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Forvirret?

I anledning af det forudstående universitetsvalg indkalder
Det Medicinske Studenterråd til

Opstillingsmøde
Onsdag, den 10. oktober kl.16.00

Vi opstiller til lister til Konsistorium, Fakultetsråd og Studie-
nævn!
Du kan være med enten ved at møde op eller ved at aflevere en
skriftlig motivation til Det Medicinske Studenterråd!
(lokal 1.2.5)     msr@studmed.ku.dk



�
���� ����� �� 	
��

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: MSR
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Denne redaktion
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MOK holder, imodsætning til de fleste andre, tradi-
tionerne i hævd ved at holde efterårsferie i næste
uge. Så vi vil bruge næste uge på lange ture i skoven
og varm kakao. Næste MOK kommer onsdag den 24/
10 med deadline, som sædvanlig, mandag kl 12.00
MOK-red/Jon
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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)
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klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Juste-
sen
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. se-
mester)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13.
semester)
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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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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.
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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.
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.
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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.
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Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Tirsdag Aflyst på grund af kursus 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 OBS. Jes holder ferie fredag d. 19.
oktober, hvorfor hans træffetid
er aflyst denne dag.

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
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Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 28. okto-
ber 2001 for fag man ønsker meriteret for det
efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal
have til foråret 2002!!! Ansøgninger om merit for
fag på indeværende semester vil ikke blive behand-
let (dog med undtagelse af 1. semester studerende
der har ansøgningsfrist 28. oktober for indeværende
semester for fag på 1. semester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2002 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret fredag 1. marts 2002 og til efteråret
fredag 27. september.
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Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
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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
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Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Fredag den 28 september 2001 udløb afleverings-
fristen for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

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

Til pigerne
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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
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Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

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

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

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
efterårssemesteret 2001 placeret således:
26. november 2001 – 25. januar 2002.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
efterårssemestret 2001 placeret således:
10. december 2001 – 25. januar 2002.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

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

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

Dato Emne Tidspunkt Pladser

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 3
18/10 IV-adgang 16.15-17.45 3
18/10 IV-adgang 18.00-19.30 4
23/10 Genoplivning 16.30-19.00 5
25/10 Kateter 16.15-17.45 0
25/10 Kateter 18.00-19.30         4
30/10 Genoplivning 16.30-19.00 6
8/11 Sutur              16.15-17.45 6
8/11       Sutur                 18.00-19.30         6

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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Da jeg skulle hjem fra en ellers kanon Panumbar
i fredags, var min læderjakke væk! Så hvis du har
set en herreløs læderjakke ligge og flyde, eller
er kommet til at tage den på i en kæmpe bran-
dert, må du meget gerne ringe til mig (Christian)
på tlf.: 20 71 14 41.
Jeg er villig til at udbetale en dusør til en even-
tuel helt. Læderjakken er sort, rimeligt ny og
har to brystlommer med lynlås.
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Amtssygehuset i Glostrup, Psykiatrisk Afdeling
P søger 2-3 lægestuderende, der har bestået psy-
kiatri til reservelægevikariater.
Vikariaterne er fra 01.11.01, eller snarest mu-
ligt, og 3-4 måneder frem.
Der vil være mulighed for vejledning i Osvald II-
opgave.
Et af målene i Københavns Amts personalepoli-
tik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk
baggrund, handicap eller religion. Det sikres
blandt andet gennem ansættelses-og uddannel-
sespolitikken.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Kirsten Skougaard, tlf. 4323 3509.
Ansøgning stiles til: Konst. adm. overlæge Lars
Eplov, Psykiatrisk afdeling P, 2600 Glo-
strup
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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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Haves Nykøbing F. med start  1. Feb.2002
Ønskes:
Noget som ligger nærmere København
med samme evt. senere start.
Ring og lad os snakke om vilkårene.
Bedst aften tlf. 51846337

����������	

�
���



	


�	�������������
���	����	�	

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

��	�
�������������	�����

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

����	&��	��'�$������ �����
()�*�������+��*��,����	����
'��-�

��
$��� ���� $����	����	�	
��		����������

�"��������!�����


-���������
�
��
�����
�
���������$�����
����
��
�������	������
<

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning ved Institut for Sygdomsforebyggelse søger  forskerspirer/
skolarstipendiater !
Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) er en ernæringsepidemiologisk forskningsenhed belig-
gende ved H:S Institut for Sygdomsforebyggelse, som har til huse på det tidligere Kommunehospital i
København.
Vores forskningsarbejde er centreret omkring kosten som determinant for udvikling af kronisk sygdom og
beror fortrinsvist på brug af de analytiske ernæringsepidemiologiske metoder. Vi har i kraft af samarbejde
med en række forskningsinstitutioner adgang til store databaser med relevante oplysninger til brug for
epidemiologisk kostforskning og råder bla. over en større  kostdatabase bestående af individspecifikke
kostoplysninger indsamlet i forbindelse med Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. På grundlag af databas-
ens kobling til landets registre over sygelighed og død er der skabt en unik mulighed for at udforske
sammenhænge mellem kost og helbred.
Vi vil gerne invitere forskerspirer ind i miljøet til at arbejde med et  spændende projekt omhandlende
spiseforstyrrelsers relation til kostvaner og fedmeudvikling. Det omtalte projekt skal undersøge samspillet
mellem det såkaldte ”night eating syndrome”, kostvaner og udvikling af fedme blandt voksne danskere.
 Vi tilbyder i første omgang et 12 mdrs scholarstipendie med start d 1. januar 2002. Vi forestiller os at du
er studerende indenfor lægevidenskab, folkesundhedsvidenskab eller human ernæring og at du fx. i forbin-
delse med et studieprojekt (speciale eller OSVAL II) gerne vil holde studiefri i en periode for at prøve at
forske på fuld tid.
  Vi forventer af dig, at du er interesseret i at prøve kræfter med forskningsopgaven i et krævende
forskningsmiljø. Vi regner med at du allerede er fortrolig med basal anvendelse af IT til at skrive og regne
og søge på nettet. Det er en fordel hvis du har kendskab til statistik og føler dig fortrolig med epidemiolo-
gien. Det er også en fordel hvis du har kendskab til statistikpakkerne SAS, SPSS eller Stata. Vi satser på
at du med vores hjælp kommer i gang med at skrive en engelsksproget videnskabelig artikel baseret på
resultaterne fra dine analyser. Både vores mere erfarne forskere, vores statistiker og instituttets øvrige
personale er parate til at støtte dig i forventning om et godt kollegialt samspil.

Løn- og ansættelsesvilkår følger de gældende overenskomster for scholarstipendier.
Du kan få yderligere oplysninger om stipendiet ved at henvende dig til enhedens daglige leder
læge, ph.d. Susanne Høidrup (sh@ipm.hosp.dk; telefon 33 38 37 64). Din skriftlige ansøgning skal
indeholde dit c.v. med dokumentation for relevante eksaminer, kurser og tidligere ansættelse,
eventuelle relevante skriftlige arbejder, samt en beskrivelse af din motivation for at søge stipen-
diet. Ansøgningen sendes til læge, ph.d. Susanne Høidrup, Institut for Sygdomsforebyggelse,
Ø.Farimagsgade 5, 1399 Kbh K  senest mandag  29.10  2001 kl 12.00.
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Du inviteres til ansættelse i 12 mdr.’s
scholarstipendium mhp klinisk videnskabelig un-
dersøgelse af udviklingen af asthma hos små-
børn.
Du vil indgå i et energisk og kreativt klinisk
forskningsteam, som sammen følger en kohorte
af børn mhp at afdække årsager til udvikling af
asthma og allergi i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget variende, men alle
kliniske og du må derfor være interesseret i at
arbejde med børn og at arbejde videnskabeligt.
Du skal have påbegyndt fase II med bestået far-
makologi. Du skal kunne starte indenfor en må-
ned.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO (1 md) og OSVAL II (2 md).
Lønnen er 5000 kr/md. Dit udbytte vil herudover
være oplæring i videnskabeligt klinisk arbejde,
medforfatterskab på videnskabelige artikler, og
mulighed for at forberede eget ph.d. studium.
Henvendelse læge Frederik Buchvald 3545 5045.
Skriftlig ansøgning via e-mail senest man. d 15.
okt. kl 12.00 til:

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Rigshospitalet
E-mail: Bisgaard@copsac.dk

��������
����������

�����������	���
���
������������
Under en vandring på Assistens Kirkegård gør vi i
ord og tanker de døde levende, og vi hører om ”Dø-
den i europæisk kulturhistorie”. Efter udflugten vil
vi fundere over livets forgængelighed og glæde os
over stadig at være i live ved at drikke en øl eller en
kop kaffe på en nærliggende beværtning.
Onsdag den 10. oktober kl. 14.00 ved Kapellet, Kapel-
vej 2

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kri-
stendom.

Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige
handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges
som kilde til information om fx etiske og kirkelige
forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred
vifte af arrangementer af forskellig art, som du og
alle andre er velkomne til at deltage i.

Læs om studenterpræstens aktiviteter i semester-
programmet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer
ca. en gang om måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
·personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
·telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46 41 93,
·via mail på pnh@adm.ku.dk eller
·med almindelig post på adressen Blegdamsvej 3B,
lokale 15.2.1, 2200 København N.
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Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kri-
stendom.
Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige
handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges
som kilde til information om fx etiske og kirkelige
forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred
vifte af arrangementer af forskellig art, som du og
alle andre er velkomne til at deltage i.
Læs om studenterpræstens aktiviteter i semester-
programmet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer
ca. en gang om måneden.
Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46
41 93,
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Blegdams-
vej 3B, lokale 15.2.1, 2200 København N.

Ved siden af studenterpræstens kontor findes et
andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til
eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har
brug for. Døren er aldrig låst.

Ved siden af studenterpræstens kontor findes et
andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til
eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har
brug for. Døren er aldrig låst.
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 40 – 1/10-2001 – 7/10-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 4 9 8 7 7 12 12 59
Udækkede vagter 3 7 3 5 1 1 0 20 34
Opskrevne 0 2 1 0 5 7 12 12

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 19 18 15 15 21 16 119
Udækkede vagter 1 3 2 0 0 0 0 6 5
Opskrevne 11 12 7 8 14 26 27 105

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 22 18 12 18 14 13 102
Udækkede vagter 0 5 0 2 0 0 1 8 8
Opskrevne 5 3 5 3 13 22 8 59

Bestilt i alt 34 50 44 34 40 47 41 350
Udækket i alt 4 15 5 7 1 1 1 34 10
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 40 – 1/10-2001 – 7/10-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 2 3 1 1 2 0 1 10
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.

�	�����	���



 �	�����	���

MVS-KURSUS
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Har du lyst til at arbejde på plejehjem - eller bare få
større indsigt i ældreplejen -
med kompetence til at uddele ordineret medicin og i
øvrigt fungere som sygeplejerske med den kompe-
tence og ansvar, som følger med ?
så afsæt en enkelt lørdag:
lørdag d. 27. oktober  kl.9.00 -17.00 på Diakonisse-
stiftelsen
Tilmelding hurtigst muligt til Vagtbureauet - så længe
der er ledige pladser.
(holdet vi kun blive oprettet såfremt der er min. 6-7
ansøgere)
Bemærk at datoen for kurset er 27/10 og ikke 28/10
som det fejlagtigt fremgår af semesterhæftet.
SPV-Hold 1603, vampyrhold på RH.
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Vi arbejder alle hverdage med blodprøvetagning på
afdelingerne mellem klokken 08.00 og 14.00. Hver
dag stiller vi med 5 personer, så du er aldrig alene på
arbejde.
 Krav for at komme på holdet er, at du SKAL kunne
tage blodprøver, og derudover skal du kunne arbejde
én uge i træk, når du starter, hvor du vil fungere som
6. mand på holdet.
Vagtkrav er min. 4 vagter/mdr. Ligeledes skal du del-
tage i et kort møde med afdelingslederen, hvor du vil
blive informeret om farvekoder, diverse prøveglas
samt akkrediteringskrav.
 Ansøgningsfrist er mandag den 15. oktober 2001 til
VB.

SPV-HOLD 1605, vampyrhold på Frede-
riksberg hospital.
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Arbejdet er primært på klinisk kemisk ambulatorium,
hvor vi tager blodprøver
og EKG. Vi dækker dagvagter på alle hverdage, og vi
er 5 på arbejde i hver vagt.
Vores krav er:
- At du har min 200 timer
- At du kan tage min 4 vagter hver måned, også i
eksamensmåneder
- At du kan komme til holdmøde d. 23/10 kl 16.15 i
Panumkantinen.
Det er ikke et krav, at du kan stikke i forvejen, men
ansøgere med erfaring vil blive foretrukket.
For yderligere info kontakt Vagtbureauet på tlf.
35245405
Ansøgningsfrist er fredag den 19. oktober kl 12.00 på
Vagtbureauet.

HOLD 3302, det flyvende børne - vt - hold
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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
Thomsen tlf. 77 30 34 12 eller til Lone på VB tlf. 35 24
54 05. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne
ventilatører
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Vi er pt. 9 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.
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Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
·Kontinuerlig EKG-overvågning
·Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12
aflednings- og oesophagus-EKG
·Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
+�
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·Færdig med fase 1
·Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv
erfaring.
I stand til at tage gennemsnittet af antal vag
ter (minimum 10 vagter/md, aktuelt ~12), også
i eksamensmånederne.
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst efteråret 2002.
·Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
·Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
 �
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·Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG typer samt avanceret genoplivning.
·Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
·Et spændende arbejde og god uddannelse på en vel-
fungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv af-
deling.
·„Pensioneringsordning“, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
��������������"
Onsdag  d. 18/10-2001 kl. 12.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, i starten af
uge 43  på afd. 2.14.3 på RH.
Første holdmøde vil sandsynligvis være en gang i uge
46. Det vil naturligvis være en stor fordel om du kan
deltage der (det vil dog være godt hvis du kan påbe-
gynde oplæringen før).
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875 el.
(revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

Herlevs hæmodialysehold 4202
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- 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.
���>������"
Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
��	"
- min. 200 VT-timer. Har du mindre timer, så søg allige-
vel.
- 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: Onsdag den 17. 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
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- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
�	������������"
Min.400 VT-timer. Ansøgere med VT-II-kursus har 1.
prioritet.
-Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende
kursus.
-Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.
Oplæring:
-Normalt 5 vagter med ventilatør (ulønnet)
-2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
-Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)
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Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Herefter
ca. 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist:
Onsdag den 17. oktober  2001 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger:
Holdleder Mette Gyhrs 28 22 87 67.
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

Hold 4402 på thoraxkirurgiskintensiv, RH
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til insupplering pr. 1. November.
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Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget. Hol-
det er stabilt og velfungerende, og har været aktivt på
afdelingen i mere end 10 år. Vi dækker AV og NV i
hverdagene, hele døgnet i weekenden.
Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob, som
giver mulighed for at træne en række basale kliniske
færdigheder, men også for at stifte bekendtskab med
højt specialiseret og avanceret behandlingsudstyr.
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.:
Lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar
bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for konge-
nitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje. EKG, dialysebehandling inkl.
peritoneal- og hæmodialyse (Prisma), Elektronisk
observationsskema/kardex (PDM)
 �
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At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et år er det
muligt at gå ned i vagter („gå på pension“).
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At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck
på tlf: 35852734.
Ansøgningsfrist: Fredag den 19 Oktober. Ansøgnings-
blanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141 i
uge 43.

Hold 4406 på Herlev Intensiv
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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.
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-få en masse søde kolleger (både læger, plejeperso-
nale 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.
��	"
-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: Onsdag den 17. oktober 2001  kl. 12
på Vagtbureauet. Du er meget velkommen til at ringe
til holdleder Annette S. Jensen 39 27 47 86 for at høre
nærmere om holdet eller blot tilkendegive din inte-
resse.

VT-Hjemmehold 4604
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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
��	"
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: Onsdag den 17. 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.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 17. oktober 2001.10.08
Yderligere opl. : Christian Rothe 61 30 51 95.

HOLD 4626 SØGER 4-6 VENTILATØRER
Holdet mangler i oktober dækning af minimum10-12
vagter, og du er også velkommen, selv om du kun vil
have 2-3 vagter/måned.
Arbejdet består af observation og pleje af pt. med
permanent trakeostomi med sølvkanyle. Arbejdet er
næsten udelukkende observation, herudover rensning
og fugtning af sølvkanylen 3-4 gange pr. vagt. Pt.
hoster selv sekret op og sugning er faktisk aldrig nød-
vendigt.
Pt. er en 12-årig sød og velfungerende dreng uden
andre problemer og forældrene har god tillid til VT´erne.
Holdet dækker nattevagter, dagvagter på skoledage
og aftenvagter efter behov. Vi dækker også nattevag-
ter i familiens sommerferie (i år i Italien).

I nattevagterne sidder vi i et tilstødende lokale med
lænestol, arbejdsbord og kabel-TV. I dagvagterne føl-
ger vi med i skole, hvor vi har vagtværelse ved siden
af klassen, og i skolefritidsordning. Arbejdet består
som sagt næsten udelukkende i auditiv observation
og ventilatøren kan således påregne i høj grad at kunne
disponere over sin tid.
Holdet arbejder i privat hjem i Allerød (S-tog fra byen),
der ydes transport og rapportkvarter, så lønnen er ca.
40% højere for en DV i Allerød i forhold til en DV på fx.
RH.
Der ydes 2 lønnede følgevagter, den ene en oriente-
rende samtale med familien, den anden følgevagt i
skole og skolefritidsordning.
Krav: Du skal selvfølgelig kunne tænke dig at følge en
12-årig knægt i hans hverdag og derudover have min.
200 VT-timer.
Ansøgning hurtigst muligt til Vagtbureauet. Ring evt. til
Morten (tlf. 40415548), hvis du vil vide mere.

Hold 4630 søger 3 nye ventilatører
søges
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
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.
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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 onsdag den 17. oktober  2001 kl.
12.00 til VB.
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8. Uafhentede nøgler vil blive fordelt ved lodtræk-
ning blandt dem, der ikke var heldige i første om-
gang.
9. Depositum 200,-

Afhentning af nøgle!.
Alle dem der har ansøgt om skab kan afhente nøgle
hos Steen Jørgensen 9.1.30 sjo@adm.ku.dk denne uge
(8.-12-okt 2001) HUSK depositoum 200kr.

Tømning/Ansøgning af skab (efterår 2002).
a. 2. august 2002 skal alle skabe være tømt samt
nøgle afleveret tilbage til drift afd.
b..Fra 2.-6. september 2002 kan der igen ansøges om
skab (afhentning af ansøgningsskema hos Steen Jør-
gensen)
.
Afhentning af ting!
Ting/sager fjernet fra skabe kan afhentes onsdage
17. okt 2001 fra kl. 14.15 til kl. 14.45 i kælder rum
nr.15.01.10
VH MSR/Dorte.
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1. Skabene vil fremover blive administreret af drift
afd.
2. Skabende vil blive fordelt ved lodtrækning.
3. Ansøgningsskema til skab kan afhentes hos Steen
Jørgensen sjo@adm.ku.dk(bygn. 9.1.30)
4. Registrering af bruger med navn, adresse, E-mail,
studietrin.
5. September kan der ansøges om et skab for et år af
gangen.
6. Senest begyndelsen af august skal alle skabe være
tømt/nøgle være afleveret tilbage (undgå låste
ubrugte skabe)
7. Præcis dato angående ansøgning/tømning af skab
vil blive annonceret i forårssemesterets sidste MOK.

8. Uafhentede nøgler vil blive fordelt ved lodtræk-
ning blandt dem, der ikke var heldige i første om-
gang.
9. Depositum 200,-

Afhentning af nøgle!.
Alle dem der har ansøgt om skab kan afhente nøgle
hos Steen Jørgensen 9.1.30 sjo@adm.ku.dk denne uge
(8.-12-okt 2001) HUSK depositoum 200kr.

Tømning/Ansøgning af skab (efterår 2002).
a. 2. august 2002 skal alle skabe være tømt samt
nøgle afleveret tilbage til drift afd.
b..Fra 2.-6. september 2002 kan der igen ansøges om
skab (afhentning af ansøgningsskema hos Steen Jør-
gensen)
.
Afhentning af ting!
Ting/sager fjernet fra skabe kan afhentes onsdage
17. okt 2001 fra kl. 14.15 til kl. 14.45 i kælder rum
nr.15.01.10
VH MSR/Dorte.
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Så er det atter blevet tid til at overveje, om du vil
opleve Grønland på en måneds klinisk ophold, arran-
geret af IMCC. Opholdene finder sted henover som-
meren 2002, nærmere bestemt fra maj til septem-
ber.

6%�69.,)
Et klinisk ophold i Grønland strækker sig over en
måned, hvor du indgår i det daglige lægearbejde på
et af de grønlandske kystsygehuse. De fleste syge-
huse har minimum ét ambulatorium, en skadestue,
en venereastue, en operationsstue samt en mindre
sengeafdeling. Derudover fungerer sygehuset som en
slags almen praksis, idet der ikke findes privat-
praktiserende læger i Grønland. Dertil kommer bygde-
besøgene, hvor lægen rejser ud til patienter i distrik-
tets bygder.
Enkelte sygehuse tilbyder at have 2 studerende ad
gangen, hvilket dog ofte indebærer fælles indloge-
ring og arbejdsdeling.
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For at komme i betragtning til et klinisk ophold, skal
du på afrejsetidspunktet have afsluttet 8. sem., hvil-
ket i København og Århus svarer til fuldførte klinik-
ker i medicin og kirurgi samt bestået eksamen i
mikrobiologi og farmakologi ; i Odense afsluttes far-
makologi og mikrobiologi først senere i studiet, så
her gælder afsluttet 8. sem. med tilhørende eksami-
ner samt fuldførte klinikker i medicin og kirurgi.
Ansøgningskravene skal sikre optimalt udbytte for
såvel den studerende som sygehuset, idet du ofte får
mulighed for en del selvstændigt arbejde.

)-97,9.-4:
I starten af forårssemestret, dvs. primo/medio fe-
bruar annonceres i dit lokale medicinerblad (Acuta,
MOK, Sund & Hed) hvilke sygehuse, der tilbyder
klinisk ophold i sommeren 2001. Samtidigt vil der på
de 3 IMCC-kontorer ligge foldere med generel infor-
mation om Grønlandsophold samt en liste over syge-
huse, perioder og antallet af udbudte pladser. Til-
melding foregår ved at udfylde et ansøgningsskema,
som fås på dit lokale IMCC-kontor, og aflevere/sende

det til IMCC-kontoret i Odense, hvorfra fordelingen
af pladserne foregår. Tilmeldingen skal ske inden
den i annoncen angivne ansøgningsfrist (medio/ul-
timo februar), men det er vigtigt, at du ikke til-
melder dig, før det er offentliggjort, hvilke syge-
huse, perioder og antal pladser, der tilbydes.
Når ansøgningsfristen er passeret, sker fordelingen
af pladserne ved lodtrækning - der er altså ingen grund
til at sende din tilmelding, før listerne med sygehuse,
perioder samt antal pladser er offentliggjort...
Når pladserne er fordelt, får du en skriftlig meddelse
herom, og du tilmelder dig endeligt ved at indbetale
et administrationsgebyr på 650 kr. til IMCC. Hvis du
efter hjemkomsten skriver en 1-2 siders rapport om
dit ophold, refunderes 100 kr. Rapporten vil da indgå
i IMCC´s Grønlandsmappe til gavn for de næste
Grønlandsrejsende.
Rejseomkostningerne skal du selv dække, evt. ved
hjælp af legater.
Kost og/eller logi under opholdet dækkes i mange
tilfælde af sygehuset - se den endelige liste over
sygehuse og perioder.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte dit lokale IMCC-kontor. Her kan du også
læse rapporter fra de studerende, som tidligere har
været afsted, samt få et eksemplar af den seneste
udgave af informationsfolderen om Grønlandsophold.
Informationsfolderen om Grønlandsophold 2002 for-
ventes klar ultimo januar/primo februar.

Et klinikophold på et sygehus i Grønland er en kæmpe
oplevelse - det skal prøves.

Med Venlig Hilsen
Jens Højberg Nielsen Rikke Beese Dalby
Tina Ivarsson fælles adresse:
tigers@wanadoo.dk rbda@studmed.au.dk
tinai@mdb.ku.dk greenland@imcc.dk
IMCC-Odense IMCC-Aarhus
IMCC-København
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Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, der arrangerer 3-6 måneders ophold på hospi-
taler i Kenya, Tanzania, Uganda og Indien. Opholdet
kan karakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor
du stifter bekendtskab med en lang række trope-
medicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på
et hospital i et udviklingsland.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 måneder (max. 6 måneder).
Bliver du udtaget til ophold i Afrika, skal du desuden
deltage i Tropemedicinsk Kursus, der foregår i Kø-
benhavn i august måned.
Du er velkommen til at kigge i vores informations-
mappe, der står på IMCC-kontoret, hvor du kan finde
oplysninger om vores kontakthospitaler.
Hvis dette har din interesse, kan du få et ansøgnings-
skema på IMCC-kontoret.
Sidste ansøgningsfrist er mandag d. 5. November
klokken 12:00.

Har du spørgsmål kan du ringe til Christina på tlf.
35353945.

På vegne af PIT, Christina.
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Vi byder hermed velkommen til PAF´s nye lokale, ved at arrangerere nogle aktiviteter i denne uge. Kom
og vær med, vi samles om en bred række aktiviteter så som: Jagt, fiskeri, vandreture, sejlads, sport, og
andet der vises interesse for(kun fantasien sætter grænese). Vores lokale ligger i driftsgårrden i hjørnet ud
mod Tagensvej/blegdamsvej-krydset.
%����"
Onsdag d. 10/10:
Kl 1430:
Jagtudvalget tilbyder alle interesserede at komme med på skydebanen og skyde lerduer. Afgang fra vores
lokale omk. kl 1430. Alle er velkommen, men hvis I ikke har jagttegn, vil vi gerne have besked før afgang
pga. instruktør tilgængelighed. Patroner og lerduer skal man selv betale, men instruktør betales af PAF.
Arrangementet forudsætter indmeldelse i PAF.
Turudvalget tilbyder en introduktion til deres aktiviteter. Vi mødes i  PAF-lokalet kl 15
Fiskeudvalget introducerer vore muligheder: fluebinding, fisketure og figth, ect. Vi mødes kl 15 i PAF.
Sportsudvalget: Interesserede kan kan komme og snakke med formanden om fremtidige arrangementer og
ideér. Vi har en forestånende PANUM- squashturnering, som skal arrangeres.
Torsdag d.11/10:
Kl 1300: PAF byder på en sejltur i en 50 fods båd fra Svanemøllen havn. Vi mødes i PAF lokalet kl 1300 og
hvis vejret tillader det sejler vi 2-3 timer. Alle er velkommen, uanset sejlererfaring, og tilmelding kan
foregå i PAF-lokalet. Vi forudsætter medlemskab tegnes ved afrejse.
Kl 1930: Vi tilbyder en spændende aften med et lysbilledforedrag i vores lokale. Foredraget omhandler en
rejse fra Danmark til Tahiti på ”Ara-Moana” en polynesisk dobbeltkano(se ovenstående foto). Tre gaster fra
turen kommer og fortæller om  den eventyrlige rejse med de fantastiske oplevelser  turen bragte. Der vil
blive mulighed for at stille spørgsmål til gasterne og der vil blive serveret kaffe og forfriskninger, og
foredraget varer ca. 1½ time. Alle er velkommen, såfremt de er villige til at melde sig ind i PAF
Fredag d 12/10:
Kl 1430: Reception  med officiel indvielse af lokalet.
Spørgsmål kan rettes til Bjørn eller John på hhv. 35353592 v 25324532
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I denne uge har PAF introduktion til vore nye lokaler. Dette markerer vi ved at lave en del
aktiviteter, som er opslået i her i MOK og som opslag. PAF er dannet som en base for de
studerende som  ikke kun kan lide at sidde inde og læse. Vi har p.t. 4 udvalg: Jagtudvalg,
Fiskeudvalg, Turudvalg og Sportsudvalg, men vi er meget åbne for idéer og entusiasme. Nye idéer
og energi avler ofte noget godt: Derfor er ”ideologien” i PAF, at vore aktivitets grænser er åbne,
og alle kan være med, det være sig jonglører til rapellingchamps.
Som nævnt har vi indtaget nogle nye lokaler. De ligger i driftsgården ved lokale 4.01.17. Lokalerne
er tænkt som en base for vore aktiviteter. Her kan vi møder før og efter Ture, eller til vinter-
aktiviteter som fluebinding, jagttegnskursus eller foredrags aftener. Vi må hermed opfordre alle
interesserede til at komme ned og se vore lokaler. Vi kan byde på en kop kaffe, afslapning med et
godt blad og evt. kan man få lov til at fodre vores fisk(forklaring fås ved fremmøde).
Den fremtidige aktivitetskalender er ved at tage form: Fiskeudvalget har en kuttertur på beddin-
gen. Sportsudvalget er i gang med at arrangere Panum Mesterskaberne i squash. Jagt udvalget har
ture til skydebanen og vi regner med at der vil blive mulighed for at tage jagttegn i forårs-
semestret. Turudvalget går og pønser på noget, så er du til de tre T’er: Telt, trav og trekking så giv

dig til kende.
I den nærmere fremtid har vi en Julefrokost på vej, som sikkert går helt i hårdknude, men det kan vi jo bare fortrænge og give alkohol skylden.
PAF har en aktivt arbejdende udvalgsflok, som tilstadighed forsøger at lave nogle gode tilbud til medlemmer. Vi søger midler, skaber kontakter og arrangerer en
masse events. Vi tager 50,- Dkr i kontingent, hvilket så rigeligt bliver tilbagebetalt i form af div. arrangementer.
Personligt kan jeg anbefale arrangementet d 11/10: torsdag aften: Et fantastisk lysbilled foredrag som giver tankerne mulighed for at flyve i en tid hvor dagene bliver
kortere og kortere.
Her en sidste opfordring til alle: Trænger du til ny inspiration, Trænger du til at møde nye mennesker. Trænger du til mere overskud til læsningen. Så kom forbi PAF
lokalet få det hele.
Vi fnes
Info: frmadsen@mdb.ku.dk el Tlf.: 25324532
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Jf. studienævnsmøde af 15. november 2000 (fælles-
møde ml. de 2 studienævn) blev det slået fast fra
studentersiden af medicinere at cellebiologi skal være
bestået inden starten på 3. semester.
Ifølge studie og eksamensordningen (Ny studie-
ordning) for både medicin og odontologi skal kurset i
cellebiologi være bestået før det er muligt at  fort-
sætte på 3. semester. Grunden til dette er at blok-
kurserne på 3. semester bygger videre på den forud-
gående undervisning. I den nye uddannelse er studiet
delt i flere dele. Idéen er at hver del benytter det
vidensniveau man tilegner sig  på den forgående del.
I den gamle studieordning startede man fra grunden
i hvert fag, dette betød en hel del ”dobbelt undervis-
ning”. Det er denne dobbelte undervisning vi har
sparet væk. Besparelsen blev pålagt fakultet af mini-
steriet, og gik i alt enkelthed ud på en nedskæring af
studieplanen med et halvt år. Vi tror ikke at der er
mange studerende på den nye studieordning der fø-
ler, at det faglige niveau er faldet. Det er stadig
hårdt arbejde at være medicinstuderende!
Det er også overvejelser som disse, der betyder at vi
har valgt at man ikke kan fortsætte på 3. semester
før man har bestået 1. del.
Med hensyn til delmeritter. Vi studerende i studie-
nævnet kæmper en brav kamp for, at man skal frita-
ges for undervisning og eksamener man har deltaget
i før. Men man skal tænke sig rigtigt godt om før
man søger merit, da bachelordelen afsluttes med en
eksamen der omfatter al den undervisning man har
haft. Integrerede fag og eksamener som disse er for
at skabe en helhedsorientering blandt medicinens
forskellige fag. Forestil dig at du står på en skade-
stue og du skal tilse en patient. I denne situation vil
du selvfølgelig benytte al din viden og ikke først din
fysiologiske viden, dernæst den anatomiske viden
osv. Disse kurser er med fagenes integration blevet
mere ”virkelighedstro”. Ideelt set burde vi kun have
to eksamener, nemlig én efter bachelor delen og én
efter kandidat delen. Bare rolig - kommer ikke!
I sin tid var det os, det medicinske studienævn der
tilrettelagde cellebiologi kurset. Odonterne kom ef-
terfølgende med og meldte sig klar på vores koncept.
At odonterne nu er begyndt at give delmeritter er i
bund og grund ikke vores sag! Der er i al sin enkelt-
hed tale om to forskellige studienævn!
MVH
Henrik Frederiksen & Bjarke Brandt Hansen, studie-
nævnet for medicin
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