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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af 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: IMCC
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Sidste uge var bizar. Bizar forklarer man i Nudansk
ordbog som noget der afviger meget fra det normale
eller vækker stærk undren.
En flok landsbytosser i Fremskridtspartiet råber, at
alle muslimer skal smides ud eller have en gravplads
som de så passende allesammen kan"flytte" ind på
med det samme.
Stort set ingen fra det officielle Danmark reagerer.
En fundamentalistisk forening holder møde. På det
møde bliver der sagt nogle temmelig dumme ting om
Islams overherredømme og den slags, dog næppe
værre end på Fremskridtspartiets landsbytosse-
stævne. Resultatet er dog helt omvendt, det offi-
cielle Danmark går nærmest amok og truer med bål,
brand og udvisning.

Når 2 foreninger i disse tider stiller sig op og som
brøleaber skriger og råber ting, der er så forstem-
mende og formørkede, at man føler sig hensat til
middelalderen, ville det være rart hvis der overfor
begge foreninger blev trukket en meget skarp streg
i sandet. Selvom landsbytosserne i Fremskridtspar-
tiet er kristne tosser (og så er de jo nogle af vores
egne) må der sgu være en grænse for de verbale
gryntelyde.
Ligeså bizart var det at følge tidens helt hotte mi-
krobe, nemlig antrax eller miltbrand.
At kalde den journalistiske dækning for hysterisk vil
være en underdrivelse. Chancen for at få melallergi
som postarbejder af alle de forsendelser, som en flok
jubeltosser fylder i konvolutterne, er vist temmelig
meget større (sådan cirka rigtig meget større) end at
rage noget Bacillus antracis til sig.

Heldigvis kan man jo give et skud Cipro, som medici-
nalfirmaet Bayer nu af den amerikanske regering er
blevet tvunget til at sælge til noget nær dumping
priser.
Ellers skulle USA nok sørge for at Bayer kort sagt
kunne bruge deres patent på Cipro som lokumspapir
Det er ugens tredje bizarre historie.
At hjælpe Afrika med billig medicin mod HIV kan på
ingen måde komme på tale, men at sætte hele den
amerikanske befolkning i forebyggende behandling
mod miltbrand, patent eller ej, det kan vi sagtens
fikse. Jens Otto Krags gamle citat om standpunkter
er da lige pludselig blevet dejlig aktuelt.
Ak ja... for en uge

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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Tilstede: Professor, dr.med. Svend Larsen, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen, Overlæge, dr.med.
Troels Mørk Hansen, Overlæge, dr.med. Jan
Pødenphant (JP), Overlæge Gunnar Lausten, Over-
læge, dr.med. Steen Larsen, Overlæge Thomas Lind,
Overlæge Poul Erik Helkjær, Sundhedsfaglig vicedi-
rektør Ole Faber (OF), stud.med. Dan Fuglø,
stud.med. Peter Masny, stud.med. Christopher
Schäfer, stud.med. Simon Serbian (SS), Ekspediti-
onssekretær Birthe Brogaard, studentersekretær
Nanna Borup Jensen, studentersekretær Marie
Bønnelycke.
Afbud fra: Formanden, overlæge, dr.med. Carsten
Lenstrup, overlæge, dr.med. Lene Wallin, overassi-
stent Susanne Scharbau Pedersen, stud.med. Lotte
Colmorn.

I formandens fravær ledede næstformand, stud.med.
Dan Fuglø mødet.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 06/2001: Godkendt

3. Meddelelser fra næstformanden: a) Klinik-
udvalget har modtaget takkekort fra auditoriebetjent
Bjarne Lærke i anledning af hans 25 års jubilæum. b)
Brev fra vicedirektør Niels H. Holländer vedr. gene-
rel invitation til vicedirektører med lægefaglig bag-
grund til deltagelse i fremtidige lærermøder. Klinik-
udvalget tilslutter sig henvendelsen. c) I tilslutning
til notat fra ALF-møde d. 21.08.2001 oplyser Ole
Faber, at det økonomiske mellemværende mellem
Sygehusdirektoratet/Universitetet og Klinikudvalget
Kbh. Amt vil blive bragt i orden i løbet af ca. to uger
fra d.d., således at der kan afregnes med Klinik-
udvalget for budgetårene 2000 og 2001. Den nye
aftale mellem Københavns Universitet og Kbh. amt
vil blive indgået i lighed med HS. Man vil kunne
opretholde den hidtidige ordning så Klinikudvalget
kan anvende nogle af midlerne til undervisnings-
faciliteter, herunder drift af Klinikudvalgets sekre-
tariat, og resten til kompensationsmidler til de un-
dervisende afdelinger. d) Ovl. Svend Strandgaard og
ovl. Thomas Horn har drøftet muligheden for at lave
et symposium vedr. OSVAL II-opgaver. Sekretaria-
tet undersøger i samarbejde med studentergruppen
muligheden for planlægningen af et sådant. e) Kø-
benhavns Universitet påtænker at planlægge en work-
shop for professorer, kliniske lektorer og tutorer
onsdag d. 21. november 2001 kl. 14-18 på KAS Her-
lev (husk tilmelding). f) Nye repræsentanter til
kvalitetsudviklingsudvalget skal udpeges i stedet for
ovl.Gunnar Lausten og stud.med. Iben Spanggaard.
Fra lærerside udpeges Jan Pødenphant, og studen-

terne udpeger en repræsentant til næste møde. g)
På forespørgsel fra prof. Torben Schroeder har de 3
klinikudvalgsformænd givet deres samtykke til at
være behjælpelig ved tilrettelæggelsen af det præ-
kliniske ophold på det kommende 4. semester på
“nye studieordning”. Udkast er under udarbejdelse.
Omfanget forventes at være ca 2 uger i begyndelsen
af 2002. Simon Serbian undersøger dette nærmere.
h) LKF afholder kursus for tutorer d. 05. oktober
2001 med tilmelding senest d. 24. september 2001.
Meddelelse er udsendt til samtlige tutorer d. 25.
juni 2001. i) Klinikudvalget har modtaget Kvalitets-
udviklingsudvalgets besøgsrapport vedr. ortopædkir.
afd. i Roskilde. Jan Pødenphant gennemlæser rap-
porten og opsummerer til næste møde.

4. Meddelelser fra studenterne: a) PC-program
fra røntgenafd, KAS Herlev, er indtil videre kun i
funktion på én studenter-PC på Herlev. Der er kun 8
licenser, men målet er ,at programmet skal fungere
på 3x2 studenter-PC’ere på hhv KAS Herlev, KAS
Glostrup og KAS Gentofte. FWH tager kontakt til
røntgenafd. vedr. fordelingen af licenser. b) 12.seme-
ster studerende forespørger, om det er muligt for
forelæsere at kopierer deres materiale til omdeling
i forbindelse med undervisningen.
5. Konkrete sager til drøftelse:  a) Database til
Klinikudvalgets sekretariat. - Klinikudvalgets se-
kretariat har den 29.08.01 afholdt møde med  firma
“21st” og modtaget et oplæg den 13.09.01 til forelø-
big løsningsmodel, som blev omdelt på mødet. - Med
de stillede krav til opgaven anslår firmaet, at selve
foranalyse- og definitionsfasen vil koste mellem
75.000 - 200.000 afhængig af ambitionsniveauet for
løsningen og selve projektet mellem 500.000 og 1,5
mill. - KLU  er umiddelbart meget skeptisk for pro-
jektet og vil nærlæse det omdelte materiale og frem-
komme med kommentarer til næste møde. BB ind-
henter information om, hvorledes planlægningen sty-
res ved  Odense og Århus Universitet.
6. Budgetudvalget: Efter orientering fra Ole Faber
under pkt. 3 c vil sekretariatet udsende breve til
undervisningsafdelingerne om, hvilket beløb de kan
forvente at få i kompensation for 2000. Beregning-
faktoren er 1,75 i Københavns Amt,  men 3,75 for
hospitaler udenfor Kbh.amt. Fra 2002 forventes fak-
toren at blive 3,75  for alle. - Endvidere skal “rap-
port om beregning af kompensationsmidler i Kbh.amt”
revideres og tilrettes med henvisning til professor-
aftalen.
7. Undervisningsplaner: a) Semesterstart er for-
løbet godt, men der har været et stort arbejde for-
bundet  med at efterkomme Studievejledningens
beslutninger. - Der har været enkelte aflyste under-
visningstimer pga undervisers fravær, men disse er-
stattes senere. b) JP anfører, at den stigende
undervisningsbyrde er for stor i forhold til antallet af
lektorater. De fleste lektorer i KKA har for mange
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timer i forhold til deres lektorat. Vil det højne kva-
liteten, hvis de studerende har forholdsvis få under-
visere i flere timer? - c) Der har været afholdt
planlægningsmøde på Panuminstituttet fredag d.
14.09.2001. På grund af ringe fremmøde på en fredag
eftermiddag var det svært at få afklaret problemerne
vedr. planlægningen af forårssemesteret 2002. Det
ligger dog fast, at 7. og 8. semester fortsætter som
hidtil, og  nærmere detaljer afventes fra Nina Gros-
man, at 9. semester fortsat bruger psykiatripladser
på Fjorden  i Roskilde, og at 10. semester forsætter
uændret i KKA med 5 hold, mens klinikkerne ved
KKK og ved RH skal køres i 2 rul af 10 uger. På 11.,
12. og 13. semester sker der ingen ændringer. d)
Studielederen er tilskrevet vedr. 10.semester-
kapacitetsproblemer og  12.semester vedr. ændring
af den centrale dag torsdag til mandag på foranled-
ning af brev fra Jes Olesen. e) På planlægningsmødet
blev fremført, at klinikker i medicin og kirurgi på

12.semester er obligatoriske, men ifølge Grethe
Rossing SFM indføres der indtil videre ikke
underskriftsblanketter eller andre tiltag. f) Bryst-
kirurgisk afd., KAS Herlev, har tilbudt at yde klinik-
ker på 10.semester i foråret 2002. - Klinikudvalget
finder ikke umiddelbart ,at der er behov  herfor. g)
Eksamens- afholdelse på 12. og 13.semester. Der har
endnu ikke været indkaldt til møde med studie-admi-
nistratoren omkring de mange problemer, der var i
forårssemesteret. Der rykkes for et snarligt møde. -
h) Klinisk socialmedicin på 9.semester, står pt. uden
samarbejdspartner fra foråret 2002. - 8. semester-
studerende og det medicinske studenterråd bør under-
rettes herom for at støtte faget i at finde en ny
samarbejdspartner.
8. Universitetssekretariatet: a) Sekretariatet un-
dersøger p.t. muligheden for at få oprettet en job-
pulje-stilling i sekretariatet, der vil  være udgiftsfri
for Klinikudvalget. b) Bøger til læsesale på KAS

Gentofte og KAS Glostrup ligger klar til levering. På
KAS Glostrup kan det være et problem, at få syste-
met til at hænge sammen a.h.t. låseproblematikken
og læsesalens fjerne beliggenhed.-
c) Sekretariatet har  modtaget  regning fra KAS
Herlev på kr. 11.450 for kopiering af undervisnings-
materiale ved semesterstart, hvilket ikke er sket
tidligere i historien, når der anvendes “vederlagsfri”
rekvisition. (Som begrundelse er givet, at materia-
let ikke er direkte relateret til KAS Herlev).
9. Studienævn for Medicin: Intet (side 3 fra refe-
rat blev omdelt)
10. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl. 17.10. - Næste møde afholdes man-
dag d. 22. oktober 2001 kl. 15.15.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke

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

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

Her er åbningstiderne for november måned ud.
Resten følger senere.
Vi ses i kælderen.
Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Onsdag 31.10 8 - 16 KBJ
Torsdag 1.11 12 - 16 UTG
Fredag 2.11 10 - 18 CJ/KBJ
Mandag 5.11 10 - 18 CJ/KBJ

Tirsdag 6.11 12 - 17 UTG/KBJ
Onsdag 7.11 8 - 16 CJ/UTG
Torsdag 8.11 14 - 18 CJ
Fredag 9.11 13 - 16 UTG
Mandag 12.11 11 - 14 UTG

1530- 18 KBJ
Tirsdag 13.11 1530- 17 KBJ
Onsdag 14.11 8 - 16 CJ/UTG
Fredag 16.11 8 - 16 CJ/UTG
Mandag 19.11 10 - 15 CJ
Tirsdag 20.11 8 - 17 KBJ/UTG/KBJ
Onsdag 21.11 8 - 16 KBJ
Torsdag 22.11 8 - 16 CJ/UTG
Fredag 23.11 10 - 16 UTG

Mandag 26.11 10 - 18 CJ/KBJ
Tirsdag 27.11 11 - 17 UTG/KBJ
Onsdag 28.11 8 - 16 CJ/UTG
Torsdag 29.11  8 - 16 CJ/UTG

CJ: Christine Jensen
KBJ: Kristine Brix Jensen
UTG: Uffe Trolle Gronemann

Ret til ændringer forbeholdes - check altid opslag på
døren til studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.
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- Så er du måske den vi søger !

Du skal være :
· 20-30 år
· Mand
· Rask
· Ikke-ryger
· Utrænet (dyrker ikke regelmæssig idræt)
· Almindelig af bygning

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

Vi tilbyder :
2 forsøgspersoner at få målt deres maximale ilt-
optagelse, og deltage i 3 ugers et-bens sparke-
træning.
Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-5 gange
om ugen og foregår på August Krogh Institutet
på Østerbro.

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

Honorar gives

Passer ovenstående beskrivelse på dig, og er du
interesseret i at deltage i den aktuelle forskning
om insulinvirkning med relevans for bl.a.
sukkersygebehandling, så kontakt venligst:

Christian Frøsig
Cand. scient. Humanfysiologi
Tlf : 77303670

Eller på Email : ging@rhk.dk

Test og træning udføres på Human Fysiologisk
Laboratorium, August Krogh Institutet,
med Dr. Med. Erik A. Richter som lægelig an-
svarlig.
Forsøget er godkendt af Videnskabs Etisk Ko-
mité.
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Er du medicinstuderende og interesseret i idræt?
Så vil du måske synes at det er spændende at
deltage som forsker i udførelsen af et forsknings-
projekt i hvilket vi undersøger fedtnedbrydningen
i fedtvæv over henholdsvis en arbejdende og en
ikke-arbejdende muskel hos mennesker.

Der er en udbredt tro i befolkningen på at der
finder en lokal fedtreduktion sted over arbej-
dende muskler (hofte-balle-lår træning), men er
dette virkelig tilfældet?

Hvis du vil hjælpe med at besvare spørgsmålet
så kontakt lektor, læge Bente Stallknecht,
Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.4.26,
35327540 (dagtid)
39656211 (aften/weekend)
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Kender du nogen eller er du selv mediciner der
har betalt "bytte"-penge for at få en anden tur-
nus-plads så vil jeg meget gerne i kontakt med
dig. Jeg vil også gerne i kontakt med personer
der har modtaget penge eller kender nogen der
har modtaget penge for at bytte turnusplads.
Det gælder også udenlandske studerende.

Jeg er journaliststuderende og skal lave en 30
minutters radioudsendelse til min eksamen på
næstsidste semester på Danmarks Journalisthøj-
skole.

Du kan naturligvis deltage helt anonymt i udsen-
delsen.

Kontakt venligst

Jakob Hjerrild
Dortesvej 35, 2. tv.
8220 Brabrand
Telefon 86 25 35 27 mobil: 51 29 54 74
e-mail: jakob@hjerrild.com
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Amtssygehuset i Glostrup, Psykiatrisk Afdeling
P søger 2-3 lægestuderende, der har bestået psy-
kiatri til reserve-lægevikariater.

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 Glostrup.
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Har du mistet en Ericsson A1018S fredag aften
ved Panum? Så har jeg fundet den.
Ring til Amardeep på tlf. nr. 51 92 05 80.
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Efter baren i fredags fandt jeg en blå ericsson
telefon i min jakkelomme. Er du ved en fejl (se:
i din brandert) kommet til at lægge den der, så
bare ring til mig og få den tilbage.
mvh Nina Bonne (tlf. 26701522)
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Human Behavior
som ny. kr. 200,-
kim_andreas@hotmail.com
tlf 38606811 - 343
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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.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO (1 md) og OSVAL II (2 md).
Lønnen er 7500 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.
E-mail ansøgning senest tors. d 1. nov kl 12.00
til:

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Børneafdelingen
Rigshospitalet
E-mail: Bisgaard@copsac.dk
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Hvis du gerne vil til USA og arbejde som læge
eller tage speciallæge uddannelse i USA, så læs
videre her.
Tidligere var det ret let, men nu er kravene
skærpet.  Eksaminerne er blevet gjort sværere
og sværere med årene.  Der er folk, som går op
fem gange, før de består.
Der er fire eksaminer, man skal bestå.  De to
første er MEGA SVÆRE!!
De skal absolut ikke undervurderes.
Det koster $ 720 at melde sig til hver af de to
første eksaminer.  Og det er non-refundable.
Man kan tage dem enten på Frederiksberg eller
i Gøteborg.
Det er bedst at tage dem sidst i studiet, for det
første fordi detaljerne er mere presente i ens
hukommelse og for det andet, fordi man kan an-
vende ferier, hvor man får SU, til at læse op fuld-
tids.  Og det får man brug for!!
I det øjeblik, hvor man er færdig, har man ikke
på samme måde sammenhængende perioder med
løn.
Det er bedste at starte efter 11.semester, for
patologi er et af de største fag på den første
eksamen.
Til nr. 1 eksamen skal man beregne at læse 8-12
timer dagligt i min. 3-4 måneder.
Selve eksamen tages på computer og varer 8
timer.
Der er 450 spørgsmål, så det er 70 sek. per spørgs-
mål.
Nr. 1 dækker:  organisk kemi, biofysik, biokemi,
statistik, psykologi, videnskabteori, anatomi,
fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, embryologi,
psykiatri, patologi, epidemiologi, sociologi, celle-
biologi, genetik, histologi etc.
Til nr. 2 eksamen skal man beregne at læse 8-12
tmer dagligt i 2-3 måneder.
Den tages også på computer og varer 9 timer.
Igen 70 sek. per spørgsmål.
Den dækker medicin, kirurgi, obstetrik, almen
praksis, gynækologi, pædiatri, genetik, akut pa-
tient og psykiatri.  Desuden kommer der mange
overlapninger fra eksamen nr. 1.
Og det er en god ide med en læsemakker.
Den tredje er en engelsk test (TOEFL), den er
let og kræver ingen forberedelse overhovedet.
Den kan tages på Frederiksberg og de koster ca.
$ 2-300 at melde sig til den.
Den fjerde er en klinisk eksamen, hvor man har
15 minutter per patient (der er 10 eller 11 pa-
tienter) og derefter har 10 minutter til at skrive
journal, inklusive diagnoseforslag og forslag til
udredningsprogram.  Det foregår i Philadelphia
USA og det koster $ 1200 at melde sig til den.
.�������
Man skal have det rigtige materiale.  Det kan
man læse om i bøgerne
First Aid to the USMLE I og II,
som begge fås i bogladen.  Der er en list over
anbefalet materiale bagest i bøgerne.
Jeg har taget alle eksaminer og er nu autorise-
ret som læge i USA.
Og derfor har jeg nu en CD-ROM til salg,
som anvendes til eksamen nr. II.
Den har kostet 975 og jeg vil sælge den for 450 -
og jeg har ikke kopieret den.
Desværre har jeg ikke tid til at besvare prakti-
ske spørgsmål angående alle detaljerne i hele
processen - derfor henviser jeg til websiderne og
det Internationale Kontor.
.��	���
����
�	���	���	��:
WWW.ECMFG.ORG eller WWW.USMLE.ORG
eller ved henvendelse til Det Internationale
Kontor i Fiolstræde.
Her kan man afhente en information pamphlet,
som indeholder al information.
Den er et absolut MUST ved starten.
Hvis du er interesseret i at købe CD-rommen så
er det på følgende telefon og E-mail:
Charlotte Maria Bech
Tlf. 39 63 96 99, Email:  c@heaven.dk
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Lægevikar i november måned på KAS Gentofte
Thoraxkirurgisk afd. R

Afd. R mangler en student til at dække dagvagterne i
november måned.
Afdelingen foretager hjerte-, lunge-, og
esophagusindgreb. Udover de størrere indgreb er der
en del pleuradræn, pleuracenteser , esophago- og
bronkoskopier og tracheostomier. Arbejdet vil
primært bestå i at skrive indlæggelsesjournaler og
almindeligt stuelægearbejde.
Der er i dagtiden altid ældre kolleger, der kan hjælpe,
hvis man er usikker.

Ved interesse kan der rettes henvendelse til Adm.
Overlæge Søren Aggestrup eller forvagten afd. R, tlf
3977 3977 hyler 654
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Færøerne er stedet, hvor det uventede eventyr
venter. Se grindehvalerne, mærk atlantstormene,
oplev
kulturen, prøv fiskeriet, føl freden, bliv bjergta-
get af naturen og kom langt væk fra dagligdagen
i Danmark.
Verdens mindste centralsygehus, Landssygehuset
i Thorshavn tilbyder hermed lægestuderende på
sidste del af uddannelsen studentervikariater på
medicinsk afdeling.
Man indgår i forvagtslaget og arbejdet består i
modtagelse og udredning af akutte og elektive
patienter. Afdelingen omfatter næsten samtlige
specialer, og man vil derfor få en utrolig bred
berøringsflade. Desuden hører børneafdelingen
også under medicinsk afdeling.

Ansøgning til:
adm. Overlæge Jon á Steig
Medicinsk afdeling
Landssygehuset
J.C. Svabøesgøta
100 Thorshavn, Færøerne
Nærmere oplysninger på tlf.:
00298-313540, lok. 232

Løn: FaDL´s overenskomst er ikke gældende på
Færøerne, men man bliver aflønnet med en grund-
løn på 18944 kr. pr. måned og desuden holdtillæg
og overarbejdsbetaling svarende til 85,4 % af
hvad en nyuddannet læge får. En vis mængde
overarbejde kan påregnes.
Bolig vil blive stillet til rådighed og ligger tæt
på sygehuset. Pris afhænger af størrelse fra 500,-
kr. om md.
Flybillet vil blive refunderet, også for hjemrej-
sen.
Prøv desuden www.olivant.fo med links til næ-
sten alt på Færøerne.
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Jeg er stud.med. på 9. semester fra Odense og er
for tiden i gang med et seks måneders vikariat
på medicinsk afdeling i Tórshavn. Jeg har været
her siden den 1.september og er faldet godt til.
Sproget er ikke noget problem. De allerfleste
færinger forstår og taler dansk og desuden lærer
man hen ad vejen at forstå en del færøsk.
Arbejdet består af både dagarbejde (8-15) og døgn-
vagter (8-8). Man indgår i forvagtslaget og har
både en mellem- og en bagvagt, hvilket fungerer
meget godt.  Som beskrevet ovenfor favner afde-
lingen meget bredt i forhold til de forskellige
specialer. Desuden er der pga. den geografiske
beliggenhed ikke den samme mulighed for ”bare”
at visitere patienter videre til et større sygehus.
Samlet medfører dette, at man møder en bred
vifte af patienter med forskellige sygdomme og
sygdomsbilleder.

%
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Det øvrige personale er god til at tage imod nye
folk og man føler sig meget velkommen. Man
deler kontor med de øvrige for- og mellemvagter
Her er der god stemning, med tid til både sjov og
gode råd. Vælger man at bo i et enkelt-værelse
med fælleskøkken på gangen, er der også mulig-
hed for at møde folk her.
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Færøerne er enormt smukke og meget forskel-
lige fra Danmark. Fra værelserne har man en
flot udsigt over vandet og øen Nolsoy. Vejret er
meget skiftende, men har faktisk været rigtig
godt med masser af sol hele september. Men
efteråret er kendt for at være mørkt, gråt og
vådt.

Hvis der skulle være flere spørgsmål eller mangle
nogle oplysninger kan du skrive til mig på e-
mail: lacmeyer@gmx.net
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Referat af første repræsentantskabsmøde efter som-
merferien, KKR-08, d. 4/9 kl. 17-19.15.
Tilstede: Rasmus Hesselfeldt, Morten K., Andreas,
Rasmus Huan, Sveinar Menne, Ulrik, Christianne,
Morten Bo, Stine, Bue og Torben Conrad.

Stine blev valgt som dirigent, Torben som protokol-
fører og Christianne som referent.
Dagsorden blev godkendt, dog blev nogle punkter
udsat til næste møde, på grund af den meget lange
dagsorden.
Referat og protokol fra både KKR 06 (26/4) og KKR
07 (29/5) blev godkendt, dog blev der censureret (!) i
referaterne til udsendelse i MOK, men de originale
referater kan læse på Sekretariatet, eller du kan
møde op til repræsentantskabsmøderne og være med
i de spændende diskussioner og høre alt hvad der
bliver sagt !

6�	 .���������:
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a)RUS-introduktionerne er i fuld gang, og de går
godt.
b)De har travlt på sekretariatet, så Lykke er blevet
sat op i timer,  og timerne er inden for det budgette-
rede. Hvis de stadig har meget travlt efter jul, vil
der evt. blive sat en ny halvtids-stilling op.
c) Rasmus Hesselfeldt holder orlov fra næste seme-
ster, og stiller derfor ikke op til genvalg.
d) Torben Conrad skal på kursus på Cuba til decem-
ber.
-�
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a) Der er ansat ny direktør i København, Ma-
rianne Hammer. Servicechef Gitte Haupt har sagt
op, og der er ansat en vikar, Sidsel, indtil videre.
b) Vagtsituationen er god. DER ER MASSERE
AF VAGTER, OG DER MANGLER FOLK PÅ HOL-
DENE !!  I sommerferien har vi haft vagter på Born-
holm og der er måske nye vagter på vej på Hamlet
(privathospital) . Alle tre kredsforeninger har sagt ja
til at deres medlemmer må arbejde på privat-
hospitaler, men der mangler overenskomst og ret-
ningslinier for hvordan det skal foregå.
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3.1 Hold 1501
Der skulle have været afholdt møde med Erik Møller
fra H.S., men han  aflyste mødet med en times var-
sel. H.S. vil ikke godkende at FADL-vagter er funk-
tionærer - efter gældende regler.
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4.1 Kommissorium for interimsbestyrelsen blev god-
kendt. Interimsbetyrelsen skal virke fra d. 19/9 til
fondsbestyrelsen for det nye vagtbureau er dannet.
Det er dog stadig vagtbureaubestyrelsen i Køben-
havn der har ansvaret for Københavns Vagtbureau,
indtil det nye vagtbureau er dannet.

4.2 Halvårsregnskabet blev godkendt.
Det er et underskud på 521.000 kr. Vi har budgette-
ret med et underskud på 693.000 kr., og vi plejer af
politiske grunde også at budgetterer med et under-
skud, men så alligevel at ramme ca. 0 kr. I år ser det
altså anderledes ud ! Andreas har regnet på det, og
han mener at vi kan hente noget af underskuddet
hjem i årets sidste måneder, ellers bliver der taget
af vores kassebeholdning på p. t ca. 400.000 kr.
Der blev bevilget de sidste 741 kr. til kalenderen, så
der nu er betalt 61.000 kr. af sponsorer og 2.741 kr.
fra medlemmernes kontingent.

4.3 Indslusningskontingent.
Der var fremsat et forslag om nedsætte kontingen-
tet det første halvår for nye medlemmer, for at få
flere til at melde sig ind i foreningen. Rygtet siger
nemlig at medlemsprocenten falder, og at den er
meget dårligere i København end i Odense og Århus.
Men passer det ? Stine og Andreas undersøger sagen
med de reelle tal. Repræsentantskabet kom efter
nogen diskussion frem til at det ikke er løsningen på

problemet at sætte kontingentet ned i starten, men
en  intensiv opdatering af rus-vejlederene inden de
tager på rus-tur, så de også kan fortælle russerne
hvor dejligt det er at være medlem af FADL, syntes
at være en god idé.

4.4 Kontingentforhøjelse ?
Vi har p. t et underskud på 521.781 kr., men vi mener
at det er for sent (de nye russere har alle fået at vide
at det koster 725 kr. pr halvår) til at det er forsvar-
ligt at hæve kontingentet over for vores medlem-
mer. Kontingent har ikke været hævet de sidste 8 år,
det er faktisk blevet sat ned. Vi vil forsøge at ind-
hente noget af underskuddet det sidste halvår, hvil-
ket også skulle være muligt.

4.5 Thalia-seminar for det nye repræsentantskab 16.
– 18. november 01-
Andreas, Christianne og Morten Bo står for det prak-
tiske.

4.7 Regler for klagebehandling
Der skal laves nogle retningslinier for ”Medlemmer-
nes rettigheder i det nye vagtbureau”. Torben laver
et oplæg til Morten K., Andreas og Lone.

4.9 Ansøgning til ”3om1” – et sponsor program for
indiske børn.
FADL kunne efter afstemning, desværre ikke bevilge
penge til dette projekt, da kassen for bevillinger er
næsten tom. I alt har IMCC fået bevilliget 30.000 kr.
fra FADL i år, halvdelen af budgettet, men FADL er
stadig meget positiv over for alle de gode og spæn-
dende arrangementer IMCC afholder. Vi savner dog
lidt tilbagemelding fra de arrangementer vi støtter i
MOK, så vores medlemmer kan se hvad deres kon-
tingent penge går til.

4.10 Pc-stimulation.
KKR synes at  dette forslag er mere relevant for
Fakultet som helhed, og det ikke er relevant for
FADL at bevilge penge til dette computerprogram.

4.11 Bank-udvalg
Christianne, Bue og Torben tager til møde med
Forstædernes Bank d. 19/9 kl. 10 i Glostrup om vi-
dere samarbejde og sponsorering.

4.12 ”De blå mapper”
 De blå mapper som bliver udleveret til de nye med-
lemmer er noget forældet, og trænger til at blive
fornyet, men punktet udskydes.

Næste møde er afsluttende KKR-møde for denne valg-
periode 25/10.
Generalforsamlingen er den 26/9, og alle medlem-
mer opfordres til at møde op, og høre hvad der sker
i FADL. Her kan du stille spørgsmål og se hvem det
egentlig er der sidder i repræsentantskabet og be-
styrelsen, og måske for du selv lyst til at stille op !

Dette referat er et subjektivt, referat skrevet af
Christianne Eickhoff, dvs. at det er min opfattelse af
hvad der foregik på mødet. Det officielle og fuld-
stændige referat fra mødet kan læses på sekretaria-
tet.
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FADL-kontingentet.  Som meddelt i de sidste par nr.
af MOK var sidste betalingsfrist for betaling af FADL-
kontingentet  fastsat til den l. oktober år 01.

Den 9. oktober år 01 blev der udsendt rykkergirokort
til 435 medlemmer , som ikke var pålagt gebyr.

I skrivende stund mangler 163 medlemmer stadig at
betale kontingentet for indeværende halvår, hvilket
vil sige perioden l. august 01 til 31. januar år 02.
Disse 163 medlemmer vil d.d. modtage  endnu et
rykkergirokort – dog pålagt et rykkergebyr på kr.
150,00. Betalingsfristen er fastsat til den 1. novem-
ber år 01.

Vedrørende FADL-forsikringen for år 2002. De med-
lemmer, som er i kontingentrestance vil ikke få til-
budt forsikringen for år 2002.
Som tidligere meddelt, forventer sekretariatet at
forsikringspræmien opkræves i november måned –
med betalingsfrist den 1. december år 01.

Fra sekretariatets side er vi desværre nødt til at
fastsætte betalingsfristen l måned før forsikrings-
årets afslutning, da vi også skal have mulighed for at
have et tidsinterval til udsendelse af rykkergirokort
vedr. forsikringen.  FADL skal afregne forsikrings-
præmier lige efter årsskiftet. Forsikringspræmierne
for år 2002 forbliver uændret på trods af FADL’s
meget høje skadesprocenter – naturligvis specielt
med hensyn til cykeltyverier. Præmier, dæknings-
grader m.v. vil blive oplyst i de næste nr. af MOK.

Medicinfortegnelsen (den lille grønne):
Er du fase2-studerende og medlem af FADL har du
nu mulighed for at afhente Medicinfortegnelsen på
Vagtbureauet.  Fra YL’s Forlag er det oplyst at pri-
sen for Medicinfortegnelsen andrager kr. 525,00 hvis
en sådan skal sælges i fri handel. Fremover udkom-
mer Medicinfortegnelsen i oktober måned og ikke
som tidligere i forårsmånederne. Du kan naturligvis
kun  afhente Medicinfortegnelsen, hvis du har betalt
dit kontingent. FADL – sekretariatet får ikke
Medicinfortegnelserne som frieksemplarer, men kø-
ber dem dog til kostpris – ud af kontingentmidlerne.

Hilsen fra sekretariatet

Anette og Linda
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Københavns Vagtbureaus (KVB) beretning for perio-
den 1. oktober 2000 til  26. oktober 2001
Det forløbne år har været præget af mange ændrin-
ger og edb-tilpasninger for KVB. Nedenfor er kort
opridset de vigtigste hændelser gennem året.
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Bestyrelsen fritstillede 1. oktober 2000 daværende
direktør Jørgen Breide fra alle forpligtelser på KVB.
En nærmere redegørelse herfor blev givet på sidste
Generalforsamling. KVB indgik forlig i sagen med
DJØF og udredte 4 måneders løn samt kr. 10.000,-
for uretmæssigt ansættelsesbrev.
Bestyrelsen indsatte bestyrelsesmedlemmerne Gor-
don T. Jehu og Anders D. Toft som konstituerede
direktører for KVB. Ifølge Kredsforeningens vedtæg-
ter skal bestyrelsen indsætte mindst et bestyrelses-
medlem med prokura for KVB indtil en ny direktør
kan ansættes. Man forventede på daværende tids-
punkt at kunne ansætte en landsdirektør primo 2001.
Gordon T. Jehu fratrådte hvervet pr. 1. juni 2001.
Landsdirektøren Marianne Hammer er tiltrådt 1.
september 2001, hvorefter Anders Toft, i hvert fald
indtil årsskiftet, fortsætter som tilknyttet konsu-
lent.
Københavns Kredsforenings bestyrelse har i august
2001 delegeret ansvaret for KVBs drift til Interim-
bestyrelsen, der består af en politiker fra Køben-
havn, Århus og Odense samt en personalerepræsen-
tant. Københavns Kredsforenings Bestyrelse har fort-
sat det økonomiske og juridiske ansvar for KVB.
Interimbestyrelsen består indtil Fondsbestyrelsen
overtager det fulde ansvar for det fusionerede Vagt-
bureaus drift, se nedenfor.
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Følgende er tiltrådt:
Karen Fjeldgaard, Vagtafdeling
Mona Jeppesen, Vagtafdeling
Mikael Sorel, Ekspedition
Søren Rasmussen, Vagtchef
Sissel Skovgaard, Vagtchefvikar

Følgende er fratrådt:
Caroline Møller, Vagtchef
Gitte Haupt, Servicechef
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År 2000 levede med 408.121 timer næsten op til det
budgetterede timetal på 420.000. Desværre er der
sket et skred imod mindre omsætning på de dyre
timer, dvs. CARD, MVS og DIA.
År 2001 går til dato overordnet set som år 2000 med
hensyn til timeomsætning. Der ses dog stadig et fald
i de dyre timer. Især VT-flyverholdene har vind i
sejlene. VT-området er gået frem med 12% og SPV
er uændret. Derimod er BVT gået tilbage med 25%,
DIA med 33%, CARD med 14% og MVS med 46%.
Budgetmålet for år 2001 er 420.000 solgte timer.
KVB har netop erfaret, at kun ca. 860 medlemmer
har taget vagter i år 2001 til dato.
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KVB endte år 2000 med et underskud på kr. 565.000,-
. Dette skyldes dels let faldende indtægter, på grund
af færre omsatte dyre timer, dels store udgifter til
advokat og edb-investeringer.
KVB omsatte i år 2000 vagter for kr. 57.107.604,-

To sager belastede særligt KVBs regnskab år 2000:
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KVB opdagede okt. 1996, at et hold afholdt dobbelt-
vagter uden tilladelse. Holdet angav disse vagter
som enkelte vagter og skrev dem på i hinandens
navne. Holdet fik transportgodtgørelse samt rejsen
betalt for hver afholdt vagt, dvs. fik 4 gange trans-
port for en dobbeltvagt. KVB seponerede holdet.
Samtidig opdages det, at patienten for flere år siden
var flyttet til en adresse, der lå langt nærmere Kø-
benhavn, hvorfor holdmedlemmerne havde fået ud-
betalt transportgodtgørelse og billetrefusion uberet-
tiget i flere år uden at gøre opmærksom på det. KVB
informerede KAS Glostrup, der ønskede det for me-

get udbetalte beløb retur. KVB mente, at det måtte
være hospitalets opgave at vide, hvor patienterne
bor. KVB tabte forligssagen og dømtes sommeren
2000 ved en forligsdomstol til at betale kr. 851.831,-
til KAS Glostrup. Hertil kom advokatudgifter på kr.
18.750,-. Bestyrelsen besluttede, at man ikke ville
køre regressag mod holdmedlemmerne.
Der er i år 1998 og 1999 hensat kr. 770.000,- til
denne sag. Differencen belaster således regnskab 2001.
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KVB satte i 1996 to studenter i vagtkarantæne, da
man fik oplysninger om, at holdet forsøgte at over-
tage arbejdet uden om KVB. Den ene student blev
ekskluderet af FADL, den anden (Henning Morten-
sen) vendte tilbage til holdet. Vagtchefen sepone-
rede imidlertid holdet med seks ugers varsel, idet
der ikke kunne findes et tilstrækkeligt antal studen-
ter til at fortsætte holdets drift.. Henning Morten-
sen stævnede KVB og Jonstrupvang i fællesskab for
uberettiget vagtkarantæne og dernæst fyring. Sagen
løftedes til Landsretten pga. dens principielle karak-
ter. KVB kendtes skyldig (Jonstrupvang frikendtes)
og ankede sagen til Højesteret, hvor KVB d. 31.
januar 2001 idømtes at betale erstatning til Henning
Mortensen: kr. 376.954,- samt sagsomkostninger
Landsretten og Højesteret: kr. 74.000,-
Dertil kommer advokatudgifter:
år 2000 kr. 23.460,-
år 2001 kr. 112.245,-
Der er i år 1998 og 1999 hensat kr. 390.000,- til
denne sag.

KVB har gjort de fornødne tiltag, der forhindrer
funktionærsager i at opstå i fremtiden

Overenskomsten gældende fra 1. oktober 1999 blev
underskrevet fra H:S’s side så sent som juni 2001.
Herefter kunne KVB begynde at efterregulere, hvil-

ket denne gang vanskeliggjordes af det faktum, at
efterreguleringen skulle køres i to forskellige løn-
systemer. Udbetaling til medlemmerne skete i to
tempi. Efterregulering for 1999-2000 skete med juni-
lønnen og for 2001 med august-lønnen. Med august-
lønnen udbetaltes ligeledes de resterende indeståen-
der i SPV-, VT-, DIA-, MVS- og CARD-puljerne. Pul-
jerne udbetales siden årsskiftet hver måned.
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KVB har i år 2000 og 2001 udskiftet hovedparten af
al hardware. Ligeledes er lønsystemet ændret fra
AS/400 til Concorde XAL. Dette har medført nye og
mere overskuelige lønsedler.
På edb-siden stiles mod ensretning i alle tre Vagt-
bureauer, således at Odense og Århus Vagtbureauer
konverterer til KVBs model i foråret 2002.
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Den forestående fusion af FADLs tre Vagtbureauer i
Danmark har i årets løb givet mange ekstra opgaver
på KVB i København. Vagtbureauerne fusionerer
økonomisk d. 1. januar 2002. Fysisk skal der fortsat
bestå et Vagtbureau i København, Århus og Odense
efter denne dato, men flere funktioner vil kunne
sammenlægges med store besparelser til følge. Der
lægges således ikke skjul på, at fusionen vil omfatte
personalemæssige reduktioner. For at vurdere det
kommende fusionerede Vagtbureaus muligheder,
kompetencer og personalemæssige ressourcer, afhol-
des et to-dages seminar for alt personale på de tre
Vagtbureauer i Horsens d. 5-6. oktober 2001.

På FADLs Vagtbureau Københavns vegne

Marianne Hammer Anders Dyhr Toft
Landsdirektør Konsulent
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Fredag den 2. november kl. 16.00 til 17.30 inviterer
Psykoanalytisk Debat til foredraget:
”Nye perspektiver i angstbehandlingen. Hvor står
psykoanalysen?”
Foredragsholder er Martin Lotz, overlæge ved psy-
kiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, trænings-
analytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab og kendt
fra sine mange engagerede bidrag til debatten om-
kring psykiatri, psykoterapi og psykoanalyse.
Foredraget tager udgangspunkt i hans seneste bog
”Udvikling og Analyse” (Hans Reitzel, 2000), hvor
han søger at sammentænke psykoanalyse, empirisk
forskning og neurofysiologisk forskning.

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Vor
Frue Plads, auditorium 1.
Entre: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50,- kr.
Yderligere oplysninger kan fås hos Friederike Unger,
telefon 45411020
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To forelæsninger af 90 minutter ved cand mag Kir-
sten Jungersen
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Medicinstuderende på I, II og III
semester.
8������
Udtalepraksis, medicinske betegn-
elser, systematik, medicinhistoriske
eksempler på anvendt latin.
����
Medicinsk-Historisk Museums
Auditorium, Bredgade 62.
2��
Søndag d.18.11. og søndag d.25.11.
Kl. 14.00-15.45

Til pigerne
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DER ER DESVÆRRE INGEN
VAGTSTATISTIKKER  I
DENNE UGE.

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Ring til vagtafdelingen,
sr@fadl.dk eller til nedenstående

telefonnummer.

Ellers er jeg 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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 For telefonisk henvendelse:
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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.

VAGTAFDELINGEN
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Dækningen af vagter er så katastro-
fal som aldrig før.

Vær sød at ringe for opskrivning el-
ler chancevagter.

Opskrivningsreglerne er ydermere
blevet udvidet til 3 gange pr. måned
op til 5 dage.

NYE ÅBNINGSTIDER....
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Åbningstiden på bureauet er fremover
alle hverdage 9-17.

Opskrivningsreglerne ændres, så I
kan have 3 opskrivninger pr. måned
og op til 5 vagter pr. gang.

Hyppigere opdatering af lysavisen.

...Og så var der lige et
par ting til...

MEDICINFORTEGNELSEN FOR 2001 ER
KOMMET OG LIGGER HER PÅ VB TIL
AFHENTNING FOR ALLE MEDLEMMER
PÅ FASE 2.

OG...... SÅ HAR VI FÅET  191 NAVNE-
SKILTE TIL „NYE“ STUD. MED’ER. DISSE
SKILTE ER GRATIS.

Hvor er det team af medicinstuderende,
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Som det nok er gået op for den ivrige læser af MOK, er
Vagtbureauet i gang med en fornyelsesproces. I den
anledning søger vi studenter til et team, som på skift
vil tage Vagtbureauets opgaver med hjem om natten,
i tidsrummet 18 til 08.  Vi vil samtidig ændre det plan-
lagte salg af dag-, aften- og nattevagter til tidsrummet
mellem 08 og 18, så Jeres arbejde vil primært bestå i
modtagelse af akutte bestillinger fra de rekvirerende
institutioner, at få samme vagter besat, seponeringer,
check-in på flyverholdene og opkald fra jeres med-
studerende, som har et akut problem på en vagt. Altså

et arbejde, hvor i formodentlig vil kunne læse en stor
del af tiden. Vores tanke er, at I ved vagtstart udsty-
res med en bærbar PC og en mobiltelefon, som igen
afleveres på vagtbureauet, når I slutter vagten. Så
har du lyst til at tjene penge, opspare SU-klip, fra-
vælge SU-klip eller bare ikke har mere SU til rådighed,
er her en god mulighed.
Krav:
* Du har erfaring med SPV-, VT- eller MVS-arbejde.
* Du kan tage min. 4-6 vagter pr. måned...også i
eksamensperioder og ferieperioder.
* Du har lyst til at medvirke i processen med at forny
Vagtbureauet.
* Du kan arbejde i teamet i min 1/2 år.
Ansøgningsfrist: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
snarest.

Yderligere information om teamet og arbejdet, fås hos
Carole Cunneely, som fra 1.11.01 træffes i tidsrum-
met mellem klokken 8-16 på telefonnummer 3524 5400

SPV hold 1510
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Holdet skal arbejde på Østerled, der er et hjem for
udviklingshæmmede beliggende i Skovshoved -
kun 5 min. fra Ordrup Station. Der skal dækkes dag-
og aftenvagter efter nærmere aftale med personalet,
som holdet vil blive en fast del af.
Beboerne er velfungerende udviklingshæmmede og
arbejdet er af pædagogisk art.
Krav: Min. 150 SPV timer
Ansøgningsfrist:  Torsdag den 8. november 2001 kl.
12.00 til VB.
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For yderligere information: Kontakt holdleder Peter
Gustafsson, tlf. 25 36 29 93.

SPECIALLÆGEKLINIK I HELLERUP
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Klinikkens funktionsområde er indenfor lungesyg-
domme og allergiudredning/behandling. Der bliver tale
om 1 ugentlig arbejdsdag fra kl. 13-16.
Der er ansat 4 assistenter, der deler opgaverne man-
dag til torsdag. Arbejdet  omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik. Er-
faringsmæssigt er der en længere indkøringsperiode,
så der ønskes kun ansøgere, der har interesse for
specialet og som forestiller sig en tilknytning til klinik-
ken på mindst 1 år.
Ring til Vagtbureauet på 35245405 for tilmelding eller
flere oplysninger.

HOLD 3302 SØGER NYE VENTILATØRER.
- hvis du kan lide at passe børn - eller gerne vil blive
bedre til det
- hvis du gerne vil have nye udfordringer
- hvis du kunne tænke dig at finde din indre legeonkel
eller legetante, er vi måske noget for dig.
„Vi“ er det semipermanente børneflyverhold 3302.
Vi har fortrinsret til at passe børn under 8 år,og hvis vi
ikke passer børn , passer vi voksne på samme vilkår
som de almindelige VT-hold. Yderligere står vi forest i
køen til vagter på Rigshospitalet. Det betyder, at vi er
mere i arbejde og sjældnere har vagter uden for byen.
Vi har ofte vagter på de samme afdelinger, så afdelin-
gerne kender os , og vi er derfor mere med i plejen,
end når man passer børn på et almindeligt VT-hold. I
modsætning til hvad mange tror har vi sjældent „tube-
holdervagter“, men det kan selvfølgelig ske.
Krav - min. 150 VT-timer

- min. 4 vagter om måneden
- BVT/VT II kursus, hvis du endnu ikke har

kurset er det nok at tage det førstkommende kursus
Hvis du gerne vil lære os at kende så kontakt vores
holdleder Camilla Thomsen på tlf. 77303412.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 2
ERFARNE VENTILATØRER TIL ANSÆT-
TELSE SOM KARDIOLOGISKE ASSISTEN-
TER.
Vi er pt. 9 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
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
For at komme i betragtning er du:
·Færdig med fase 1
·Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
·I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter (mini-
mum 10 vagter/md, aktuelt ~12), også i eksamens-
månederne.
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.
Vi kan tilbyde:
·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.
Ansøgningsfrist: Onsdag  d. 31/10-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler  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.

Intensivhold 4102 søger et nyt medlem
til afd. 542 KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.Arbejdet indebærer at du
vil lære/ eller allerede kan:
At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
At kunne arbejde selvstændigt - typisk med ansvar
for en patient.
At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling - såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.
Vi forventer at du opfylder følgende krav :
Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
Har bestået farmakologi.
Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
Er selvstændig, fleksibel og engageret.
Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).
Oplæring : Oktober
Vagtstart : Oktober - eller efter aftale.
Ansøgningsfrist :Ansøgningen skal være på vagt-
bureauet onsdag den 31. oktober 2001 kl 12.00.
Yderligere informationer :Kontakt venligst holdleder
Anja Pedersen # 33211222.
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.

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 afdelingen.
- 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 førstkommende
kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.
Oplæring: Normalt 5 vagter med ventilatør (ulønnet).
2 vagter med sygeplejerske (lønnede), Blodprøvet-
agning med laborant (ulønnet)
Vagter:   Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vag-
ter. Herefter ca. 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. oktober  2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs,
28 22 87 67. Ansættelsessamtale med kvalificerede!

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på
Rigshospitalet
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Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget.
Holdet 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 lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte 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)
Vi kræver:
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“).
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: Onsdag den 7. november ansøgnings-
blanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141.

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.
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: Onsdag den 31. oktober 2001  kl. 12
på Vagtbureauet
Du er meget velkommen til at ringe til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 for at høre nærmere om
holdet eller blot tilkendegive din interesse.

HOLD 4630 SØGER
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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 ofteaf
øvre respirationsvejinfektioner og er ofte i antibiotisk
behandling.
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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.

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 onsdag den 31. oktober  2001 kl.
12.00 til VB.
Hæmodialyse - 4202
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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 syge-
plejerske/student, lige efter sidste eksamen.
Onsdag den  7. november  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.
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IMCC-exchangegruppen’s internationale bindeled (na-
tional exchange officer, NEO) befinder sig nu ikke
længere i Odense, men er flyttet til København og er
en helt anden person.

Jeg er den nye NEO og hedder Heidi. I kan træffe
mig på IMCC-kontoret, København i
exchangekontortiderne tirsdag 16-17 og torsdag
15-17 eller på email: neo@imcc.dk

NEO’en har det overordnede ansvar for at procedu-
ren med dit exchangeophold kommer til at forløbe
godt. Det er altså mig, der registrerer jeres indbeta-
linger, fordeler exchangepladserne, modtager jeres
ansøgninger og sender dem til udlandet og rykker
alle de dovne lande for at få jer accepteret i tide. Det
er også mig, der modtager jeres exchangerapporter
når i kommer hjem og tilbagebetaler jer depositum.

Jeres lokale IMCC-kontorer  og LEO’er (Lokale
Exchange Officers) vil dog stadig med glæde give jer
råd og vejledning med hensyn til ansøgnings-
proceduren og forskellige exchangeophold. De vil sende
jer videre til mig, hvis i render ind i problemer på
mit område.

Jeg glæder mig til at modtage jeres ansøgning, hvis
I allerede har fået en exchangeplads og I er vel-
komne på IMCC-kontorerne, hvis I overvejer tanken
om et klinikophold i udlandet.

Med venlig hilsen
Heidi Hansen
Email: neo@imcc.dk
IMCC-København
Tlf. 35 32 64 11
Exchangekontortider:
Tirsdag 16-17
Torsdag 15-17
Normale åbningstider mandag, onsdag, fredag 10:30
– 14:00
Lokal Exchange Officer:
Karen Bonefeld
franny@rhk.dk
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Der er opgaver for enhver type – hvad enten du er til
administrativt papirnusseri eller er en utæmmelig
festabe. Hvis du er interesseret i at få et indtryk af
hvad vi laver, så kom med til næste møde tirsdag d.
6/11 kl. 18.00. Tilmeld dig og få mere information
ved henvendelse til Karen på ktb@rhk.dk.
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Har du lyst til at arbejde med menneskerettigheder,
primær sundhed,
køre med ambulance i Palæstina og meget mere?
“International Medical Observers in Palestine” er
navnet på et nyt samarbejdsprojekt mellem Folke-
kirkens Nødhjælp og IMCC.
Vi håber på at sende første rotation på 5-6 danske
medicinstuderene af sted allerede i februar 2002 på
4-6 måneders ophold i Palæstina.
Der er rig mulighed for både klinisk og pre-klinisk
arbejde, og ansøgninger fra både pre-klinikere og
klinikere er meget velkomne.
Udgifter i forbindelse med opholdet dækkes af pro-
jektet.

Kontakt evt. Solvej Petersen
scorp-copenhagen@imcc.dk
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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.

��
����
����)�������$
�������&���������	����
Hvis du synes det kunne være sjovt at være med til
at vise børnehavebørn hvad der foregår på et
hospital....Så kom til møde i Public Health gruppen
d. 6/11 kl.1600 og det er i IMCC´s lokaler. Vi skal
tale om det nye projekt: Bamsehospitalet, det går i
store træk ud på at vi skal lave et fiktivt hospital
hvor børnehavebørn kan komme med deres bamser
og få dem „behandlet“. Formålet med det er at give
børn et indblik i hvad der foregår på sygehusene og
vise dem at læger ikke er onde sataner!!
Desuden har vi en del andre punkter såsom; interna-
tionalt møde i Jugoslavien (nye medlemmer kan osse
komme med!!) og lidt andre småting....
Men kom glad
Mvh Christentze og Peter
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Det Medicinske Studenterråd

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.
 Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

  Blegdamsvej 3, 2200 København N

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail: msr@studmed.ku.dk

 
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet
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Den 23. oktober blev der holdt Fællesmøde i
Det Medicinske Studenterråd (MSR), hvor
følgende personer deltog: Caroline (6. sem.),
Signe (3. sem.), Mette (3. sem.), Bue (efter 10.
sem.), Christianne (efter 4. sem.) og Simon (8.
sem.). Følgende blev behandlet på mødet:

Tidspres på 3. semester
Det er generelt for lidt tid på 3. semester.
Indholdet i organkurset i bevægeapparatet
synes enormt, hvilket bl.a. betyder, at metode-
kurset er i fare for at blive nedprioriteret. Dette
styrkes af det yderst uhensigtsmæssige forhold,
at metodekurset er delt op i to perioder i hver
sin ende af semestret.  Dette er åbenbart et
ønske fra kursusledelsen selv; men der er
udbredt enighed om at det slet ikke er holdbart.
Kurset bør snarest muligt samles i begyndelsen
(inkl. evaluering) af semestret.
For i øvrigt at skabe lidt mere tid er der taget
initiativ til at flytte eksamen i bevægeapparatet
en uge frem, hvilket vil give en uge mere før
eksamen men til gengæld mindre tid før 4.
semester. Mht. eksamen ser det i øjeblikket ud
til at der ikke bliver en egentlig integreret
eksamen! Derimod vil nogen eksaminatorer
være anatomer og nogle fysiologer med deraf
følgende konsekvenser for de mundtlige
eksamensspørgsmål. MSR mener, at dette er
helt uacceptabelt - og i direkte modstrid med
den vedtagne studie- og eksamensordning
(studieplanen). Indvendinger fra institutterne
lyder på, at underviserne ikke er kvalificerede
til at bedømme noget udenfor deres eget fag.
Dette stiller vi os uforstående overfor. - Når
studerende på ét semester skal forventes at
kunne tilegne sig hele stofområdet, bør
professionelle forskere på universitetet
(underviserne ...) så ikke også ??? Problemet
bliver taget op i studienævn, følgegruppe og
semesterudvalg snarest.

Stormøde om Cellebiologi
Problemerne med integreret eksamen (se
ovenfor) findes også på 2. semesters celle-
biologiske kursus. Dette integrerede kursus skal i
følge studieplanen evalueres med én integreret
eksamen. Men til eksamen optræder der 4
dele!!! Helt uacceptabelt. De mange problemer
med cellebiologien skal behandles på et
stormøde med undervisere, repræsentanter fra
semesterudvalg, studerende m.fl. den 19.
november 2001. Det bliver et særdeles vigtigt
møde - selvom det fortsat jo er Studienævnet
for Medicin, der besidder komptencen til at
fastlægge studieplan, herunder det celle-
biologiske kursus (!).

Sidste årgang på gammel studieordning
Nuværende 4. semester er sidste årgang på den
gamle studieordning. Der er dette semester
dobbeltundervisning (idet cellebio. jo ligger på
2. sem. i ny studieordning). Det betyder, at der
skal bruges flere undervisere, og på 4. semester

Hvad sker der?
oplever man således, at man primært har fået
tildelt eksterne undervisere - fordi de interne er
bedre kvalificerede og derfor skal prioriteres til
ny studieordning. Dette har vist sig i biokemien
at være et alvorligt problem, idet de eksterne
åbenbart ikke er ordentligt forberedt fsva. de
behov og krav, vi har som studerende. HR og
MSR har nu rettet henvendelse til instituttet og
studienævnet for at få rettet op på forholdne.
Det er ikke acceptabelt, at sidste årgang
generelt bliver nedprioriteret!

Forskning for undervisningsmidler (?)
Det lader til, at undervisningsmidler (der burde
gå til hospitalsafdelinger på Bispebjerg) bliver
brugt direkte til at finansiere forsknings-
stipendier! Det er absolut ikke meningen,
snarere bør midlerne jo være synlige for de
ansatte på afdelingerne - som løn for den
supervigtige kliniske undervisning! Sagen tages
op af fakultetsrådsrepræsentanterne og overfor
Dekan-kandidaterne (se nedenfor).

Ny Dekan på fakultetet
Fra den 26. nov. til den 9. december afholdes
valg til studienævn, fakultetsråd og Konsisto-
rium. Og herunder skal der vælges ny Dekan på
vores fakultet - og i øvrigt også ny Rektor for
universitetet. Der er tre kandidater til at blive
fakuletets nye leder (dekan): Mogens Spang
Thomsen, Bjørn Quistorff og Ralf Hemming-
sen. Den 13. november vil de alle tre være til
stede på MSRs Fællesmøde med hver et kort
oplæg. Her efter vil vi kunne konfronterer dem
med vores ønsker og krav som studerende.

OSVAL på en ny måde
I den nye studieplan er OSVAL I ændret til også
at omfatte en mundtlig evaluering. Dvs. at man
skal ‘forsvare’ sin opgave - som en form for
træning til fremtidige fremlæggelser af
forskningsresultater, ph.d.afhandling mv. - og i
øvrigt ligesom OSVAL II. I studienævnets
følgegruppe arbejdes i øjeblikket med at
omdefinere OSVAL I yderligere, således at den
mundtlige evaluering også blive en form for
samlet afslutning på studiets 2-3 år. Det lyder
måske lidt voldsomt, men alternativet (jf. ny
studieplan) er en stor integreret eksamen efter
6. semester, der både evaluere det semester og
de første 5 semestre igen!

MSR bevilliger penge
Det blev besluttet at bevillige 2000 kr. til
Scorebogen mod en reklame som sædvanligt.
Rusvejledernes ‘vintergruppe’ har søgt midler til
et seminar. Der blev bevilliget 3334 kr. mod at

rusvejlederne til gengæld fremlægger (skriftligt
eller mundtligt) deres diskussion om norske/
svenske studerende på et MSR-møde. Endelig
bevilligede vi 3162,50 kr. til Rusbogen, hvilket
var det beløb, der ikke kunne dækkes via
reklameindtægter. Til sidst blev det besluttet
søge disse typer bevillinger indarbejdet i
budgettet for næste år (se indkaldelse til
generalforsamling).

Møde i Forenede Studenterråd
Som forberedelse til Forende Studenterråds
Fællesrådsmøde torsdag den 25. oktober blev
det besluttet at afholde et MSR-formøde kl.
16.00 samme dag.

Flere skeletter i kælderen!
Der mangler generelt skeletter i kælderen
(studiesalen). Vi er overbevist om at der findes
en del skeletter i skabe rundt omkring! - Dem
vil vi gerne have ud (studiesekretæren hos
anatomerne bliver spurgt...) / ss

Onsdag den 28. oktober 2001 kl. 16.00 i
mødelokalet 1. 2. 15. afholder Det Medicinske
Studenterråd ordinær generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til FSR
- kontaktperson til Studienævnet
- menigt medlem af bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg
og bestyrelser, herunder Universitetsbogladen
10. Nedsættelse af og valg til udvalg under
MSR
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, sendes til MSR senest 14. novem-
ber.
Der vil være fornøden forplejning til mødet
Vel mødt!

/ ss

Indkaldelse til
Generalforsamling!

På næste møde: Skal vi
samarbejde med tandlæge-
og folkesunde studerende?
Mød op tirs. den 6. nov.
kl. 16.00 og sig hvordan!
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Skabe (bygn.1,2,9,15) SIDSTE CHANCE!!! Ons-
dag 31. okt og 7. nov 2001 i kælder 15.01.10
kl.14.45-15.00 VH MSR/Dorte.
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Introduktionskursus for medicinstuderende ved
Praktiserende læge Elisabeth Møller-Hansen og
reservelæge Tomas Johansen.
Lørdag  3. November kl. 10.00-16.00, lille møde-
sal, Panuminstituttet, KBH.

Antroposofisk medicin ønsker at være en videre
udvikling af skolemedicinen, der med afsæt i det
naturvidenskabelige indhold fra medicinstudiet
søger at hjælpe lægen til at opnå en forståelse af
sygdommen som en proces der inddrager både
krop, sjæl og ånd.

Ved at studere naturens processer og de proces-
ser der afspiller sig i det sunde og syge menne-
ske, kan lægen, gennem et indre, meditativt ar-
bejde, intuitivt komme til at opleve en direkte
bro mellem en sygdomsproces og den naturproces
der behøves for at helbrede sygdommen.

Antroposofisk inspireret medicin giver således
på et eksakt videnskabeligt grundlag lægen mu-
lighed for at forstå sygdommenes ”væsen” og
understøtte kroppens forsøg på at udligne og
harmonisere de bagvedliggende ubalancer.

Vi vil via øvelser vise metoder til at opleve de
omtalte processer, samt omtale forskellige syg-
domme og deres behandling udfra den
antroposofiske medicins synsvinkel.

Kurset er gratis for medicinstuderende og der
kræves ikke forkundskaber.
Nærmere oplysninger hos: Tomas Johansen, tlf.:
55 99 24 32.
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Så holder vi møde i GIM. Det sker næste onsdag,
altså den 7.nov. I GIM interesserer vi os for
såkaldt alternative behandlingsformer, så hvis
det er noget, der har DIN interesse er du mere
end velkommen til at komme forbi og møde re-
sten af ”GIM-flokken”. Hvad enten du er på 1.
eller 13.semester skal du være velkommen. Det
er aldrig for sent at være med og høre mere om
andre behandlingsformer end den vi lærer om
her på studiet. Mød op i lokale 9.2.3. kl.16.00
den 7.nov!!(GIM på nettet: www.studmed.ku.dk/
GIM & GIM@studmed.ku.dk)
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Er du en af de stakler der drømmer dig tilbage til de hyggelige søndage hvor den
legendariske „JYLLANDSRINGEN“ med den teknologiske landvinding, overhalings-
banen var hele familiens samlingspunkt, så kommer du nok til at drømme rigtig
længe da det er fuldstændig umuligt at skaffe de der latterlige små møgbiler og
derfor er det kun muligt for PAF at tilbyde det næstbedste nemlig: nogle kvadrat-
meter lærred, projektor, PS2 og en dertilhørende originaludgave af Gran tourismo
3.

Turneringen løber af stablen FREDAG D. 23.11.01 KL. 15.00.
Kom i god tid da der vil være indskrivning og check af promiller og farvesyn.
Indledende runder foregår som puljesystem, med efterfølgende vind eller forsvind CUP-system.
Tilmelding foregår ved PAF-lokalerne på den ophængte seddel. Gratis for medlemmer ellers en 50’er, der
dækker medlemskab.
PAF-lokalerne ligger i driftsgården, spørg efter dyrestalden.

Vel mødt Schumacher

�-	����	�������

Som skrevet i sidste uges MOK afholder PAF igen i år squash turnering. Det løber af stablen lør. d. 10. nov
i Grøndal centret. Der er plads til såvel øvede som uøvede og alle er garanteret spilletid (ca. 3 kampe). Som
det ligger nu kommer prisen til at være 75,- for ikke-medlemmer (inkl. medlemsskab) og 25,- for medlem-
mer. Der er tilmelding i PAF lokalet som er åben mandag og torsdag fra 12-15 og fredag 12-18(?). Hvis du
kommer udenfor åbningstiden er der også tilmelding på en liste, som hænger på døren. Desuden kan
interesserede også tilmelde sig på flg. mail:    cbardram@mdb.ku.dk
Tilmeldingsfristen er d. 5. nov.
PAF håber at vi endnu en gang kan få en vellykket og velspillet dag lør. d. 10. november.

Vel mødt!
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Oplev som figurant redningstjenesten, politi,
beredskabskorpset og læger i aktion under  den
store katastrofeøvelse i København torsdag den
8 november kl. 16-19.
Øvelsen vil foregå indendørs og med nem adgang
via offentlige transportmidler. Øvelsen afsluttes
med festligt arrangement. Kan du deltage hele
dagen er der også øvelser kl. 9-11 og 13-15 samme
dag. Vi starter kl. 07.00 ved Gladsaxe
Falckstation.
Tilmelding og spørgsmål til Søren Stagelund
soerens@mdb.ku.dk inden 2 november.
Se informationer om øvelsen på
www.traumecenter.dk henvisning til CEP.
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Hurtigt blev vi en del af vores nye hjemby, landsbyen
Azurduy, og endnu havde vi ikke fået svar på vores
spørgsmål: ”Hvor langt væk fra civilisationen kan
man rent faktisk komme?”, -så det varede ikke længe,
før vi gjorde endnu et forsøg på at finde svaret. I
bedste cowboystil på hest og med bredskygget hat
(til os måske en lidt latterlig beklædningsgenstand,
men til gengæld helt uundværlig mod solens skarpe
stikkende stråler, som konstant rammer os fra en
smuk skyfri dybblå himmel), drog vi videre ud i bjer-
gene af små snoede stier, hvor ingen bil nogensinde
ville kunne komme. I 9 timer gik det op og ned af
bjergsider med udsigt over dalene. Det meste af
turen blev nu til fods, da hestene havde svært ved at

gå på de glatte klippesider, og det var vores endnu-
ikke-tilvænnede-til-højden-lunger bestemt ikke glade
for. Hvis det ikke havde været fordi, at det hele var
så anderledes, at udsigten var så smuk, og at vores
øjne konstant blev fanget af små detaljer, som optog
vores tanker, havde vi begge næppe klaret den. Men
kroppen kan mere end man tror, og efter mange
timers gang, nåede vi endelig målet: landsbyen Pinos.

Kurset skulle denne gang give barfodslægerne et ind-
blik i pædagogikkens verden. Hvad skal de dog bruge
det til, er der nok nogle af jer der sidder og
tænker…De kan jo ikke redde liv med det! Men som
en del af barfodslægernes arbejdsområder indgår
nemlig det, at holde "sundhedstaler" for deres lands-
byer. Og det er i disse sundhedstaler, de vil kunne
bruge pædagogikken. Hvordan undgår man, at bar-
fodslægerne ikke falder i den bolivianske fælde, som
de er vokset op med, og ikke blot står og fyrer en
tale af i løbet af fem minutter, for så at slutte af med
at spørge:"Rigtigt eller forkert?! ”Si o no?”" – Som
altid for at slippe væk fra talestrømmen hurtigst
muligt, svarer tilhørerne: ”Rigtigt” - uden egentlig
at stille spørgsmålstegn ved noget som helst. Her
kan lidt dansk pædadgogik med et rart læringsmiljø,
deltagelse fra tilhørerne, relevans for eget liv og
lignende begreber komme til hjælp. Da talerne i høj
grad styrer mod at forebygge sundhedsproblemer
indenfor forskellige emner, er det vigtigt, at bøn-
derne får mulighed for at relatere deres eget liv til
de situationer og problemer, de bliver undervist i
ved talerne. Det er altså det, kurset drejer sig om
denne gang, -at give et budskab videre og være sik-
ret at folk forstår budskabet, samt at skabe et rart
læringsmiljø og derigennem få inddraget bønderne
til at kunne se en forbindelse mellem de sygdomme,
de er udsat for og deres levevis.
Som altid mødte barfodslægerne op med godt humør
og megen interesse for at lære noget nyt. Dette må
være enhver dansk skolelærers drøm, med folk der
SÅ gerne vil lære. Flere af dem er analfabeter, og
ikke megen vandt til skolegang, så man kan ikke
andet end at beundre deres entusiasme og interesse,
hvormed de i stiv arm klarer de lange kursusdage
(dog hjulpet af lidt koka) – og interesseret stille
spørgsmål, - længe efter vi IMCC´ere er begyndt at
nikke. Vi forsøger at krydre dagene med så mange
lege og aktiviteter som muligt, og barfodslægerne
kaster sig jublende ud i lege som ”kludder mor” og
”to mand frem for en enke” – Skønt at se voksne
mennesker, der elsker at lege (de havde givet vis
heller ikke megen tid til det, da de var børn).
Undervisningen gik rigtigt godt, men som sagt er
barfodslægerne også taknemmelige at undervise, på
grund af deres interesse og alle deres spørgsmål. Vi
havde nogle gode diskussioner, og jublen ville ingen
ende tage, da Doña Daniella og Doña Maxima (Danny
og Mads) kom ind i salen iført traditionelt boliviansk

kvindetøj. De opførte et lille skuespil, hvor Mads
med diarre og Danny som gravid blev behandlet af
den meget pædagogiske barfodslæge Manja..
Sidste dag blev der lavet et orienteringsløb med 7
poster, hvorpå der befandet sig 7 forskellige patien-
ter, som de så skulle behandle.
Mads havde hakket sig i armen med en økse, og
skulle forbindes. Flere af barfodslægerne bemærkede
tørt, at de Gringoer (os) vist ikke var så skrappe med
værktøj, hvis man kunne være så dum og hakke sig i
armen – og sammenlignet med dem, kunne de kun
have ret J.
Manja havde et barn med diarre, og fik mange skæld
ud over dårlig hygeine. En gruppe gik så vidt som at
desinficere hendes taske.
Selv var jeg trukket i ”cholittatøjet”, det traditio-
nelle kvindetøj, og med en stor pude på maven var
jeg i 7. måned. Barfodslægerne morede sig meget
over, at jeg bar min hat med farvestrålende bånd, da
båndene symbolisere, at jeg er ugift. De gik meget
op i legen, og flere var meget bekymrede for mit
barn, da det tilsyneladende ingen far havde. Der blev
også udtrygt bekymring over, at jeg ikke havde et
dobbelt pulsslag, da de mener, at barnets pulsslag
kan mærkes på moderens arm I løbet af eftermidda-
gen kravlede min pude helt op under hagen på mig,
og enkelte udtrykte humoristisk bekymring for, at
barnet ville komme ud af munden. En af barfods-
lægerne var dog ikke sådan at slå ud. Han rev ud i
min kavalergang, og slog puden på plads ned mellem
mine bryster. Først da gik det op for ham, hvad han
havde gjort, og hans ansigtsfarve blev dybrød, mens
vi andre skreg af grin. Han undskyldte mange gange,
for sådan opfører mænd sig normalt ikke i Bolivia…gør
de det andre steder…. ? J J J.
Mads og Louise
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Disse stednavne kan vi efterhånden nikke genken-
dende til, for vi har hørt dem nævnt utallige gange i
diverse nyhedsmedier. Vi hører om de nyeste tiltag
i den krig, som nu har været i gang i godt to uger, og
krigens grusomheder bliver pakket pænt ind. Der
forklares og beskrives. Om strategier og teknologisk
krig. Den rene krig. Så ren at vi ikke overbevises om
omfanget af de menneskelige lidelser, og det som
vækker størst forargelse er istedet, at bageren i
Nørre Ulleby har modtaget et hvidt pulver med po-
sten, garanteret miltbrand (eller måske bare mel)!
Vi sidder hjemme foran skærmen, og Afghanistan er
langt væk!
Nej! Vi bliver nødt til at forholde os til den ”virke-
lige” virkelighed. Den virkelighed, som vi indtil nu
ikke har hørt så meget til. Det første som går tabt i
en krig er sandheden. Alle krige indeholder drab på
uskyldige, vold, ødelæggelse og angst  – det er en
kendsgerning! Vi har nu set de første billeder af
børnelig og smadrede boligområder – og vi vil snart
se flere! Vi må forstå, at det også er vores ansvar, og
at vores stiltiende accept, er en opfordring til at
fortsætte bomberegnen over Afghanistan.
Det afghanske folk har oplevet krig og lidelse i de
sidste 22 år. Disse lidelser er kun blevet forværret

siden USA den 8. oktober startede de omfattende
bombardementer. Afghanerne sulter, mangler mad
og medicin, men bombekampagnen har gjort det
nærmest umuligt for nødhjælpsorganisationerne at
operere effektivt. Nogle forsøger måske at flygte til
et andet land, men også her er situationen kaotisk,
for de fleste grænser mod omverdenen er nu lukkede.
Det kan kun blive værre. Om få uger starter den
hårde afghanske vinter, og hvis nødhjælpen ikke når
frem inden, kan det betyde at tusindvis af mennesker
risikerer at miste livet.
Afghanerne udgør den største samlede gruppe af flygt-
ninge i verdenen. Siden 1979 er mere end en femte-
del af befolkningen – over seks millioner mennesker
– flygtet fra landet, i håbet om at komme i sikkerhed
i et andet land. Flygtningestrømmen fortsætter nu
med fornyet styrke. Siden den 11 september er ca.
20.000 nye flygtninge ankommet til Pakistan. De
internationale hjælpeorganisationer forsøger at følge
med, men man er tiltagende bekymret over situatio-
nen.
Hvad er formålet med denne krig? At udrydde terro-
risme? Det må være klart for enhver, at man ikke
kan udrydde terrorisme ved at smide bomber over
Afghanistan. I stedet risikerer man at bære ved til
bålet hos de mennesker, som i forvejen har funda-
mentalistiske holdninger, og måske skaber man endnu
flere potentielle terrorister.
USA vil have hævn, og afghanerne betaler prisen!

Som medicinstuderende er vi i gang med at uddanne
os til en profession, som handler om at lindre menne-
skers lidelser og smerter uafhængigt af religiøse el-
ler kulturelle forskelle  - afghaner eller amerikaner.
Vi må derfor insistere på, at menneskerettighederne
skal overholdes, og at det internationale samfund
har pligt til at hjælpe de afghanske flygtninge. Uskyl-
dige mennesker ikke skal betale prisen for
terrorhandlingerne den 11. september, og derfor må
krigen stoppes hurtigst muligt.
Jeg mener, at krig er det forkerte valg, og at man
istedet skal fokusere på fredelig konfliktløsning og
forebyggelse af krig og terror.
Hvis du mener noget andet, hvis du mener det samme,
eller hvis du bare gerne vil mene noget – så mød op
til SCORPs debataften om krigens konsekvenser, som
bliver afholdt først i december.

“My greatest wish is to be happy, to learn to read and
write, to have warm shoes and eat as much as I want
to. I want to return home.” Ahmed Hussein, afghansk
flygtning (12 år)

Vibe Cecilie Ballegaard,
Medlem af SCORP (Standing Committee On Refugees
and Peace, IMCC)

Bragt med tilladelse fra Jakob Martin
Strid
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NB! En forfatterfejl byttede to tal om i sidste MOK. 
Dette er det rigtige kontonr. Og undskyld. 
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