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Det sker i ugen

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: Sara Krogh. Send os en mail med din postadresse og vi sender
   en check på 200 kr.

Onsdag:
MOK nr 9, årgang 34 udkommer
16.00 GIM holder møde i 9.2.3

Torsdag:
11-12 Scorebogen kan afhentes i Klubben
19.30 Studenterpræsten holder debataften
under temaet "Hvor går vi hen" i AUD 10 på
HCØ
20.00 Filmklubben holder marathonaften
med en bunke film

Fredag:
12 og 16 Sidste chance for at afhente
scorebogen i Klubben
20.59 Den første sne falder... i Klubben

Lørdag:
Tømmermænd og landskamp mod Holland i
Parken

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Justesen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
Studentersekretær Laura Johnsen og Louise Honoré
Træffetid: Man og ons 15-16
Sekretærer Rita Dalhammer/Yvonne Justesen
Træffetid: Man-fre 10-14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (bibr@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Susanne S. Pedersen (suscp@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid Man-fre 10-14
Studentersekretær Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13. semester)

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

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

Tirsdag 11 – 12 12 - 15 Gordon Thomas Jehu

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Torsdag 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche   International vejleder Sygdom!
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie Rasmussen eller Camilla
Götzsche
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

ORLOV, SEMESTER FRI
ELLER HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:

Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i

digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede semesters undervis-
ning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res. Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret
til at få gentaget den undervisning, som du er gået
glip af.

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

eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-

STUDIET

VORES MOK
OG HELE VER-
DENS

Husk at MOK er klar på
nettet allerede tirsdag på
vores nye lette web adresse
www.mok.info

Din chance hvis
papirudgaven er udsolgt
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ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

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

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

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

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen

hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.

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

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

STORMØDE OM
OVERGANGSORDNING
fra gammel til ny studieordning.
Tirsdag d. 13. november kl. 14.00
I Lundsgaard.

Ved dette møde vil overgangsordninger fra gam-
mel til ny studieordning blive præsenteret, og du
vil have mulighed for at stille spørgsmål til studie-
nævnet.
Dette møde er hovedsageligt for 4. semesters
studerende, men 5. og 6. semester er også vel-
komne.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 7 studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg, eller
tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at
dispensation kan gives. Du skal derfor være sik-
ker på at være tilstrækkeligt forberedt før du
kaster dig ud i dit 3. forsøg.

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

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

Studienævnet

Fase I
ORIENTERING OM VALG
AF UNDERVISNINGS-
STED PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.
Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes
Onsdag d. 14. november 2001 kl. 12.15 –
13.00 i Haderup auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.
Vel mødt !

ÅBNINGSTIDER PÅ MIK
STUDIESAL
4.11.01 LUKKET
Man 5.11.01 9-19 KaL/AJ 10-12 FH,14-19 SS
Tirs 6.11.01 9-19 CJ/UA
Ons 7.11.01 9-19 DØ/KaL9-19 CN, 15-19 SS
Tors 8.11.01 9-19 CJ/UA 10-12 FH,14-19 UO
Fre 9.11.01 9-19 CJ/KL
10.11.01 LUKKET
11.11.01 LUKKET
Man 12.11.01 9-19 DØ/KL10-12 FH,14-19 CN
Tirs 13.11.01 9-19 HB/UA 10-12 FH,15-19 UO
Ons 14.11.01 9-19 DØ/KL 10-12 FH,12-19 CN
Tors 15.11.01 9-19 AJ/DØ 12-17 CN, 15-19 SS
Fre 16.11.01 9-19 AJ/DØ 9-19 UO
17.11.01 LUKKET
18.11.01 LUKKET
Man 19.11.01 9-19 KL/AJ9-19 CN, 15-19 SS
Tirs 20.11.01 9-19 /KaL 9-19 SS
Ons 21.11.01 9-19 AJ/DØ 9-16 CN
Tors 22.11.01 9-19 HB/KaL 9-16 CN, 15-19 SS
Fre 23.11.01 9-19 UA/KL 9 -19 FH

24.11.01 9-19 KL/UA/KaL 9-19 SS, 9-19 LS
25.11.01 LUKKET
Man 26.11.01 9-19 DØ/Ka 9-19 LS, 9-19 CN
Tirs 27.11.01 9-19 AJ/DØ 9-19 LS, 9-19 SS
Ons 28.11.01 9-19 KaL/HB 9-19 LS, 9-19 UO
Tors 29.11.01 LUKKET
Fre 30.11.01 9-19KL/DØ

SS=Stine Schrøder
CN=Christoffer Nielsen
LS=Louise Simonsen
UO=Ulrik Overgaard
FH=Frederik Hengstenberg

ÅBNINGSTIDER FOR DEN
(VÅDE) MAKROSKOPISKE
STUDIESAL LOK. 18.01.42
Her er åbningstiderne for november måned ud.
Resten følger senere.
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesals-
vagterne.

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.

STUDIET
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Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
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.

Absolut sidste tilmelding: ��� no�embe�  

Idéen om en gallafest kommer fra Sverige og Norge, hvor smukke kjoler og sorte smokings er en
årlig tradition for de studerende. Det vil vi gerne afprøve her i Danmark, og derfor har vi fået en
helt speciel aftale med Glassalen i Tivoli. Men der skal snart betales depositum, og derfor er det
meget vigtigt, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Og lige nu er der stadig plads til, at du også kan
tilmelde din kæreste eller bedste ven.

 

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

Kvittering = billet 

Vi glæder os til at ses til en flot aften og nat inkl.:
Aperitif – 3 retters menu – vin ad libitum til maden - pornstars - kaffe – Twisted sounds – DJ.

Med gallaagtig hilsen

Initiativgruppen

STUDIET

Til pigerne
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DEBATAFTEN OM
NATURVIDENSKAB OG
KRISTENDOM
„
Hvor går vi hen…..?“

Mød journalist og fhv. chefredaktør på Information
Ejvind Larsen og lektor i fysik på Niels Bohr institut-
tet Benny Lautrup.

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,

Studietilbud
·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.

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.

Tid: Torsdag den 8. november, kl. 19.30
Sted: : Aud. 10, HCØ,
Universitetsparken 5

Er mennesket en avanceret biologisk maskine?
Bliver fremtidens robotter i stand til at drømme? Og
vil de stille religiøse spørgsmål?
Hvordan er Faderens,  Sønnens og Helligåndens for-
hold til naturvidenskab?

Hør de lærdes oplæg om disse og andre spørgsmål og
vær selv med til debatten.

Vel mødt og venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Læs mere om vores øvrige aktiviteter i vores pro-
gram eller på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest

Annoncer
TIL DEN DER LIGE NU STÅR
OG MANGLER EN RIGTIG
GOD, LIDT KLINISK ORIENTE-
RET OSVAL II OPGAVE:
Vi
endokrinologisk afd. PE (afdelingslæge Aase
Krogh Rasmussen og
overlæge Ulla Feldt-Rasmussen) og
-Klinisk fysiologisk nuklearmedicinsk afdeling
(overlæge Birger Hesse)
mangler en student til en - synes vi selv - god
OSVAL II opgave, som består
i at vurdere effektiviteten af radiojodbehandling
for thyreotoksikose og /eller struma - retrospek-
tiv opgørelse af ca. 300
patienter for perioden 1995-2000.
Hvor mange ptt. bliver euthyreoide, hvor mange
hypothyreoide og hvor mange
rediciverer eller forbliver hypertryreoide. Og
hvordan går det med struma-reduktionen?
Hvis du har lyst, så kontakt Birger Hesse (tlf.
3545 4011, mail: bhesse@rh.dk)

LÆSER DU TIL
CELLEBIOLOGI
EKSAMEN?
Så er problem bogen til The Cell, måske noget
for dig!
Den indeholder opgaver og svar til de forskellige
kapitler i The Cell.
Ny pris 215 kr. – sælges for 110 kr.
Kontakt Jeanette på 38289747/ 28397774 eller
jeanette.larsen@teliamail.dk.

UR FUNDET!
Blåt Tissot ur med brun brugt læder rem fundet
på MDB tirsdag d. 30.10 kl. 21.50.
Uret er afleveret i ”glemmekassen” i informatio-
nen.
Jakob J. - KRH 7

MIGRÆNE PATIENTER
SØGES: 
Migrænepatienter i alderen 18 og 60 år søges til
videnskabeligt forsøg, hvor  vi ønsker at under-
søge signalstoffet Adrenomedullin hovedpine udløs-
ende effekt
Baggrund: Op imod 10% af den danske befolk-
ning rammes 1-2 gange om måneden af mi-
græne hovedpine. Årsagen til migrænen er
ukendt. Forskning indenfor området har vist,
at der er en mulig sammenhæng mellem udvi-
delse af hjernens kar og udviklingen af hoved-
pine hos migræne patienterne. En række så-
kaldte signalstoffer vides at kunne bevirke
denne udvidelse af vores blodkar. Af særlig
interesse er calcitonin gen- relateret peptid
(CGRP) og det beslægtede stof adrenomedullin
(ADM). Meget tyder på, at CGRP er medvir-
kende til at udløse migrænehovedpine, men
kan næppe forklare hele baggrunden for mi-
græne. Vi er derfor interesseret i at under-
søge hvorvidt ADM, der har de samme ind-
virkninger, som CGRP på blodkredsløbet, li-
geledes spiller en rolle for udviklingen af
migrænehovedpine.
Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amts-
sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Omfang: Du skal møde i alt 2 dage til forsøg,
forsøgene vil varer ca. 4-5 timer. Ulempe-
godtgørelsen vil være kr. 100,00  pr. påbegyndte
time.
Ubehag: Hjernens gennemblødning måles ef-
ter indånding af ilt tilsat et radioaktivt spor-
stof Xenon. Den samlede radioaktive stråle-
dosis i hele forsøget er 3,5 gange den normale
baggrunds stråling i Danmark eller svarende
til et røntgenundersøgelse af mave-
tarmkanalen. Desuden skal anlægges en
plastikkanyle i en blodåre i albuebøjningen.
Bivirkninger af medicinen er hovedpine,
ansigtsrødmen, evt. let fald i blodtrykket.
Krav: At du fraset migræne er sund og rask,
specielt at du ikke har for lavt eller højt blod-
tryk. Kvindelige deltage må ikke være gravide
og skal bruge sikker prævention.
Økonomi: Udgifter  til medicin og ulempe-
godtgørelse til forsøgspersonerne er tilveje-
bragt ved støtte fra private og offentlige fonde.
Forskere aflønnes af Københavns Amt, private
fonde samt en forskningsfond. Fonden er un-
dergivet offentlig revision.
Forsøget er godkendt af  Videnskabsetisk Komité,
Københavns Amt, nr. KA 01115s
samt af Lægemiddelstyrelsen  jr. nr. 2612-1771
Henvendelse bedes rettet til
Læge Kenneth Ahrend Petersen
Neurologisk afd. N01, Glostrup Amtssygehus
Tlf. 43233058 / 43233060

MISTET DIT UR??
Jeg har fundet et hvidt Casio Baby-G ur fredag
eftermiddag blandt cyklerne foran Panum.
Kontakt Morten på msuppli@mdb.ku.dk el. 28 71
40 25.

LÆGEVIKARER SØGES

2 - 3 medicinstuderende søges til at besætte læge-
vikariater på Hjørring Sygehus, medicinsk afd. B.
Medicinsk afd. B er en stor, multifacetteret og
dynamisk afd., opdelt i 5 grenspecialer:
Kardiologisk afd. B1, Reumatologisk afd. B2,
Gastroenterologisk afd.B3, Endokrinologisk afd./
Apopleksi afd. B4 samt Lungemedicinsk afd. B5.
Lægevikarerne indgår i fast rul i forvagtslaget,
dog således, at de første 14 dage bliver holdt vagt-
fri - der vil her finde oplæring sted ved de faste
læger i Modtagelsen.
Arbejdet består i visitering af akutte / elektive
patienter i Modtagelsen samt forefaldende stue-
lægearbejde på de respektive afd. Dvs. journal-
optagelse, venflonanlæggelse, a-punktur, opstart
af farmakologisk behandling, hjertestopsbehandling
mv. mv.
Der vil være mulighed for billig indkvartering på
sygehusets sygeplejekollegie (ca. Kr. 375 pr. må-
ned).
Efter 4 ugers arbejde yder Hjørring Sygehus billet-
refusion 1 gang pr. måned (KBH tur/retur).
Du må højst have 1 - 1½ år tilbage på studiet, skal
som absolut minimum kunne blive mindst 6 uger
(gerne længere, dvs. gerne 3 - 6 måneder - ophol-
det gælder også som V.K.O. !).
Arbejdet er krævende men også meget spændende
og lærerigt (du kommer til at lære Medicinsk
Lommekompendie udenad de første 2 uger ...).
Ansættelse: Snarest !
Løn: Efter overenskomst
For yderligere information kontakt da venligst:
Adm. Ov. Læge Stig Korsager eller Ov. Læge Kim
Therkelsen Hjørring Sygehus  tlf.: 9964 6464

LÆREBOG SÆLGES:
Klinisk socialmedicin. 2000. Munksgaard.
Niels Michelsen, Briit Toftgård Jensen, Claus
Vinther Nielsen, Marianne Schroll.
 Kun lidt brugt.
Ny pris: Panum bogladen 358.00 kr.
Sælges for 280.00 kr.
Henvend på tlf: 35 55 34 42

LÆSEMAKKER TIL 8. SEM.
SØGES
til at gennemgå farmalogi og/eller mikrobiologi.
Hvis du er interesseret, ring eller skriv til mig.
tlf.: 4246 4902
email: le_tuyetvan@hotmail.com
Van Le
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FADL
GENERALFORSAMLING, KØBEN-
HAVNS KREDSFORENING.
ONSDAG D. 26. SEPTEMBER 2001.
STUDENTERKLUBBEN, PANUM.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog læge Anders Dyhr Toft, som
blev valgt enstemmigt. Anders oplyste straks at han
var konstitueret direktør på Vagtbureauet indtil for
nylig og nu fungerer som konsulent for den ny lands-
direktør og sikrede derved at ingen havde indsigelse
mod hans funktion som leder af generalforsamlingen.
Dirigenten indledte med at konstatere at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt samt at færre end
100 medlemmer var mødt frem, hvilket betyder, at
evt. afstemningsresultater kun vil være vejledende
for foreningens ledelse.

2.Valg af referenter
Bestyrelsen foreslog Morten G. Poulsen, som blev
valgt enstemmigt. Der var ikke nogen anden kandi-
dat, hvorfor forsamlingen godkendte at referatet
udarbejdes af kun én person, og som vanligt godken-
des af dirigenten.

3.Beretning fra bestyrelsen og kredsens
udvalg
Formand Stine Sloth fremhævede fra beretningen,
at foreningskontingentet i årets løb er sat ned. I
øvrigt nævnte hun økonomien i foreningens kursus-
ejendom Thalia, som igen i år har været drevet med
et væsentligt underskud – også efter særbevilling. Af
andre større bevillinger nævntes FADLs driftsstøtte
til Medicinsk Studenterråd (MS) og MOK.
Der var et spørgsmål om de seks medlemmer der
som funktionærer var sagt op med for kort varsel fra
ansættelse på Frederiksberg Hospital og med FADLs
hjælp fik tilkendt i alt kr. 290.000,- i erstatning.
Disse penge blev betalt af H:S, da det endnu engang
blev fastslået at rekvirenten, dvs. her hospitalet, er
arbejdsgiver, hvilket medfører forpligtelser for dem
i forhold til funktionærloven, ikke for FADL, som
blot formidler arbejdskraften og administrerer løn
m.v.
Spørgsmål fra Imran om de omtalte medlemmer,
der arbejdede hos NetDoktor, var ansat via FADL.
Det var de ikke, men ansat på vilkår der ligner
studiesalsvagters, men alligevel som aktive med-
lemmer kan drage fordel af fagforeningens generelle
kendskab til ansættelsesvilkår på dette område (FADL
forhandler bla. Studenterundervisernes overenskomst
på deres vegne).
Spørgsmål fra Ulrik om FADLs støtte til MS er be-
rettiget i betragtning af at de blot er én mulighed for
at vælge studenterpolitikere ind i universitetets og
fakultetets ledelse. Stine Sloth fremhævede at MS
er en samlende og ikke partipolitisk organisation,
som ikke kræver indmeldelse af medicinstuderende,
men arbejder til alles bedste uanset medlemskab. På
medicinstudiet er der ikke andre organisationer for
studenterpolitisk aktive; modsat på andre fakulte-
ter.
Peter og Imran ønskede nogle regnskabsposter præ-
senteret tydeligere, hvilket blev en opfordring til
den afgående bestyrelse om at præsentere et specifi-
ceret regnskab i MOK.
Peter spurgte til forringelser af studenterservicen
på Vagtbureauet , herunder overgang til månedsløn
og begrænsninger af forskud, som ikke er kommente-
ret i årets beretning. Dirigenten oplyste at ændrin-
ger var resultat af beslutninger fra forrige år.
Imran Rashid, tillidsrepræsentant, fremlagde en be-
retning fra tillidsrepræsentanterne, herunder deres
samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne. Blandt
andet deltager disse nu i afsluttende orienterings-
møder på SPV- og VT-kurser, sådan at nyuddannede
medlemmer bliver opdaterede mht instrukser og
vejledning om hvordan man kan håndtere problemer
på vagt. Desuden er indledt et samarbejde med hold-
lederne om indsamling af erfaringer fra arbejde på
holdene.
Imran omtalte også intentionen om at udarbejde
informationsmateriale til medlemmerne om tillids-
og sikkerhedsrepræsentanternes arbejde.

Peter spurgte til hvilken rolle, tillidsrepræsentanterne
er tiltænkt under den nye VB-struktur. Imran og
Stine Sloth forestiller sig, at de skal fortsætte funk-
tionen nogenlunde uændret som i København, blot på
landsplan, men disse planer skal forhandles videre.

Anders Dyhr Toft fremlagde på egne og lands-
direktørens vegne beretning fra Vagtbureauet, som
bliver offentliggjort i MOK. Gordon Jehu præcise-
rede at han og Anders Dyhr Toft i perioden siden den
tidligere KVB-direktørs afsked havde haft prokura
som bestyrelsens ansvarlige ledelse af vagtbureauet.
Da Anders forlod foreningen som færdiguddannet
læge, overtog Gordon Jehu ledelsen indtil 1. septem-
ber.
Anders oplyste at færre end 900 medlemmer sv.t.
37% havde fået udbetalt løn gennem VB sidste år. Da
FADL i øjeblikket ville kunne tilbyde langt mere
arbejde end medlemmerne efterspørger.
Nikolaj Bolsing Bak spurgte til hvilke tiltag, vagt-
bureauet havde sat i værk for at undgå at problemet
fra Jonstrupvang-sagen gentages. Anders præciserede,
at VBs indsats er gået på løbende at kunne uddrage
af lønsystemet hvilke medlemmer, der har funktio-
nærstatus. Derimod kan vi næppe administrativt
gardere os mod, at enkelte hold eller medlemmer
fjerner arbejde fra VBs administration i fremtiden.
Undervejs kom det frem, at den ny funktionærlovs
bestemmelse om, at man opnår funktionærstatus ved
mere end 8 timers arbejde pr. uge i 13 uger, men for
tiden har vagtbureauet kun en fast aftale med ar-
bejdsgiverne som følger teksten af den gamle
funktionærlov, der krævede mere end 15 timers ugent-
ligt arbejde. Således kan der potentielt opstå pro-
blemer med medlemmer som har funktionærstatus,
men hvor VB ville blive nødt til at forhandle med
arbejdsgiverne om honorering af medlemmets ret-
tigheder efter loven i mangel på en klar aftale med
arbejdsgiverne. Denne aftale forventes at komme på
plads i forbindelse med næste overenskomstforhand-
linger.
Derefter var der ikke yderligere spørgsmål til
vagtbureauets eller de øvrige beretninger fra kred-
sen.

4.Beretning fra Hovedbestyrelsen og
HF-udvalg
Andreas H. Lundh orienterede i generelle vendinger
om Hovedforeningens arbejde, herunder forhandlings-
fondens eksistens og fremhævede enkelte punkter
fra den fremlagte beretning.

Stine Sloth fortalte om Lægevikargruppens arbejde
og Peter Svenningsen komplimenterede gruppens
arbejde i offentligheden i forbindelse med medie-
omtale af medicinstuderende på hospitalerne.

Andreas og Rasmus fortalte om FADLs deltagelse i
Turnusudvalget, som har været begrænset; historisk
har kun et enkelt medlem været aktivt gennem læn-
gere tid, mens det primært er FAYLs Gruppe af Yng-
ste Læger, der primært forhandler med Sundheds-
styrelsen. Peter S. og Morten G. P. fortalte om,
hvordan man først når man sidder lige før eller midt
i sin turnus virkelig forstår betydningen af at ændre
dels systemet til fordeling af turnuspladser, dels kra-
vene til sygehusejerne om uddannelseselementer i
turnustiden, men på det tidspunkt er det for sent at
arbejde for ændringer, man selv vil kunne nå at op-
leve. Derfor blev der opfordret til medlemmer tid-
ligt på fase II at melde sig og blive sat ind i det
arbejde allerede nu, hvilket nogle af de gamle med-
lemmer gerne vil bidrage til, så nye studenter-
politikere kan komme godt i gang.

Nikolaj B.B. stillede spørgsmål til indledningen af
Hovedforeningens beretning, hvor Andreas havde
omtalt overvejelser om at flytte fagforeningsopgaver
over i Hovedforeningen. Herunder fx sagsbehandling
i lægevikarsager, som Torben Conrad, faglig sagsbe-
handler i København, i lang tid har håndteret på
vegne af alle tre kredses medlemmer.
Andreas medgav at det kunne koste daglig kontakt
mellem medlemmer og sekretariat, men at det til
gengæld kunne betyde rationelle løsninger, også øko-
nomisk.

Erfaringsmæssigt har fagforeningsdelen af FADL i
de to andre kredse været mindre ressourcestærk i
forhold til vagtbureau-delen end i København.
Ulrik fremførte, at en central fagforening kunne in-
spirere flere til at deltage i fagforeningsarbejde. Stine
Sloth nævnte, at der samtidig kunne være overskud
til at lave medlemsprojekter og andre spændende
aktiviteter i kredsene.
Allan Nielsen fremhævede at det lokale incitament
til at engagere sig i fx fordelsprogrammer for med-
lemmer i hver enkelt kreds ikke hæmmes af en cen-
tral fagforening, måske snarere tværtimod.
Andreas fremhævede at HF er tiltænkt at beskæftige
sig med tekniske opgaver, mens lokalpolitisk liv og
medlemsaktivitet bør fortsætte i kredsene.
Nikolaj B.B. fremhævede at en centralisering af
fagforeningsopgaver i modsætning til intentionen ikke
vil resultere i lighed for alle kredsenes medlemmer,
men netop en muligt bedre behandling af fx køben-
havnske medlemmer, såfremt HFs kræfter placeres
fysisk i København, hvor medlemmerne lettere kan
kontakte dem personligt. Hver enkelt kreds ville
med bevaret selvstændighed kunne prioritere egne
kræfter efter politiske og medlemsønsker, både hvad
angår ledelsesstil på vagtbureau eller sekretariat og
hvad angår faglig ekspertise på delområder af for-
eningens arbejde-
Efter pausen måtte dirigenten forlade forsamlingen,
og Torben Conrad fik tildelt hvervet.

5.Beretning fra Forlaget og Bogladen
Gordon Thomas Jehu fortalte kort om Universitets-
bogladens arbejde det sidste år og henviste til den
beretning, der vil blive offentliggjort i MOK.
Andreas spurgte til om bogladen vil emballere bøger
i plastic i større omfang end nu; derved bliver det
ikke muligt at købe flere forskellige lærebøger hjem
og returnere de uønskede. Samtidig er returretten
begrænset til 14 dage i stedet for tidligere en må-
ned. Gordon fortalte at emballeringen foretages af
forlagene, blandt andet fordi mange bøger vedlæg-
ges CD-rom. Morten Bo fortalte at den kortere retur-
frist muligvis hænger sammen med et brug af ordnin-
gen til at skaffe sig en lærebog hjem i perioden indtil
en billigere udgave bliver leveret fra en
internetboghandel.

6.Forslag til drøftelse
i. Sammenlægning af de tre vagtbureauer
og de heraf affødte vedtægts-/lovændringer
Andreas orienterede om den pågående oprettelse af
en landsdækkende fond, som senere skal kunne mod-
tage vagtbureauerne fra hver enkelt kreds som aktiv
i fonden. Denne overførsel vil skulle forudgås af be-
slutninger på (ekstraordinære) generalforsamlinger i
kredsene i løbet af efteråret.
Andreas fremhævede at Vagtbureauledelsen på trods
af fondens fundats, som i generelle vendinger forplig-
ter fonden til at arbejde for de medicinstuderendes
interesser, fremover i høj grad vil prioritere at drive
en sund forretning (til fordel for medicinstuderende
på længere sigt). Derved vil fx sager om enkelte
medlemmers rettigheder muligvis blive behandlet af
vagtbureauet med mindre hensyntagen til det en-
kelte medlem end til det at drive forretning frem-
over. I dag vil en anke af en afgørelse ende hos
bestyrelsen, som skal samle hensyn til det enkelte
medlem, hele foreningens medlemmer og
vagtbureauets forretning.
Nikolaj B.B. fremførte at foreningen allerede i 1989
i mange år havde fungeret på den måde, at
vagtbureauets primære interesse var at sikre størst
mulig omsætning, uanset om dette medførte ulem-
per for enten medlemmer eller rekvirenter. Og ud-
viklingen til en klar opdeling af organisationen i dels
ren fagforening, dels ren forretning vil sikre med-
lemmerne fair behandling.
Ulrik fortalte om erfaringerne fra at fungere som
bisidder, hvor vagtcheferne gennem årene har gjort
meget for at sikre denne fair behandling. Og spurgte
til, hvordan fx disciplinærsamtaler skal foregå i kred-
sene eller i København, uanset hvor medlemmet kom-
mer fra.
Samtidig var der spørgsmål til om vagtchef-positio-
nen skal bevares som medicinstuderende ansat di-
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rekte af bestyrelsen til at varetage det medicinsk
faglige arbejde på vagtbureauet, eller om den nuvæ-
rende københavnske model skal gøres landsdækkende
med dels en stud.med., dels en sygeplejerske som
vagtchef/servicechef.
Bestyrelsen skitserede, at det fortsat er meningen,
der skal være en vagtcheffunktion i hver kreds, men
at forudsætningerne for at formulere ansættelses-
betingelser, herunder om de skal være underlagt
ledelseskompetence fra landsdirektøren ikke er for-
handlet færdigt. Det er de for tiden på nogle admini-
strative punkter, om end de har det medicinsk fag-
lige ansvar suverænt på vagtbureauerne.
Dirigenten rundede punktet af med en forsikring om
at FADLs medlemmer vil komme til at fortsætte
denne diskussion under etableringen af det fælles
vagtbureau.
7.Lovændringer
i.Ændring af 3-års regel til 1-års regel
Andreas fremlagde begrundelse for sit forslag om
ændring af 3-års reglen til en 1-års regel, som funge-
rer i de to andre kredse. På spørgsmål fra Sveinar
blev det oplyst, at ændringen konkret betyder at der
ved genindmeldelse sent på studiet hidtil har bety-
det at medlemmet skal erlægge 6 semestres kontin-
genter (inkl. det indeværende semester), fremover
ville betyde at der kun skulle betales 3 semestres
kontingenter (inkl. det indeværende semester).
Stine oplyste at generalforsamlingen for to år siden
havde lempet 3-års reglen for nyindmeldelser af stu-
derende, der ikke tidligere havde været medlem.
Morten G.P. spurgte til hvilke erfaringer, OKF og
ÅKF har med medlemmer melder sig ind og ud. Det
var bestyrelsens indtryk at det ikke har ført til flere
ind- eller udmeldelser.
Gordon fremhævede det positive i at være medlem i
det hele taget med alle de aktiviteter, FADL bidra-
ger til, in mente, også i perioder, man ikke person-
ligt drager nytte af medlemskabet.

Morten Hansen foreslog at man i forbindelse med
medlemmers ønske om udmeldelse, skulle give rele-
vant information om, hvad de dels selv går glip af,
dels undgår at bidrage til.
Karen fremførte, at alle medlemmer formentlig har
en god grund til at tage beslutning om udmeldelse og
genindmeldelse uafhængigt af evt. information om
foreningens gode arbejde.
Gordon nævnte at der tidligere har været omgåelse
af 3-års reglen i form af frit lejde for indmeldelse
uden betaling tilbage i tiden i forbindelse med 40-års
jubilæet.
Morten G. P. fremførte, at alene fordi de øvrige
kredse har en 1-års regel, og vi med sammenlægnin-
gen vil være nødt til at få fælles regler også på dette
område, bør vedtage ændrinsforslaget, da OKF og
ÅKF næppe vil acceptere en ændring til 3-års regel.
Samtidig opfordrede Morten G.P. til at den kom-
mende ledelse i forbindelse med festen ved sammen-
lægningen jo passende kunne  invitere til frit lejde
for indmeldelse helt uden ekstrabetaling, hvilken
opfordring der var spredt tilslutning til.
AFSTEMNING: Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen tog opfordringen til at arbejde for frit
lejde til genindmeldelse ved sammenlægningen af
foreningen til efterretning.
ii. Ajourføring af tekst (DKA til FOA)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8.Valgtaler fra lister/kandidater til
valget
Der var 12 kandidater til repræsentantskabet, hvil-
ket betyder at alle opstillede er valgt.
Navneliste følger i MOK.
Følgende medlemmer blev valgt ved fredsvalg på
FADL’s Generalforsamling den 26. september 2001:
Andreas H. Lundh (i dag formand for Hovedforeningen)
Bue Agner
Camilla Boesen

Christianne Eickhoff
Gordon Thomas Jehu
Karen Boje
Kasper Berthelsen
Lone A. Bondo
Morten Bo
Nikolaj Bolsing Bak
Stine Sloth ( i dag formand for Københavns Kredsfor-
ening)
Sveinar Menne

Herudover er Allan Evald Nielsen, Peter O.
Svenningsen og Rasmus Hesselfeldt aktive i Hoved-
forenings udvalg
Første møde i det nye repræsentantskab afholdes
onsdag den 7. november 2001, kl. 16.15 i FADL’s
mødelokale på Panum. Alle FADLs møder er åbne for
medlemmerne.

Der afholdes suppleringsvalg til
foråret, så hvis du er interesseret i at
gøre noget for fællesskabet så har du
stadig chancen.
Torben Conrad

9. Eventuelt
Andreas sluttede af med at omtale
generalforsamlingsudvalgets arbejde for evt. at af-
holde en fest i tilslutning til generalforsamlingen,
for måske derved at lokke mere end 1% af medlem-
merne til at deltage. Forsamlingen var enige i at
fester er godt.
Dirigenten hævede generalforsamlingen med tak for
god ro og orden.
Morten G. Poulsen
Referent
Anders Dyhr Toft og Torben Conrad
Dirigenter

INDRE ORGANER

PROGRAM
EFTERÅRET 2001

8/11 Maraton-aften (fem fede film på et
fladt filmflærred)

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

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

FILM MARATON
5 fede film

Torsdag den 8. november
fra kl 20.00

PROGRAM:

20.00 Skrek
Se eller gense denne suveræne animerede film om
den elskelige trold Shrek og hans tro væbner, æse
let. Med Mike Myers og Eddie Murphy.

22.30 Surprise
Kom og bliv overrasket.

01.00 Event Horizon
En sci-fi gyser, der af mange beskrives som noget af
det mest skræmmende de har set på film. Året er
2047 og rumskibet Event Horizon, der har været
forlist i et sort hul er pludselig dukket op igen.
Redningsmanskabet finder dog hurtigt ud af, at no
get har ændret sig drastisk på skibet! Med Sam
Neill og Laurence Fishburne.

03.30 Bridget Jones' Dagbog
Lidt til natteravne af hunkøn. En (efter sigende) sjov
komedie, hvor vi følger en engelsk piges dagbogs
optegnelser igennem et år mens hun kæmper med
vægten, kærligheden og sin alder (hun er jo trods alt
32!). Med Rene Zelweger og Hugh Grant.

06.00 Galaxy Quest
Bindegal komedie om skuespillere fra et forgangent
sci-fi show "Galaxy Quest", der bliver bortført af
aliens, der tror at showet var virkelighed. Nu skal de
pludselig redde deres nye venner ud af en slem knibe.
Med Tim Allen og Sigourney Weaver.
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 44 – 29/10-2001 – 4/11-2001

man tir ons tor fre lør søn Ialt %
Dag 07-15
Hospitaler bestilt 8 2 8 7 7 14 19 65
Studenter bestilt 0 1 0 1 0 10 8 20
Udækkede 6 0 2 3 3 0 0 12 21,5

Aften 15-23
Hospitaler bestilt 10 15 18 17 19 18 21 118
Studenter bestilt 8 11 13 5 8 13 14 72
Udækkede 3 0 2 1 7 0 0 13 11

Nat 23-07
Hospitaler bestilt 9 18 17 12 16 17 13 102
Studenter bestilt 5 4 4 7 7 13 8 48
Udækkede 0 2 3 2 1 0 1 9 8,8

Bestilt i alt 27 35 43 36 42 49 53 285
Udækket i alt 9 2 7 6 11 0 1 36 12,63
Udækkede vagter i % 33,3 5,7 16,3 16,66 26,2 0 1,9
Afviste hospitals-
bestillinger 7 5 2 6 5 1 1 27
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 44 - 29/10  2001 – 4/11-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126
Arbejdsløse hold 4 4 4 2 2 2 3 21

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

35 24 54 04.

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.

Venlig hilsen

Søren Rasmussen
Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Alle hverdage
Kl. 9.00 -17.00

 For telefonisk henvendelse:
35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

VAGTAFDELINGEN

OPRÅB -OPRÅB MELD JER
TILVAGTER!!!

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….
og meget andet  nyt i FADL!

·Åbningstiden på bureauet er fremover alle hverdage
9-17.
·Opskrivningsreglerne ændres, så I kan have 3 op-
skrivninger pr. måned og op til 5 vagter pr. gang.
·Hyppigere opdatering af lysavisen.

Og mere nyt fra Vagtbureauet:

Fra 1.12.01 sker der forhåbentlig endnu et revolutione-
rende skridt på vagtbureauet. Vores studenter-team
overtager pasning af bureauet mellem klokken 18 og
08. I vil fra den dato kunne ringe herind og blive skre-
vet op, både på den almindelige opskrivning, hvor I vil
kunne blive skrevet op til 3 vagtperioder af op til 5
vagter indenfor den næste måned, alle dage mellem
klokken 8.00 og 17.30. I vil i samme tidsrum kunne
ringe på chancen til vagter indeværende døgn…og  I
vil også her kunne ønske vagter i en længere fortlø-
bende periode, hvor vi kontakter Jer, med oversky-
dende vagter. For at give Jer en mulighed for at komme
ud på de vagter, psykiatriske/somatiske, fast-/gang-
vagter, indenbys/udenbys, som I måtte ønske, bedes
I gøre opmærksom på Jeres ønsker, allerede når I
bliver skrevet op. Vi vil selvfølgelig ikke altid kunne
tilfredsstille alles ønsker, da vi ikke på forhånd ved,
hvilken art bestillinger vi får, men vi vil gøre, hvad vi
kan. På den almindelige opskrivning vil Jeres ringe-
tider også blive ændret, således at man ringer til dag-

vagt dagen før mellem klokken 14.30 og 16, til aften-
vagt samme dag mellem klokken 10 og 11.30 og til
nattevagt samme døgn mellem klokken 13.00 og
14.30.
De studenter, som passer bureauet om natten, skal
således udelukkende tage sig af akutte bestillinger,
seponeringer, flyverholdene og vagttagere, som står
i en akut problemstilling på en vagt.
Vi håber I vil blive tilfredse med de tiltag vi forsøger
at gøre i øjeblikket. Har I forslag til, hvordan vi kan
gøre det endnu bedre, er I meget velkomne til at
kontakte Carole, som træffes hverdage mellem klok-
ken 8-16 på tlf.nr. 3524 5400.

Og så en lille bøn…Hvis I har bare den mindste mu-
lighed for at tage en vagt, vil I så være søde at ringe
ind til os, da vi mangler Jer meget i øjeblikket. Vi ved,
at de fleste af jer er hårdt trængt af eksamener, men
prøv med et lille pusterum fra bøgerne!!!

På forhånd tak!

Vagtafdelingen

VAGTBUREAUET
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Bliv ekspert i tolkning af EKG og avance-
ret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne
ventilatører til ansættelse som Kardiolo-
giske assistenter.
Vi er pt. 10 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), også i eksamensmånederne.
·Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
·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 dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).
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: fredag den 15./11.-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 15./11. kl.
–15.00 på afd. 2.14.3 på RH.Første er d. 15./11., og
det vil naturligvis være en stor fordel om du kan del-
tage der. Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper
Revsholm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875
el. (revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

SPV hold 1510 søger 2 medlemmer
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.
For yderligere information: Kontakt holdleder Peter
Gustafsson, tlf. 25 36 29 93.

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.

Hold 4402 på thoraxkirurgisk intensiv på
Rigshospitalet søger3 nye medlemmer til
insupplering pr. 1. November.
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 SØGER
2 VENTILATØRER TIL INDSUPPLERING
SNAREST MULIGT.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Som medlem på hold 4406 vil du
få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonale
og ventilatører)
få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sonde-anlæggelse, blodprøvetagning etc
se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb
i slutningen af oktober få et kursus om medicin, der
ofte anvendes på afdelingen (vi arbejder på at få
kompetence til at give i.v. medicin)
komme på et VT-hold, som er i stadig udvikling. Vi
arbejder på at udvide vores kompetance-område samt
organisere noget undervisning på afdelingen.
Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
5-6 vagter pr. måned
Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med en sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
november.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. november  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.

Hæmodialyse - 4202
Herlevs hæmodialysehold
Har du lyst til:
- mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter.
Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får
hver måned et varierende antal planlagte vagter, pri-
mært aften- , weekend- og vagter i ferierne.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter
1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og
tage 4 vagter pr. vagtplan.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-
3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.
Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,

lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
Krav: - min. 200 VT-timer. Har du mindre timer, så
søg alligevel.
- fase II, afsluttet 6. sem.
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr
- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter.
Oplæring: 10 lønnede følgevagter med 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.

SPECIALLÆGEKLINIK I HELLERUP
søger 1 stk.  2. delsstuderende som assistent til klinik-
ken.
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, hverdage mellem 9
og 17, for tilmelding eller flere oplysninger.

Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 2 ventilatører.
Vi tilbyder:
-  Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
 Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afde-
 lingen. Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.300 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)
Vagter:        Indenfor de første 4 måneder i alt 32
vagter.  Herefter ca. 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. november  2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.
Ansættelsessamtale med kvalificerede!
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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.

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 22.11  2001 kl. 12.00
til VB.

VT-Hold 4407, Rigshospitalet. Afd. 2.14.3

 søger endnu 2 nye medlemmer til en unik cardiologisk
intensiv afdeling
med et ualmindeligt rart plejepersonale
og mange spændende opgaver !!!!

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens dage
samt enkelte dagvagter i week-ends.

Krav:

Have min. 150 VT.timer

Ansøgningsfrist: SNAREST til Vagtbureauet

Yderligere oplysning kan fås hos holdleder Lars
Lundegaard Hansen på tlf.nr.: 3538 1255 eller mobilnr.:
2871 1255

IMCC
INVITATION TIL INFO-MØDE OM
IMCC’S NYE PROJEKT I PALÆ-
STINA

TIRSDAG DEN 13.11 KL.20.00
Store mødesal på Panum
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

INVITATION TIL INFO-MØDE OM
IMCC’S NYE PROJEKT I PALÆ-
STINA
TIRSDAG DEN 13.11 KL.20.00
Store mødesal på Panum
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

SCORE PRÆSENTERER: SJOV I
BARCELONA!!!

I juli måned 2001 var jeg på et research exchange-
ophold på Universitat Autònoma de Barcelona på
histologisk institut ved det medicinske fakultet. Pro-
jektets titel var “Glial transplant cells on the rege-
neration of the nervous system”, og det var stort set
også det jeg vidste om projektet, da jeg stod på
flyveren. Jeg havde først søgt om at komme af sted
et godt stykke tid efter den oprindelige tilmeldings-
frist, men det var sådan set heller ikke vigtigt for
mit ophold at vide mere på forhånd.
Rejsen
Jeg blev hentet i lufthavnen af en kontaktperson,
som fulgte mig ind til den lejlighed midt i Barcelona
hvor jeg skulle bo. Jeg delte lejligheden med
udvekslingsstuderende fra Estland, Tjekkiet og Tai-
wan. De fleste sommerudvekslingsstuderende bliver
indkvarteret i et lejlighedskompleks i forstaden
Barcelona, men vi var heldige med at bo centralt.
Min kontaktperson fulgte også med mig ud på uni-
versitetet (UAB) den første dag. Dette universitet
ligger et godt stykke udenfor byen, og jeg havde
cirka 1 time at pendle hver vej med metroen.
Projektet
På instituttet mødte jeg chefen, og vi snakkede om
hvilke forestillinger jeg og han havde angående mit
ophold. Ja, jeg havde jo nok regnet med, at der var
et lille projekt jeg kunne gå i gang med, men nej; på
instituttet laver de rotteforsøg 3 gange om året, og
resten af tiden bruger de på at behandle og analysere
vævene. Mit 4-ugers ophold var alt for kort tid til at
nå det. I stedet blev det til, at jeg skulle få et
grundigt indblik i hvad man forskede i samt det prak-
tiske arbejde med vævsprøverne.
Glia-celler i CNS (støttecellerne) var det, det hand-
lede om. I Heimers neuroanatomibog står der ca. 15
linier om dem, men tro mig... På instituttet har man
forsket i dem de sidste 25 år. En af de overordnede
idéer er, at glia-cellerne påvirker nervecellernes dif-
ferentiering, proliferation, apoptose m.m., og hvis
man kan kontrollere dem, kan man også f.eks. redu-
cere hjerneskader pga. iskæmi, eller evt. tillade re-
generation af CNS.
Jeg lærte om hvad de forskellige forskere havde fun-
det frem til tidligere, hvordan, hvorfor, perspekti-

verne, hvilke teknikker de brugte osv. samt den prak-
tiske håndtering og farvning af vævene. Det hele var
meget på grundforskningsniveau, men det var også
det, jeg gerne ville se. Jeg synes det var spændende
at se hvordan de arbejdede med at finde ny viden og
nye hypoteser. De første 2 uger havde jeg travlt med
at lære nyt. Derefter var der ikke så meget nyt at se
til.
Alle 8 på instituttet var meget flinke, OK til at tale
engelsk, og jeg syntes det var meget hyggeligt at
komme der. Typisk mødte jeg kl. 9:30 og tog hjem
ca. kl. 14:30 lige efter frokost. Jeg blev gode venner
med teknikeren, og vi så en del af det rigtige
Barcelona.
Aktiviteter
Hver weekend var der arrangementer for de
udvekslingsstuderende - ikke kun medicinstuderende
men også fra alle mulige andre studier. Jeg var med
til velkomstfesten og på en weekendtur til Pamplona
for at se det berømte “running of the bulls” i ga-
derne.  Det er fuldstændigt vanvittigt og en stor
oplevelse.
Barcelona
Barcelona er en fed by der har det hele: Godt vejr,
strande tæt på (25 min med metroen), kultur, meget
festligt natteliv og folk er meget venlige. Der kunne
jeg godt bo igen!
Barcelona ligger i Catalonien og er en mere eller
mindre separat del af  Spanien. Dette er folk meget
optaget af (og de vil alle meget gerne fortælle om
det...). De taler primært catalansk med hinanden og
så spansk med folk der ikke kan catalansk. Selve
projektet kræver bare at man kan tale engelsk, men
selvfølgelig vinder man på at kunne tale spansk eller
som jeg købe en “lær spansk”-bog og en lommeordbog.
Jeg var heldig at kunne blive boende 1½ uge i lejlig-
heden som ren ferie inden den næste måneds 4
udvekslingsstuderende alle var flyttet ind.
Jeg kan varmt anbefale et research exchange ophold
med IMCC som en kombination af at se noget
fagligt på en anden måde og at rejse ud og bo et
sted, så man kan møde de lokale. Det er nemt -
bare vælge projekt, udfylde ansøgningen, skrive
motivationsbrev og så arrangere transport.
Thomas Rix
For yderligere information kontakt os på e-mail:
nore@imcc.dk
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EFFEKTIV PLANLÆGNING
ELLER PSEUDOVIDEN-
SKABELIG KAFFEKLUB?
Klokken er 8.02, de fleste af afdelingens læger har
indfundet sig til den daglige morgenceremoni, ”Det
onde selv” i skikkelse af den administrerende over-
læge kigger på forvagten og ritualet kan begynde.
Den svedende forvagt, hvis muskeltonus kun holdes
vedlige af et Serum-koffein på over 20 mM gennem-
går nattens høst. Enkelte overlæger kommer med
kommentarer af mere eller mindre relevant grad,
mens resten sidder fuldstændig passive i de næste
10-30 minutter.

En dødssyg morgenkonference hvor navne og diagno-
ser flyver henover bordet i en lind strøm, er noget
enhver medicinstuderende har oplevet.
Morgenkonferencen er et fast element på enhver
afdeling. Nogle steder efterfølges de af endda af
røntgenkonference og afdelingskonferencer, og der
er således ofte gået over én time før stuegangen kan
starte.
Længden og kvaliteten af morgenkonferencen vari-
erer meget fra afdeling til afdeling, men hvert sted
har den nogenlunde det samme formål.
Det er her at forvagten kan afrapportere sine ind-
læggelser for mere erfarne kollegaer, samt stedet
hvor vagt/stuegangs/ambulatorie/operationsplan kan
koordineres i forhold til evt. sygdom.
Grundlæggende er der sådan set intet galt i morgen-
konferencens formål. Det er vigtigt, at der eksiste-
rer et fora hvori den yngre forvagt kan få fulgt op på
sine indlæggelser og videregive information, samt at

få en endelig koordination m.h.t. de forskellige læ-
gers funktion for den enkelte vagt.
Problemet er bare når der sidder 20-30 læger hvor
over 90% er passive i de 10-30 minutter konferencen
står på. Ingen siger noget og på en eller anden måde
virker deres tilstedeværelse også overflødig. Dette
gentager sig ofte også på røntgen-, afdelings- og
eftermiddagskonferencerne. Alt i alt op til 2 timer
dagligt hvor størstedelens tilstedeværelse efter min
mening, er fuldstændig uden reelt formål.
Hvad er selve ræsonnementet med tilstedeværelsen
af alle disse læger? Kunne vagthavende ikke bare
rapportere til en eller 2 ældre kollegaer, og kunne
den administrerende Overlæge eller for den sags skyld
en sekretær, ikke bare have revideret vagtplanen på
baggrund af dagens sygemeldinger?
I et økonomisk presset sundhedsvæsen, med større
og større krav til effektivitet og dokumentation kan
det stadigvæk undre mig at ingen før har taget hul på
denne problematik. For mig virker morgenkonference
mere som en form for ritual end egentlig effektiv
koordinering. Hvornår har man egentlig sidst revide-
ret morgenkonferencen? Næppe i dette århundrede!
Er der egentlig overhovedet dokumentation for at
en afdeling med morgenkonference er mere effektiv/
bedre end én uden?
Er det ikke et fuldstændigt misbrug af lægelige res-
sourcer, at så mange læger deltager i en konference?

En større medicinsk afdeling på 20 læger vil ofte
have ca. 1 times samlet konference pr. dag. Lader vi
konferencefunktion blive varetaget af 5 læger, frigø-
res altså således 15 lægetimer pr. dag dvs. 75 pr. uge
altså ca. 2 fuldtidsstillinger! Ressourcer som helt

sikkert kunne allokeres til andre mere nyttige ste-
der, f.eks. til patienterne!
Der er ikke nogen tvivl om at en af grundene til at de
yngre læger deltager i konferencen skyldes, at den
også har et vist uddannelsesmæssigt aspekt. Men vil
det ikke være lang mere effektivt at erstatte de 5
timers ugentlige konferencespild med eksempelvis 2
timers effektiv fredagsundervisning af en ældre kol-
lega ? Om ikke andet, så mener jeg i hvert fald at det
er på høje tid at man laver en eller anden for ana-
lyse/evaluering af morgenkonferencen som redskab,
for der med at effektiviserer den mest muligt. For
det kan da umuligt være rigtigt, at den eksisterende
form er den optimale, set med det danske sundheds-
væsens optimale funktion for øje.

Derudover mener jeg, at det er på tide at vi medicin-
studerende, fremtidens læger, begynder at ytre os
kritisk, og forholde os til de problemer vi ser i sund-
hedsvæsnet. Denne kæmpemastodont der er fastlåst
i faggrænser og traditioner.
Vi, fremtidens læger er jo endnu ikke fastlåst i
traditionernes lænker, og har derfor mulighed for at
komme med relevante kritiske indspark.

Lad os derfor få startet en diskussion i MOK, om alt
lige fra morgenkonferencer til hvorfor fanden man
som læge, skal hente journaler i kælderen efter kl.
23.00. Lad os få en debat der kan bidrage til selvkri-
tik, refleksion og først og fremmest en forbedring af
sundhedsvæsnet.

Af: Andreas H. Lundh

Debat

Basisgrupperne
PANUM BORDFODBOLD
KLUB (PBK)
Vi er nogle stykker, som i kølvandet på de netop
afholdte Bordfodboldmesterskaber på Panum,
mente, at det kunne være sjovt at lave en klub for
alle os, som synes det er for sjovt at spille bord-
fodbold.
 I erkendelsen af at bordfodbold, når alt kommer
til alt, mere er en aktivitet, som finder sted i
forbindelse med fester og kedelige forelæsninger,
så kunne det være rart at lave et forum, hvor man
mødes en eftermiddag/aften et par gange om må-
neden og måske laver en løbende intern turnering
eller træner op til turneringer inde på diverse
cafeer i byen o.l.
 Hvis du synes, det lyder interessant og har du lyst
til at være med til initiativet, så send et par linjer
med navn og semester til Imran på
aceir@hotmail.com, så du kan få besked om op-
start, mødested/-tidspunkt o.s.v.
Vel mødt !

GIM-MØDE D. 7.NOV. FOR
NYE OG GAMLE!!!
Så holder vi møde i GIM. Det sker næste onsdag,
altså den 7.nov. I GIM interesserer vi os for så-
kaldt alternative behandlingsformer, så hvis det
er noget, der har DIN interesse er du mere end
velkommen til at komme forbi og møde resten af
”GIM-flokken”. Hvad enten du er på 1. eller 13.se-
mester 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)

SCOREBOGEN

Så er det sidste chance for at
afhente scorebogen.
Dette sker i klubben:
Torsdag d. 8/11 fra 11-12 og igen
Fredag d. 9/11 kl. 12 og kl 16.

Interesserede, som ikke har
bestilt på forhånd, kan også købe
et eksemplar.

INDRE ORGANER

FREDAG KL 20:59 FALDER DEN FØRSTE
SNE

MOK-redaktionen skulle hilse fra Studenterklubbens
ejer Johan Poulsen og sige, at der
naturligvis falder sne i klubben
på fredag kl 20.59.
Kort sagt det er J-dag igen
Adgang med studiekort og 1 gæst.
Du skylder koldt øl, Johan!!!


