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Der afholdes 
   

 
EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING    
 
i FADL, Københavns Kredsforening 
  

TORSDAG DEN 29. NOVEMBER 2001, KL. 17.00 
    
I STUDENTERKLUBBEN 
  
    Dagsorden: 
     1. Valg af dirigenter 
     2. Valg af referenter 
     3.  Orientering om økonomien i et fælles landsdækkende vagtbureau 
     4.  Gennemgang af ændringer i Hovedforenings Love 
     5.  Forslag til beslutning i forbindelse med oprettelse af FADLs Vagtbureaus Fond: 

  
a) Beslutning om gaveoverdragelse af Københavns Kredsforeningens Vagtbureau med henblik på 

og betinget af den faktiske oprettelse af en fond til drift af et landsdækkende vagtbureau. 
 
b) Beslutning om, hvorvidt kredsforeningen vil knytte overdragelsen til § 5, stk. 1, i udkastet til 

fundats for FADLs Vagtbureaus Fond. 
 
c) Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne (lovene) for FADL, Københavns Kredsforening. 

Lovændringerne samt bemærkninger findes i dette nummer af MOK 
 
d) Beslutning om ophævelse af statutterne for FADLs Vagtbureau i København fra den dato, hvor 

FADLs Vagtbureaus Fond oprettes. 
 
      6. Eventuelt  
 
Med venlig hilsen 
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening. 
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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://mok.info 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-betegnelsen (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://mok.info“.
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: FADL
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Denne redaktion
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Signe ville gerne have deltaget i dag, men hun kom i fredags i karambolage med
en Long Island Ice Tea på Mexi-bar (dette erindrer hun ikke for at citere Viggo
Fisher), i forbindelse med MOK-redaktionens jule-tam-tam.
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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 Justesen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
Studentersekretær Laura Johnsen og Louise
Honoré
Træffetid: Man og ons 15-16
Sekretærer Rita Dalhammer/Yvonne Justesen
Træffetid: Man-fre 10-14
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Studentersekretærer Mikkel Westen/Lasse Lund
Træffetid:        onsdag  12.00 – 16.00
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
Bispebjerg Hospital,, Bygn. 20D, 2,sal.,rum 13,
tlf. 35 31 30 97
Studentersekretær Maja Stegeager Hansen
Træffetid: man 13– 17
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard
(bibr@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Susanne S. Pedersen
(suscp@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid Man-fre 10-14
Studentersekretær Marie Bønnelycke (7.-9. seme-
ster)
Studentersekretær Nanna Borup Jensen (10.-13.
semester)
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Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen, Overlæge Niels
Bækgaard, Overlæge, dr.med. Lene Wallin, Over-
læge Poul Erik Helkjær (PEH), stud.med. Dan Fuglø,
stud.med. Christopher Schäfer (CS), stud.med. Lotte
Colmorn, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard,
studentersekretær Nanna Borup Jensen, studenter-
sekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Professor, dr.med. Svend Larsen, over-
læge Gunnar Lausten, overlæge, dr.med. Steen Lar-
sen, stud.med. Simon Serbian, stud.med. Peter
Masney.
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Godkendt.
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Godkendt med bemærkninger til pkt. 3c.
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a) Reception for nye læger er fastsat til mandag d.
21. januar 2002 kl 15.15. Festtaler? - Lægeløfte man-
dag d. 28. januar 2002. b) Brev til Klinikudvalget fra
professor, dr.med. Jes Olesen .
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a) Stud.med. Thomas Storr-Paulsen er udpeget som
repræsentant til Kvalitetssikringsudvalget. b) Hol-
dene på især 9. semester er for store. CS forespørger
om det fx i dermatologi er muligt at inddrage privat-
praktiserende dermatologer som kliniksteder for at
mindske holdstørrelsen. I neurologi kunne det være
en mulighed at inddrage neurologiske afdelinger i
Hillerød og Næstved? - Studielederen forespørges . -
c) Uhensigtsmæssigt at udenlandske studerende har

krav på studiepladser på fx 9. semester, der i forve-
jen er hårdt belastet. Studielederen tilskrives om
problemerne i dette. d) På neurologisk afd., KAS
Gentofte, afholdes p.t. ikke skemalagte kliniktimer
for 9. semester-studerende. (Efterfølgende er kon-
stateret, at den manglende undervisning i  den på-
gældende undervisningsuge skyldes sygdom/ferie
blandt underviserne  på afdelingen).
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Der har været  afholdt budgetudvalgsmøde den
18.10.2001 , hvor ansøgninger om undervisningsudstyr
m.v. er blevet behandlet og godkendt efter følgende
overordnede principper: "Ingen fortløbende udgifts-
krævende bevillinger, ex til licenser. Undtaget her-
fra er bevilling til Sekretariatet til dækning af  nød-
vendige mertimer. Til hver ansøgning om midler er
taget stilling til relevans for studenterundervisning
og antal studerende på afdelingen. Til apparatur er
afsat et fast beløb til PC’er (10.000,-), videokamera
(13.000,-) og videoprojektor (15.000,-) excl. moms. I
alt er bevilget undervisningsudstyr for kr. 743.000,-
, derudover er ansøgninger for 170.000,- endnu uaf-
klarede.
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a) Brev fra Knut Aspegren, hvori der redegøres for
finansieringen af LKF. Hvad gør KKA med
kommunikationstræning fremover? b) Materialet til
lektionskatalog forår 2002 indsendes til Universite-
tet d. 23.10.01. c) Lokalebooking er udarbejdet for
de 3 sygehuse, men der bliver igen problemer på
KAS Glostrup p.g.a. ombygninger. - Sygehusledelsen
tilskrives herom. d) Ovl. Hanne Sloth (HS), reumato-
logisk afd., KAS Gentofte har d. 17.10.01 forespurgt
til muligheden for at undervise på 7. og 8. semester.
KLU vedtager at HS kan overtage 2 af afd. F’s klinik-
ker på 7. semester og 2 af F’s klinikker på 8. seme-
ster. Sekretariatet tilskriver afd. F og HS herom. d)
Foranlediget af henvendelse fra ovl. Troels Mørk
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Hansen vil sekretariatet fremover forsøge at plan-
lægge eksamensklinikker på 12. semester med start
kl. 08.15, således at  mellem timer undgås. - Med 5
hold studenter forudsætter dette endvidere, at samt-
lige undervisere er til stede i hele klinikperioden.

$��"	�!����������������������
a) Den tidligere omtalte database tages op til dis-
kussion med Studienævn for Medicin og de øvrige
Klinikudvalg. b) Jf. udsendt læseplan fra Århus Uni-
versitet overvejes om KLU skal samle information
vedr. undervisning til de studerende i et lignende

katalog. c) Da  studentersekretær Nanna Borup Jen-
sen har opsagt sin stilling , skal stillingen opslås. d)
Bøger til læsesal på KAS Gentofte og KAS Glostrup
er klar til afsendelse. På KAS Gentofte vil Fag-
biblioteket sørge for, at bøgerne bliver tilgændelige
for læsesalen. -  Hvilken løsning kan laves på KAS
Glostrup? (Efterfølgende har sekretariatet truffet
aftale med lægesekretær Jane Riishøj, med.afd. M1,
der fremover vil varetage udlån af bøger/nøgler til
læsesalen).
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Intet
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Intet.

Mødet slut kl. 16.45. Næste møde afholdes mandag
d. 19/11-2001 kl. 15.15.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke
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Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.
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Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nattet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
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��/�
'����������,,,

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samar-
bejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samar-
bejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre
udveksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.

���������	�
��	���
�����
��������
��
��
���
	�����������
#&&/3&$

0�
��	��� �'
�����

�� �������	���
��
Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.
��
Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
��
Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du syge-
melde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00 samme
morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal afdelin-
gen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
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1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af "den gamle SU-ordning".
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kunnet
framelde 4 klip.  Han dumper desværre eksamen og
bliver forsinket ½ år.  I sidste ende bruger han derfor
2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
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Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece "JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internatio-
nale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden,
��������������5
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Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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3. semester kan nu afhente tilmeldings-blanketter
til 4. semester på deres opslagstavle i vandrehallen.
Blanketten vedrører både holdsætning til undervis-
ning samt Tidligt klinisk ophold.
Tilmeldingsfristen er 10. januar 2002.Venlig
hilsenStudiesekretær Conni Holm
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Mandag den 10. December.
Prøven omfatter 10 situationer og varer ca.20.min.
(2. min. pr. situation, til ordinær spot 4 min.)
Mødested: foran histologilokalerne 15.2
Mødetid:
Hold 401 ............................ kl. 09.00
Hold 402 ............................ kl. 09.25
Hold 403 ............................ kl. 09.50
Hold 404 ............................ kl. 10.15
Hold 405 ............................ kl. 10.40
Hold 406 ............................ kl. 11.05
Hold 407 ............................ kl. 11.30
Hold 408 ............................ kl. 12.30
Hold 409 ............................ kl. 12.55
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Tilmeldingsfristen er den 18. december 2001, kl.
12.00. Skemaet afleveres i postkassen ud for lokale
9.1.41 eller sendes til Studienævnet for medicin, att.
Conni Holm, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
København N. Evt. spørgsmål kan rettes til studie-
sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41.
7����8
7. semester starter den 28. januar 2002, og der i de
fleste klinikudvalg obligatorisk undervisning fra star-
ten af semesteret.
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Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.
Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

9��
�
����
������:
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.
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1. Professor Niels Høiby, Rigshospitalet:
Bakterologisk forskning: Quo vadis ?

2. Professor Mogens Spang-Thomsen, IMP:
Prægraduat forskerskole ?

Der vil blive serveret øl og vand.
´

Yderligere information: Nils Brünner, 35455606
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Fredag den 30. november kl. 16.00 til 17.30 inviterer Psykoanalytisk Debat til foredraget:
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Foredragsholder er Bent Rosenbaum, overlæge på Københavns Amts Sygehus Glostrup og medlem i
Dansk Psykoanalytisk Selskab. Bent Rosenbaum er kendt for sit mangeårig engagement i psykoterapeu-
tisk behandling af psykotiske patienter og ikke mindst som medforfatter til bogen ”Det er et bånd der
taler”. I sit foredrag vil han tage udgangspunkt i sit seneste bidrag til forståelse af det psykotiske
tankeunivers, nemlig sin doktordisputats: ”Tankeformer og Talemåder” (Multivers ApS Forlag)

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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Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut,
Panum Instituttet
Kursusleder: Lektor Gorm Wagner, tlf.  3545
7130
Studiesekretær: Helle Jepsen og Therese Lylloff,
Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8,
tlf. 353 27571. Træffetid kl. 10-12 i semester-
månederne.
Afholdes for studerende på 6. semester mandag
28.01.2002 kl. 9.50 til fredag 01.02.2002 i
Victor Haderup auditoriet.
Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt
på diskussioner og vekslende mellem katedral infor-
mation, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fy-
siologiske aspekter behandles adfærd, børns
sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om-
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i
den hensigt at give deltagerne en bred basal forstå-
else af menneskets sexualitet.

Tilmelding kan ske ved indbetaling af kr. 75,- på
giro-kontonr. 5190908.
Ved indbetaling via netbank vælg kortart 01.
Giroindbetalingskort kan afhentes ved studie-
sekretariatet, bygning 12.6,
Tilmelding senest mandag d. 14/1-2002.

Detaljeret program og kursusmateriale udleve-
res første dag.
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfri-sten for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10. ja-
nuar/1. august for henholds-vis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis
man framelder sig inden   10. januar/1. august  for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Ved ret-
tidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til
at stå tom, men kan bruges til andre studerende
eller me-ritstuderende. Hvis du glemmer at framelde
dig, eller framelder dig for sent, skal du søge di-
spensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er ledige
pladser.

Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig til studie-
vejlederne for yderligere information.
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                                AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee!!  

 

9:15 Gitte Moos Knudsen  
Velkomst og introduktion til Neurobiologisk Forskningsenhed 

Session 1 CBF studier og  billede analyse 
Chair: Kristin Scheuer og Peter Willendrup 

9:30 Christian Gerlach 
Visuel lighed og kategori-effekter i objekt genkendelse: en revurdering 

9:45 Kristin Scheuer 
Sprog lateralisering med PET  

10:00 Gitte Strauss 
Hjernens omsætning af ammonium og aminosyrer ved akut leversvigt 

10:15-10:30 Kaffe  
10:30 Claus Svarer 

Det tre måske fire: en for alle og alle for en 
10:45 Peter Willendrup 

En 3D julerejse 
11:00 Matthew Liptrot 

Cluster analysis of dynamic PET data for kinetic modeling 
Session 2 Receptor studier 

Chair: Lars Hageman Pinborg og Susana Aznar 
11:15 Susana Aznar 

Densiteten af 5-HT1A receptoret er afhængig af serotonin niveauer: in 
vitro studie 

11:30 Jacob Madsen  
Radiomærkede citalopram derivater som potentielle ligander for 
serotonin transporteren 

11:45 Betina Elfving 
Glia celler- en lille drille nisse i jagten på nye PET-ligander  

11:45-12:00 Kaffe 
12:00 Lars Hageman Pinborg 

Frisætning af neurotransmitter målt med PET og SPECT: Den mulige 
umulighed? 

12:15 Steen Hasselbalch 
5-HT2A receptorer ved Mild Cognitive Impairment 

12:30 Frokost til alle i villaen!!! 
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From Salt to Water 

Symposium on the occasion of the sixtieth birthday of 

Professor, Dr. Pharm. Sci. Sten Christensen 
 
 

Friday November 30th 2001 at 1 p.m., Hannover Auditorium, The Panum Institute, University of 
Copenhagen, Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen N 

 
Chairmen: Michael J. Mulvany, University of Aarhus & Ole Skøtt, University of Southern Denmark  
 
 
13.00: Jens S. Schou, Department of Pharmacology, University of Copenhagen: 
 Introduction 
 
13.15:  Peter Bie, Department for Medical Biology, University of Southern Denmark:  

Natriuresis without natriuretics 
 
13.45: David G. Shirley, Royal Free & University College Medical School, London: 

Adrenal steroids and the kidneys: role of 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase 
 
14.15: Klaus Thomsen, Psykiatrisk Hospital, Aarhus University Hospital: 

Servo-control of sodium and water balances during clearance measurements 
  
14.45: Jørgen S. Petersen, Zealand Pharmaceuticals: 

Gap junctions - a new target for antiarythmic treatment 
 
15.15: Coffee break 
 
15.45: Søren Nielsen, Department of Anatomy, University of Aarhus: 

Renal aquaporins  
 
16.15: David Marples, School of Biomedical Science, University of Leeds: 
 Lithium induced nephrogenic diabetes insipidus 
 
16.45: Thomas E.N. Jonassen, Department of Pharmacology, University of Copenhagen: 

Novel aquaretics 
 
17.15: Sten Christensen, Department of Pharmacology, University of Copenhagen: 
 Closing remarks 
 
17.20: Reception in front of the auditorium 
 
Organized by Thomas E.N. Jonassen. Sponsored by Pharmacology & Toxicology 
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JobDoktor formidler kontakt mellem hospitaler
og de medicinstuderende, der søger lægevikariat.

:!����	
Hos JobDoktor kan du let og gratis lægge din
profil ind. JobDoktor sørger herefter for at eks-
ponere din profil for hospitalsafdelinger over hele
landet.

:!��
Du finder os på:
www.jobdoktor.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte os
på e-mail adressen:
jobdoktor@jobdoktor.dk
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Haves: Grenå centralsygehus (ort. kir. og
med.afd.) Start: 1. februar 2002
Ønskes: Sjælland
Kontakt:
Morten Bundgaard
35859669 / 25344310
mobu@worldonline.dk
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Amtssygehuset i Glostrup, Psykiatrisk Afdeling
P søger 3 lægestuderende, der har bestået psy-
kiatri til reservelægevikariater.

Vikariaterne er fra 01.01.02 eller 01.02.02 i 3
måneder, med mulighed for forlængelse.
Der vil være mulighed for vejledning i Osvald II-
opgave.
Et af målene i Københavns Amts personalepoli-
tik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk
baggrund, handicap eller religion. Det sikres
blandt andet gennem ansættelses-og uddannel-
sespolitikken.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Kirsten Skougaard, tlf. 4323 3509.
Ansøgning stiles til: Konst. adm. overlæge Lars
Eplov, Psykiatrisk afdeling P, 2600 Glo-
strup.
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Raske mandlige 1grads slægtninge til type 2 dia-
betikere søges, til 12 ugers cykeltræning.
Træning i hjemmet. Honorar kr. 4000. Yderli-
gere information ved henv. på E-mail
jeppebach@mfi.ku.dk
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Til medicinsk endokrinologisk afdeling PE, Rigs-
hospitalet søges en studentermedhjælper 10 ti-
mer ugentligt fra 01.12.01.

Arbejdet består hovedsageligt i at finde journa-
ler frem til ambulatoriet og diverse konferencer
samt at lægge journaler på plads.

Endvidere diverse ad hoc opgaver.

Arbejdstiden er fleksibel, dvs. kan indrettes ef-
ter dine behov, dog således at vi uge for uge
aftaler hvornår du kommer.

Henvendelse:
ledende lægesekretær Pia Kristiansen tlf. 3545
2399

Til fyrene...mon de er medlem af
Mensa???
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Studentersekretærens arbejdsopgaver, der sker
i samarbejde med Klinikudvalget og personalet i
Klinikudvalgets sekretariat , berører primært
studenterfaglige opgaver.
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:
-Den praktiske planlægning af  7. - 9.semesters
undervisning
-Holdsætning og fordeling af de studerende
-Tilrettelæggelse af de studerendes klinikophold
-Deltage i Klinikudvalgets møder 1 gang måned-
lig
-Tilretning og udsendelse af undervisningsmate-
riale
Kvalifikationer:
-Du skal være på fase II og tilknyttet Klinik-
udvalget Københavns amt
-Du skal have et godt humør
-Du skal være initiativtager og evne at tænke
konsekvent i
-planlægningssammenhæng
-Du skal have et godt brugerkendskab til Word,
Excel og Microsoft officepakken
-Du skal også have ordenssans
Arbejdstid:
-Arbejdstiden udgør ca. 20-25 timer pr. måned
fordelt med flest timer i januar og august måned
samt i planlægningsfasen. Arbejdstiden kan
-normalt placeres efter eget valg.
Løn: -  I henhold til overenskomst
mellem HK og Finansministeriet
Kortfattet ansøgning med navn, adresse, tlf.
nr., studietrin og kvalifikationer indsendes til
Klinikudvalget Københavns amt, Lægetårnet 101,
Herlev sygehus, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev,
senest den 10. december 2001.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretaria-
tets daglige leder Birthe Brogaard på telefon nr.
4488 3371.

���������������
�����

�	������������!�2
�����!��
����(�	
Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1.
februar 2002 være 1 stilling at besætte.  Studie-
vejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7
vejledere, som alle er stud. med.’er.
Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge
i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi
har særlig travlt i august (optagelse og semester-
start) og i januar (semesterstart) og arbejder no-
get mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mel-
lem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul
og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede
ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen er i ifølge
gældende overenskomst
Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv. Som vejleder fungerer man som bindeled mel-
lem den enkelte studerende og studienævn/admi-
nistration. På den ene side er man forpligtet af de
gældende regler og bestemmelser, på den anden
side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til
vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder
og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsested på fase II samt opsø-
gende vejledning med eksamenshjælp.
Herudover mødes vi to gange årligt med studie-
vejledere fra Odense og Århus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af
fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I
forbindelse med denne sagsbehandling indgår ud-
arbejdelse af alternative studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstude-
rende ved KU og flere Europæiske universiteter.
Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende
universiteter, deres koordinatorer, studenter samt
Det internationale kontor.

0����'����

0������������������#�
��

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del
personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er
omfattet af tavshedspligt.
Stillingen kan søges af medicinstuderende ved
Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt
på, at ansøgeren har kendskab til forhold i, og
omkring universitetet, tidligere ansættelser og
aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet.
Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i stu-
diet, dog med minimum 1. studieår bestået. Dette
skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vej-
ledningen, hvorfor ansættelse af længere varig-
hed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen
med de øvrige studievejledere, hvor arbejds-
opgaverne fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal
man som udgangspunkt være indstillet på at ar-
bejdet kan betyde at man bliver studietids-
forlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt
3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for
ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, ar-
bejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Un-
dervisningsministeriets studievejlederuddannelse
(ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.
Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator
Leif Christensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest 4.
januar 2002 kl. 12.00.
Der vil blive af holdt samtaler i uge 3

Yderligere oplysninger kan indhentes ved hen-
vendelse til studievejledningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.
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I forbindelse med oprettelse af FADLs Vagtbureaus
Fond er der behov for at tilpasse enkelte bestemmel-
ser i lovene/vedtægterne for de enkelte kreds-
foreninger.
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I lovene for FADL, Københavns Kredsforening, fin-
des bestemmelserne om FADLs Vagtbureau i Køben-
havn i lovenes § 11 A. Denne bestemmelse har føl-
gende ordlyd:
§ 11 A. Bestyrelsen er højeste myndighed for FADL’s
vagtbureau i København.
§ 11 A, stk. 2. Bestyrelsen ansætter vagtbureauets
direktør og vagtchef.
§ 11 A, stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at
der udarbejdes skriftlige retningslinier for hvordan
der skal administreres, hvis der fra vagtbureauet
side iværksættes vagtbinding eller andre af de foran-
staltninger, der er hjemlet mulighed for i § 3, stk. 4

i vagtbureauets statutter. Bestyrelsen skal forelægge
disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
§ 11 A, stk. 4. Det påhviler bestyrelsen af udarbejde
retningslinier for den gennemsnitsfordeling af løn-
nen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne,
således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje
for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje
for de VT-ere, der arbejder i hold; og én samlet pulje
for de cardiologer, dialyseassistenter og MSV-ere,
der arbejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge disse
retningslinier til endelig godkendelse i KKR.
§ 11 A, stk. 5. Bestyrelsen er appelinstans i f.t. de
disciplinære forholdsregler, som vagtbureauet efter
§ 3, stk. 3 i vagtbureauets statutter kan fastlægge
overfor medlemmerne.”
De nuværende § 11 A, stk. 1 og stk. 2 ophæves som
følge af, at FADLs Vagtbureau i København i forbin-
delse med etablering af FADLs Vagtbureaus Fond
overdrages til Hovedforeningen, som stifter Fonden.
Fondens Vagtbureaus direktør ansættes af fondens
bestyrelse efter fondens vedtægters § 10, stk. 1.

Der kan fortsat opstå behov for, at Københavns Kreds-
forening skal udarbejde retningslinier for, hvordan
der skal administreres i tilfælde af vagtbinding og
andre foranstaltninger. Derfor foreslås den nuvæ-
rende § 11 A, stk. 3 ændret til den ny § 11 A, stk. 1.
For at sikre mulighed for kredsforeningens delta-
gelse i udarbejdelse af ensartede retningslinier for
den gennemsnitsfordeling af lønnen, som der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, foreslås § 11 A,
stk. 4 ændret til § 11 A, stk. 2 med det anførte
indhold.

Som følge af oprettelsen af FADLs Vagtbureaus Fond
ophæves statutterne for FADLs Vagtbureau i Køben-
havn, og dermed bestyrelsens rolle som appelindsats
i forhold til de disciplinære forholdsregler, som vagt-
bureauet kunne fastlægge for medlemmerne ifølge
statutterne. § 11 A, stk.5 bortfalder derfor.
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§ 11 A, stk. 1: Bestyrelsen skal tage initiativ til, at
der udarbejdes skriftlige retningslinier for, hvordan
der skal administreres hvis der fra FADLs Vagt-
bureaus Fond iværksættes vagtbinding eller foran-
staltninger til sikring af en såvel fra hospitals-side
som fra studenter-side acceptabel dækning af de fra
hospitalerne bestilte vagter samt overholdelse af de
indgåede holdforpligtelser. Bestyrelsen skal forelægge
disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

§ 11 A, stk. 2: Bestyrelsen kan, eventuelt i samar-
bejde med kredsforeningerne i Odense og Århus, tage
initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den
gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mu-
lighed for i overenskomsterne. Den nærmere forde-
ling af gennemsnitspuljer på forskellige typer
vagttagere og eventuel regional fordeling mellem de
enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning
af FADLs hovedbestyrelse.
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Bemærkninger til forslag om tilføjelse af § 9, stk. 3 j.
Efter § 8 i udkastet til fundats for FADLs Vagt-
bureaus Fond består fondens bestyrelse af 7 medlem-
mer, hvortil hver af de 3 kredsforeninger blandt sine
medlemmer hver udpeger et medlem.
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Der foreslås derfor indsat følgende ny bestemmelse,
hvorefter udpegning af et medlem til fondens besty-
relse foretages af repræsentantskabet:

”§ 9, stk. 3 j. Der foretages valg blandt kredsforening-
smedlemmerne et bestyrelsesmedlem og en supple-
ant til FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget
sker for to år. Genvalg kan finde sted.
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Fremmødte: Andreas, David, Bue,Nikolaj, Lone,
Christianne, Stine (16.40), Rasmus Hesselfeldt, Ka-
ren, Camilla, Gordon (16.50), Torben (16.50), Mor-
ten K (18.00), Rasmus Huan (kun til middag).
Gæst: Jakob Aaquist Johansen
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a) Dirigent: Andreas
b) Referent: Morten B.
c) Protokolfører: Torben
d) Dagsorden godkendt
e)Protokol fra kkr-09 godkendt med rettelser.
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Kredsforeningen:
-Der er sat nyt loft op i sekretariatet i efterårsfe-
rien. Desværre er det de forkerte lamper der er sat
op.
-Andreas arbejder sammen med Søren Mehl om at
lave et lægevikarkursus i ortopædkirurgi.
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-Nye åbningstider! Åbent fra 9- 17 alle dage.

-Nye opskrivningsregler! 3 opskrivninger à 5 vagter
pr. mdr.
-Intet nyt fra interrimsbestyrelsen.

:�!�����	�	��	
-Der er indgået forlig i 1501 sagen fra Frederiksberg.
Medlemmerne fik 78% af det oprindelige krav.
-Sedler til indsamling af medlemskrav til ny over-
enskomst udsendes i næste FADL- forum.
-Der har været afholdt turnusinformationsmøde for
12. semesterstuderende.
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-Der er indgået forlig med amtrådsforeningen i
bortvisningssagen fra KAS Herlev.
-Dialyseholdet på Herlev har mistet deres
rappportkvarter og er desuden utilfredse med en
række andre forhold på afdelingen. Torben Conrad
har taget kontakt til KAS Herlev, men har endnu
ikke fået svar tilbage.
Christianne, Camilla og Morten B. står for at arran-
gere KKR intro- seminariet.
-Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling i
november eller december, hvor FADL’s medlemmer
skal godkende sammenlægningen af de tre
vagtbeurauer såfremt urafstemningerne i de tre
kredse ender med et ja.
-De blå mapper der udleveres til nye FADL medlem-
mer er forældet. I hvilket omfang de skal revideres,
vil bl.a. ske på baggrund af  Hovedforenings-
seminariet 13. november.
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Andendelspuljen
Jesper fra hold 4101 rykker for en genåbning af ar-
bejdsgruppen til “behandling” af andendelspuljen. Der
skal arrangeres et nyt møde, hvor det nødvendige
materiale forhåbentlig er fremskaffet.
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Medicinerrevyen har fået bevilliget 10.000 kr. til
revyen 2002.
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Jakob Aaquist Johansen mødte op på hold 1602’s
vegne. Hold 1602 mener ikke det er retfærdigt at de
bidrager til SPV- puljen, da de kun arbejder i week-
enderne og på søgnehelligdage. Repræsentantskabet

afviste anmodningen om undtagelse fra SPV- puljen,
da det er vigtigt med godt lønnet dagvagter for at få
dem dækket.
Hold 1602 har desuden problemer med at dække visse
af deres julevagter. Det blev foreslået at tage kon-
takt til hold 1603 der ligeledes arbejder på RH.
Vampyrholdet fra Frederiksberg kan ikke hjælpe, da
der er specielle procedurer mht. akkreditering på
RH.
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 Der afholdes arbejdsmiljømøde med Marianne Ham-
mer den 8. november. Dan stopper som sikkerheds-
repræsentant og Nynne stopper som tillidsrepræsen-
tant. Resten af sikkerheds- og tillidsrepræsentanterne
ønsker at fortsætte.
Morten K: Det er vigtigt de nye tillidsmænd kom-
mer på §9 kurser ligesom de gamle.
Andreas: Der er inviteret tillidsrepræsentanter til
HF- seminaret den 13. november.

���3'���������
Næste KKR- møde er sat til den 7. november.

Dette er et subjektivt referat fra mødet.
Morten Bo
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Indbyder igen til case-orienteret undervisning,
denne gang om neurotraumer ved overlæge Vagn
Eskensen. Ligesom forrige uge, hvor vi havde om
intensiv medicin, vil der i denne uge blive gennem-
gået lidt teori og derefter taget en eller flere
cases op. Det kræver ikke, at man har haft neuro-
kirurgi - alle kan være med og man kan ikke stille
dumme forslag eller spørgsmål. Det foregår på:

Neurokirurgisk afdeling opgang 2 9. sal på Rigsho-
spitalet i auditoriet kl.
1600 og varer ca. 1½ time torsdag d. 29. novem-
ber.
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Til pigerne...
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Hvide sandstrande med palmer så langt øjet rækker eller tæt jungel så langt man
kan se. Pulserende storbyer der aldrig sover og landsbyer hvis historier står
skrevet i det røde sand. En ubeskrivelig stilhed i det fri under en himmel dækket
af myriader af stjerner. En tromme i det fjerne, der signalerer at endnu et nyfødt
barn er kommet til verden. En verden fyldt med sang, dans og latter, men også
en verden fyldt med stor fattigdom og lidelse. Et sted hvor man bliver mindet
om, at man intet er uden hinanden. At samværet betyder alt.
Mere information kan findes på: http://www.imcc.dk/uland/
eller hos kontaktpersonerne:
Mona Lisa & Henrik (Ghana):   tlf. 86199206

mail: monalisa.henrik@teliamail.dk
Louise & Mads (Bolivia):   tlf. 86132261 mail: madslouise@yahoo.com

Her vejes børnene og bliver vaccineret mod bl.a. mæslinger, gul feber og tuberkulose. Mødrene bliver
undervist i bl.a. ernæring, forebyggelse og behandling af malaria (dødsårsag nr. 1 i Ghana),
HIV/AIDS og prævention. Sundhedsarbejderne i landsbyen bliver superviseret, og der bliver talt med
høvdingen om, hvordan det går.
Midt på formiddagen går turen tilbage mod Tumu, hvor der er tid til lidt frokost, førend vi skal holde møde
med personale fra hospitalet.
Dagen starter tidligt. Kl. 4.30 kører vi fra Tumu for at være fremme i landsbyen Gwosi kl. 6.30 inden
kvinderne er gået i farmen. En dag  om måneden er der ”Child Welfare”.
Sidst på eftermiddagen tager vi en tur med vores gode ven Fuzzy ud for at se til hans kvægfarm og de folk,
som passer kvæget.
Efter en god og lang dag er det godt at vende næsen hjemad, hvor vores dejlige danske kollegaer venter med
grilmad og en kold øl.
Efter mødet forberedes morgendagens aktiviteter, og da det indebærer en lang tur på motorcykel ad dårlige
og oversvømmede stier, er en prøvetur i det våde jo oplagt...
ja, det er naturligvis motorcyklens form, der skal afprøves!
En dag i Sissala District, Ghana
Ulandsgruppen i Bolivia og Ghana
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Slip eksamenslæsningen en kort stund og kom og
hør om verdenen udenfor.
Vi holder paneldebat mandag d. 3.12.2001 kl. 16
i Lundsgaard.

Debatten vil omhandle de humanitære konsekven-
ser af krig. Vi tager udgangspunkt i krigen i Afgha-
nistan belyst fra forskellige synsvinkler.
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Kjeld Hillingsø, general (ham der, der har været
i TV-avisen i forbindelse med 11. september)
Sten Rynning, Center for freds- og konflikt-
forskning
Jens Hillingsø, Læger uden grænser
En politiker, ligger ikke helt fast i nu. Forhåbent-
lig Mogens Lykketoft, Per Stig Møller eller en
anden stor kanon.
Ordstyrer: Jens Jørgen Stadsing (Radioavisen)
Alle er velkomne
Arrangementet er arrangeret af SCORP – Stan-
ding Committee om refugees and peace, en under-
gruppe af IMCC.
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I MOK 21. november nævnte Det Medicinske Stu-
denterråd hvad der vigtigt for den nye dekan: lydhør-
hed, samarbejde, forskningsmuligheder, initiativ,
udadvendthed, pædagogisk standard, sekretariats-
service, erfaring og IT. Det er jeg selvfølgelig enig i.
Men hvordan kan vi bedst nå disse mål?
Jeg vil godt her være lidt mere personlig, og lidt
mere detaljeret:

Der har været for lidt opmærksomhed på de stude-
rende. Det skader engagementet og bremser udvik-
lingen af fakultetet.
Vi har en fælles opgave: at sikre optimal uddannelse,
herunder medvirke til at udvikle en vifte af kompe-
tencer. Hvilke kompetencer? Og på hvis præmisser
(studerendes, samfundets, fakultetets)?
Hvordan sikrer vi opmærksomhed på de studerende,
og hvordan sikrer vi en bredere debat, der engagerer
studerende og lærere?
Kan vi sammen med studienævnet bearbejde den nye
studieplan i et åbent forum og aflive myter.
Vi skal op af skyttegravene, så processen med den
nye studieplan bliver konstruktiv. Vi skal effektivt
”klæde lærerne på” til de nye undervisningsformer.
Et stærkere samarbejde mellem klinik og basalfag
skal give studiet og forskeruddannelsen et fagligt
løft. Som kliniker med erfaring i basalforskning kan
jeg bane vejen for dette løft.

Som dekan vil jeg gerne drøfte tingene direkte med
studenternes repræsentanter. Men vi må også skabe
et forum for en bredere debat. Studenter, lærere,
også kliniske lærere må med, og måske endog
undervisningshospitalerne, der har stort medansvar
for de studerendes forhold i klinikken.
Vi kan ikke løse alt i små lukkede udvalg.
Kan MOK og Fakultetsavisen blive en platform med
substans i dialogen og derved medvirke til menings-
fuld interaktion mellem studenter og lærere? Større
gensidig ansvarlighed til gavn for kvaliteten og en-
gagementet i studiet.
Kunne vi skabe andre ”rum” for forbedrede og tids-
svarende studentermiljøer? Eller måske ligefrem
studenter/lærer miljøer?
Hvad har studenter og lærere på deres ønskeseddel?
Kunne vi ikke få mere spotlight på vores ønsker og
muligheder, og derfra gøre noget ved dem? Jeg vil
som dekan være lydhør.
Fra min tid som næstformand i Foreningen af Yngre
Læger ved jeg, at “medlemmernes” opbakning er
nødvendig for at nå resultater.
Jeg vil som dekan også forvente et seriøst medspil
fra studenterne bredt i huset. Vi må kunne stille
krav til hinanden og forvente solidt respons. Ansva-
ret for realiteterne vender begge veje.
Er der behov for mere fordybelse i studiet? Får vi
”frisat” det potentiale, studenterne har? Jeg vil gerne
som dekan drøfte OSVAL med bedre rammer for
introduktion til forskning, ”forskerskoler” og en mere
individuel tilrettelæggelse af studiet.
Har studenterne tilstrækkelig let adgang til nøgle-
personer i fag og forskning?

Har studenterne brug for deres eget forum på
fakultetets web-site, mere online information og dis-
kussion må være fremtiden.
Vil studenterne være med til profileringen af fakul-
tetet udadtil?
Hvad ønsker studenterne af sekretariatet?
Kræver vi nok af hinanden? Det er ikke forbudt !
Vi arbejder på fremtidens universitet, ikke forti-
dens!

Ralf Hemmingsen, 25.11.01
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 47 – 19/11-2001 – 25/11-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 14 9 13 16 10 25 22 109
Udækkede vagter 10 8 9 6 2 12 9 56 51

Aften 15-23
Bestilte vagter 23 26 22 23 28 23 28 173
Udækkede vagter 13 20 10 7 8 2 0 60 35

Nat 23-07
Bestilte vagter 17 17 16 14 24 25 20 133
Udækkede vagter 10 12 12 7 11 7 7 66 50

Bestilt i alt 54 52 51 53 62 73 70 415
Udækket i alt 33 40 31 20 21 21 16 182
Udækkede vagter i % 44

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.
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Vagt- og Servicechef

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

telefonnummer

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

�����������.

Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.
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Åbningstider i
Ekspeditionen
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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.

TJEN TIL
JULEGAVERNE OG
AFSLUT
JULERÆSET MED
EN GRATIS SKITUR

”NU RABLER DET VIST” TÆNKER DU, MEN NEJ, DET ER
SANDT NOK: VAGTBUREAUET UDLODDER GRATIS SKITURE
FOR 10 JULE-NYTÅRSIVRIGE VAGTTAGERE. VÆRDI KR. 3.000,-

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER AT TAGE EN MASSE VAGTER
I DECEMBER OG JANUAR MÅNED. LODDERNE TILDELES
EFTER ET EKSPONENTIELT PRINCIP. KORT SAGT JO FLERE
VAGTER DU TAGER, JO FLERE LODDER FÅR DU OG DERMED
ØGES DINE VINDERCHANCER. LODTILDELINGEN UDREGNES
EFTER REELT OPNÅEDE VAGTTIMER I PERIODEN 01.12.01-
31.01.02.

SKITUREN ARRANGERES AF FADLS NYE LANDSDÆKKENDE
VAGTBUREAU OG KOMMER TIL AT TÆLLE I ALT 30
DELTAGERE, 10 FRA HVER LOKATION.

FAST PERSONALE I VAGTBUREAUET KAN IKKE DELTAGE OG
PRÆMIEN KAN IKKE OMBYTTES TIL KONTANTER.
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NYT…OG GAMMELT…FRA
VAGTAFDELINGEN

Som nogle af jer måske allerede har erfaret, har Vagt-
bureauet i København d. 19.november fået installeret
et ”Voice response” system. I bliver altså nu mødt af
Dr. Tofts stemme, når I ringer op på Vagtbureauets
hovednummer 3537 8800, og hans stemme guider jer
igennem de valgmuligheder I  har. For vagtafdelingen
skal i taste 1, for ekspeditionen (Kirsten og Mikael)
skal I taste 2, for bogholderi skal i taste 3, for Maria
Busk i kursusafdelingen skal i taste 4 og for øvrige
henvendelser, skal i taste 5. Vi håber systemet, når
alle har lært at foretage de rigtige valg, vil nedsætte
jeres ventetid, når i ringer til Vagtbureauet.

Så nærmer tiden sig, hvor Vagtbureauets ”Dreamteam”
overtager pasningen af Vagtbureauet alle dage mellem
klokken 18.00 og 08.00. Datoen er, som tidligere med-
delt jer, lørdag d. 1.12.01. Vi håber, at I tager godt imod
teamet, som ret beset er blevet kastet hovedkulds ud
i projektet.

Vi har efterhånden fået en del både ”tomme” og iderige
mail fra jer, men vil meget gerne have flere.
Derfor gentager vi endnu engang opfordringen til jer:
”Send en mail med jeres tanker og ideer til, hvordan vi
i fællesskab kan gøre FADL’s Vagtbureau til ”Verdens
Bedste Vagtbureau”. Adressen er cc@fadl.dk. Skulle
du være uden konkrete tanker eller ideer herom, men
alligevel gerne ville bidrage til processen, kan du blot
sende en tom mail. Vi gemmer din e-mail adresse i
vores kartotek og vender så, på et senere tidspunkt,
tilbage til dig med nyhedsbreve og lignende.

Vi annoncerede for nogle uger siden, at vi i denne uge
ville vende tilbage med nyt om tolketeamet. Interes-
serede kan læse annoncen, som er i MOK i denne uge,
og vi håber, at mange af jer, vil melde jeg som interes-
serede.

Som i sidste uges MOK, er der i denne uge en SKI-
TURSKONKURRENCE, som alle spv-vagt-aktive
FADL medlemmer kan deltage i, i perioden 1.12.01 til
31.1.02. I kan læse mere herom andetsteds på
Vagtbureauets sider her i MOK. Vi håber, at I alle vil
deltage i konkurrencen, da  vi mener, det er en ny
spændende måde for jer at være vagtaktive på. Ud-
over lønnen for arbejdet, som naturligvis bliver større
jo flere vagter i tager, kan I yderligere belønnes med
en skitur.

Samtidig er vi, som sidste år på samme tid, i den
uheldige situation, at mange af de mest vagt-aktive
FADL medlemmer, har nået ”smertegrænsen” i forhold
til deres SU-fribeløb…eller de læser til eksamen. Vi
opfordrer derfor alle, som har bare den mindste dag-/
aften- eller nat i overskud, om at ringe til os, enten for
at blive skrevet op til vagter i nærmeste fremtid…eller
for, her og nu, at tage en eller flere vagter på chancen.

Som tidligere nævnt kan I nu foretage op til 3 opskriv-
ninger á 5 vagter pr. gang, indenfor de nærmeste 28
dage. Vi opfordrer jer alle til, når I lader jer skrive op at
fortælle os, om I foretrækker psykiatriske-, somati-

ske-, fast- eller gang-vagter…eller om i foretrækker
udenbys eller indenbys vagter. Vi forsøger at tildele
vagterne efter princippet: ”Rigtig  Vagt til Rigtig Vagt-
tager” og her mener vi, at I kommer på den rigtige
vagt, når I, i det omfang vi kan foretage koblingen,
bliver sendt på den vagt i helst vil…og rekvirenten får
samtidig den rigtige vagttager, når de ønsker en soma-
tisk gangvagt – og netop får en vagttager som fore-
trækker lige nøjagtigt en sådan. Vi håber dog, at I, når
vi ikke specifikt kan imødekomme jeres højeste øn-
sker om vagtform, vil udvise fleksibilitet, da vi jo ikke
altid kan få netop den vagtbestilling I drømmer om at
komme ud på. Vi forsøger at udvise fleksibilitet i for-
hold til jeres ønsker, men da vi ikke kan trylle, håber
vi, at I udviser samme form for fleksibilitet, når præ-
cis jeres ”drømmevagt” ikke er kommet ind som bestil-
ling.

Endvidere kan du nu ringe på chancen og fortælle at
du kan tage chancevagter i mere end én dag ad gan-
gen. Du kan f.eks. sige, at du gerne vil tage chance-
vagter de næste 5 dage, hvor vi så, når den ordinære
opskrivningsliste er tømt for mulige emner, ser hvem
som er på chancen. Også her kan I komme med spe-
cifikke ønsker om vagtform, men igen håber vi på
fleksibilitet fra jeres side, hvis vi ikke lige kan imøde-
komme jeres højeste ønsker.

Lad os derfor fortsætte bestræbelserne på sammen at
gøre FADL’s Vagtbureau til verdens bedste!

MEDICINSKE TOLKE

   I forbindelse med sammenlægningen af vagt-
bureauerne pr. 1. januar 2002 ønsker vi at udvide vort
”produktsortiment” med mere relevante og interessante
vagttyper.
Et af de første tiltag bliver et tilbud til flersprogede
medicinstuderende om at indgå i et landsdækkende
team af medicinske tolke.
   Kunne du tænke dig at tolke for etniske minoriteter i
forbindelse med lægesamtaler m.v.  og derved bi-
drage til en bedre kvalitet i den behandling sundheds-
væsnet tilbyder disse, så udfyld tilmeldingsblanketten
og send den til Vagtbureauet.

Vi tilbyder til gengæld
- en attraktiv løn
- korte vagter

   Som det fremgår af tilmeldingsblanketten får vi også
brug for tolke, der, efter endt uddannelse, er interes-
serede i at undervise medstuderende i ovenstående
emner.

Vi har allerede fået en del henvendelser fra interesse-
rede, men vi vil bede ALLE interesserede (også de
som tidligere har udfyldt lignende blanketter) om at
udfylde en tilmeldingsblanket, som kan afhentes på
Vagtbureauet i København, så vi får opdateret vort
kartotek over flersprogede stud. med’er.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående
kan du kontakte Vagtchefen/den medicinsk faglige
konsulent, eller Michael Dahl Kirkegaard, tlf.nr. 8619
7933.

VAGTBUREAUET
OPRÅB  -  OPRÅB!!

MELD JER TIL VAGTER !!!!

·   Dækningen af vagter er så kata-
strofal som aldrig før.
·   Vær sød at ringe for opskrivning
eller chancevagter.
·   Opskrivningsreglerne er yder-
mere blevet udvidet til 3 gange pr.
måned op til 5 dage.

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

VIGTIGT VIGTIGT

Husk at aflevere
skatteoplysninger for år

2002 til Vagtbureauet, idet
vi ifølge lovgivningen skal
trække 60% hvis vi ikke

har oplysningerne.
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MEDICINSK FAGLIG
KONSULENT TIL FADL’S
VAGTBUREAU

Kan du svare ja til, at du kan holde balancen mellem:

· orden og kaos
· viden og visioner
· samarbejde og selvstændighed
· analytisk fordybelse og resultatorientering
· daglig drift og drive

og er du

· på 5. semester eller mere
· VT’er
· i besiddelse af bred vagterfaring
· god til at kommunikere såvel mundtligt som
skriftligt
· evt. vant til at undervise

Så kan vi til gengæld svare ja til:

· et spændende og krævende job
· en mindre arbejdsplads med store ambitioner
· en organisation i konstant udvikling
· faglige og personlige udfordringer
· flexible arbejdsforhold
· 20 timers arbejdsuge med start medio dec.
2001 eller snarest herefter.

med arbejdsopgaver, der har et spænd imellem

· overordnet projektledelse
· udvikling af kurser
· generel vejledning
· specifik rådgivning
· konkret sagsbehandling

Lønnen udgør pt. ca. kr. 13.900,00 pr. måned

Har du lyst til at blive en del af vores team, så send
din ansøgning til vores nuværende medicinsk faglige
konsulent Søren Rasmussen, Blegdamsvej 4. 2. sal
2200 Kbh. N eller via e-mail sr@fadl.dk senest man-
dag den 3. december 2001, kl. 12.

Hvis du har behov for mere viden inden din evt. an-
søgning, kan du også ringe til Søren på 35 24 54 04
eller direktør Marianne Hammer på 35 24 54 07.

SPV-HOLD 1512 PÅ
HILLERØDS DIALYSE
AFDELING SØGER EKSTRA
MANDSKAB

Har du tid til at tage vagter i december og januar? Vil
du gerne kunne planlægge dem og være 100% sikker
på at du får dem? Afholde dem på den samme rare
afdeling, og så oven i købet få holdløn for dem, så har
vi måske jobbet til dig!
Vi dækker kun vagter i ferieperioder, det vil sige at vi
indtil nu har dækket sommerferie, efterårsferie og
aktuelt skal til at planlægge juleferie (22dec-6 jan, dog
ikke 24 dec. dag –og aftenvagt, 25. dec. dagvagt eller
31. dec. og 1. jan. aften –og dagvagt hhv.).
Vi dækker som sagt vagter på Hillerøds dialyse afde-
ling. I de perioder vi dækker vagter, dækker vi fast 2
dagvagter (8.00-14.00 + 2 timers løn for transport) og
2 aftenvagter (15.00-21.00 + 2 timers løn for trans-
port) pr døgn. Vores arbejdsopgaver består i opsæt-
ning af dialysemaskiner, gå rundt med madvogn, op-
fyldning i depot, m.m.

Kravene til dig:
-     Du skal kunne komme til holdmøde d.4 december
kl 16.30 i panumkantinen
- Have mulighed for at tage vagter i december
og januar
- Minimum have afholdt 150 SPV timer
- Lyst til at arbejde på et velfungerende hold

Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB, senest
mandag den 3. december 2001.
Skriv hvor mange vagter du kan tage i december og
januar, så vi har mulighed for at indsuplere det rette
antal!
Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkom-
men til at ringe til Marianne (holdleder) på tlf: 38796317.

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 forrest
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.

BLIV EKSPERT I TOLKNING
AF EKG OG AVANCERET
GENOPLIVNING!
Kardiologihold RH 4101 søger 2
erfarne ventilatører til ansættelse som
Kardiologiske 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 vag-
ter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstå-
ende punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i
tvivl om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:

· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af oven-
nævnte EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nat-
tevagter 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 velfungerende, ekspanderende og hyggelig inten-
siv afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man
efter 200 afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med
1/3 af vagtgennemsnittet.
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 6. december 2001 kl. 12.00
på vagtbureauet

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf. 33236396(/21297355) el. 35452875 el.
(revsholm@hotmail.com). Bedst efter kl. 16.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 & 4203 SØGER 2
NYE MEDLEMMER.

Vi er 2 hold, med tæt samarbejde, som er tilknyttet
henholdsvis den akutte og kroniske
hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ times vagter og udelukkende dag
og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialyse-
behandlinger samt hvad hvad der ellers hører til, dvs
overvågning af pt, iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald,
anafylaktiske reaktioner, initiel hjertestopbehandling;
alle ting, som er en god ballast at have, når man står
i skadestuen en kold januarnat og bagvagten har sederet
sig ned.
Vi arbejder selvstændigt og har ansvar for vores pa-
tienter på lige fod med nurserne, som vi har et godt
samarbejde med.
Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger, hvis pa-
tienten ikke kan flyttes samt mulighed for at tage
akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du på fase 2, består mikro-
biologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer,
kan tage 10 vagter om måneden det første ½ år,
hvorefter det er muligt at gå ned i tid, samt at du
selvfølgelig er sød og rar og fleksibel (det er vi).
Vi har dispensation til at tage dobbeltvagter, så de 10
vagter betyder ikke nødvendigvis 10 dage, men er
nødvendigt for at vi kan opretholde vores store
kompetence=et spændende job med stort ansvar.
Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter med en
erfaren dialyseassistent.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til os:
Anna Sletgaard  tlf: 3810 0408  eller Mikkel Vammen
tlf: 3536 0914

Ansøgningsfrist fredag den 6. december 2001 kl. 12
på Vagtbureauet
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UDFORDRENDE OG
FLEKSIBLE VAGTER
TILBYDES
Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 2 ventilatører.

Vi tilbyder:

· Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
gang og blodprøvetagning af      2-4 børn.

· Mulighed for at få vagter efter behag (næ-
sten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vag-
ter

· Godt og tæt samarbejde med læger, syge-
plejersker, laboranter o.a. ansatte i          afdelingen.

· 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 førstkom-
mende kursus.
       Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretræk-
kes.

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:  Fredag den 30. november 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 SØGER
3 NYE MEDLEMMER TIL
INSUPPLERING HURTIGST
MULIGT.

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
patienter. 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 blod-
produkter.
· 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 følge-
vagter.
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: Mandag den 3. december. Ansøgnings-
blanket fås og afleveres på VB.

Ansættelsessamtaler:  Bliver afholdt på afd. 4141 den
følgende uge.

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 p.t., 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: Torsdag den 29. 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.

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.t., 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

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 11. december 2001 kl.
12.00 til VB.

HJEMME VT-HOLD 4632 I
RØDOVRE

Holdet varetager overvågning af en lille pige.

Der søges 1 – 2 medlemmer hurtigst muligt.

Der skal på månedsplan dækkes 26 timer, vagterne
aftales direkte med familien.

Vagterne vil hovedsageligt ligge i tidsrummet 16:00 til
22:00

Barnet er cyanosebarn og ligger med apnø-alarm om
natten.

Krav:
· Min. 200 VT-timer
· BVT-kurset, hvis du ikke har det, skal du
tage førstkommende kursus
· Lyst til at arbejde i et privat hjem

For yderligere information, ring til Vagtbureauet på 35
24 54 04 eller 35 24 54 05

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

SPECIALLÆGEKLINIK I
HELLERUP
søger 1 stk.  2. delsstuderende som
assistent til klinikken.

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 35 24 54 05, hverdage mellem
9 og 17, for tilmelding eller flere oplysninger.

FADL SØGER UNDERVISERE
FRA FEBRUAR ́ 02
Vil du uddanne nye SPV´ere?

FADL har sammen med arbejdsgiverne fordoblet
underviserressourcerne i uddannelsen!
Derfor søger vi flere erfarne vagttagere til undervis-
ning på Sygeplejevikarkurset.

Vil du være med til
- at sætte FADL-vagterne godt i gang og  udvikle SPV-
kurset?
- at undervise 1, 2 eller flere hold pr. halvår i SPV-
arbejde?
Og har du
- vagterfaring fra brede somatiske og/eller psykiatri-
ske afdelinger?
- en entusiastisk indstilling til at give dine kundskaber
videre?
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- måske endda erfaring med case-baseret undervis-
ning?
- så er det dig vi har brug for!

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en syge-
plejerske og en erfaren sygeplejevikar.

Det ny kursus følger en undervisningsguide med en
gennemprøvet case-story, og bygger på sygepleje-
faglig problemløsning med mange praktiske øvelser.

Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne
har ved selvstudie bestået en adgangsgivende prøve
og er godt forberedte til den problemorienterede under-
visning.

Kursisterne har følgevagter på somatisk sygehus-
afdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor sygeplej-
ens behovsteorier har en fremtrædende rolle.

Til slut vurderes dels kursisternes færdigheder i en
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved
en praktisk/mundtlig eksamen.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/10-01 kr. 271,36 pr. undervisnings-
time og kr. 162,82 pr. mødetime.

Du kan i vidt omfang selv bestemme timetal og hold-
fordeling ved halvårlige evaluerings- og udviklings-
møder. Kurser afholdes dels hverdage efter kl. 16,
dels i weekender.

Du uddannes i case-baseret undervisning i weekenden
26.-27. januar 2002.

Interesseret? - Kontakt:
Kursusleder Maria Busk
Tlf. 35 24 54 02

FADL SØGER
EKSAMINATORER FRA
FEBRUAR ´02
Vil du uddanne nye SPV´ere?

FADL har sammen med arbejdsgiverne fordoblet
underviserressourcerne i uddannelsen!
Derfor søger vi flere erfarne vagttagere til praktisk
eksamination på Sygeplejevikarkurset.

Vil du være med til
- at sætte FADL-vagterne godt i gang efter veloverstået
SPV-kursus?
- at eksaminere 3, 4 eller flere hold pr. halvår?
Og har du
- vagterfaring fra brede somatiske og psykiatriske
afdelinger?
- en entusiastisk indstilling til at give dine kundskaber
videre?
- måske endda erfaring med evaluering / undervis-
ning?
- så er det dig vi har brug for!

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises i 49 lektioner, heraf 28
om somatisk og 11 om psykiatrisk SPV-arbejde.

Kurset følger en undervisningsguide med en gennem-
prøvet case-story, og indeholder mange praktiske øvel-
ser.

Kursisterne har desuden følgevagter på somatisk af-
deling i løbet af kurset.

Eksamen:
- er den sidste læringssituation på kurset!
Her leder 2 eksaminatorer (en figurant og en observa-
tør) kursisten gennem en simuleret plejesituation.

Derefter eksamineres i kursistens teoretiske viden,
og andre praktiske færdigheder testes.

Til slut evalueres og vejledes kursisten konstruktivt
og udførligt - målet er dels at kvalitetssikre FADL-
vagterne, dels at opmuntre den nye SPV´er til at påbe-
gynde selvstændigt SPV-arbejde med selvtilliden i or-
den.

Løn og vilkår:
Lønnen er relateret til gældende SPV-løn og udgør ca
130 kr. pr. time.

Du kan i vidt omfang selv bestemme timetal og hold-
fordeling ved halvårlige evaluerings- og udviklings-
møder. Eksaminer afholdes dels hverdage efter kl.
16, dels i weekender.

Du uddannes i eksamination og konstruktiv feed-back
/ evaluering i løbet af januar 2002.

Interesseret? - Kontakt:
Kursusleder Maria Busk
Tlf. 35 24 54 02
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29/11 Bænken
6/12 The Warzone
13/12 Nightmare Before Christmas

- kom i julestemning med gratis æble
skiver og Glögg

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Igennem hele sit liv har Kaj svigtet, flygtet fra enhver
form for ansvar. Efter 19 år uden nogen form for kontakt
bliver han pludselig konfronteret med sin datter Liv og
hendes 6-årige søn Jonas. De er på flugt fra hendes
psykopatiske, voldelige ægtemand.
Formår han at mobilisere kræfterne og viljestyrken til at
være den far og bedstefar, som han burde have været? Og
tør han?
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