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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://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:

Onsdag:
MOK nr 13, årgang 34 udkommer
Møde i DSLY - se side 8

Torsdag:
Juniorforskercafé - se side 8
Kl. 16 PIT-møde hos IMCC
Kl. 20.00 Filmklubben viser The War Zone

Fredag:
Sidste laaaange fredagsbar i klubben
En hel masse julefrokoster

Lørdag:
Flere julefrokoster og tømmermænd
Køb dine julegaver i god tid...

Søndag:
Mange tømmermænd

Mandag:
MOK har JULEFERIE (og læseferie - ØV)

Tirsdag:

Denne redaktion

JULE-MOK
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Styrende organer

Redaktionelt

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)

ÅRETS SIDSTE FRA
STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET

Adresseændringer
Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.

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

Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.

Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen
Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse og perioden denne

JULE-MOK & JULE-STUDIET

DET VAR SÅ DET...
Dette er årets sidste nummer af
MOK. Vi udkommer igen onsadg
d. 6/2-2202 med deadline
mandag d 4/2.
Pøj pøj med eksaminerne og
knæk og bræk på skiferien.
Og så naturligvis:
GOD JUL OG GODT NYTÅR

Og husk at MOK
kan findes på nettet
- også de gamle
numre

MOK.INFO

Leder
FORVIRRET?
Valget har stået for døren og valget står for døren.
Der er så meget demokrati at man bliver fuldstæn-
dig rundt på gulvet. Hvad er kommunalvalg og hvad
dekanvalg. Hvad er Rektorvalg og hvad er folke-
tingsvalg. Det flyder ud i hinanden. Det ene sted er
det partipolitik der får følelserne til at koge og det
andet er det… ja hvad er det egentlig – det er svært
at sige. Og ikke mindst svært at vælge. Heldigvis er
folketingsvalget, kommunalvalget og amtsrådsval-
get overstået – så det kan vi lægge lidt til side. Tag
en puster og et skridt tilbage.

Du har som en del af Københavns Universitet modta-
get brevet med stemmesedlerne. Og du skal stemme
fire gange. Konsistorium, Dekan, Rektor og Prorek-
tor. Det er svært og næsten uoverskueligt. Men du
har også muligheden for at læse Universitetsavisen
hvor de mange kandidater kommer til orde – og i
MOK kan du læse hvad Det Medicinske Studenter-
råd mener. Læs, vurder, diskuter med dine med-
studerende, reflekter og tag stilling. Det behøver
ikke tage så lang tid og det er ikke en oversprings-
handling du skal have dårlig samvittighed over midt
i eksamenstiden. Sæt dit kryds hvor du mener, det
bør sættes – læg stemmesedlerne i den behørigt ind-
rettede konvolut og smid konvolutten i postkassen
på vej til Panum eller hvor du nu er på vej hen. Blot
du husker at stemme – for din stemme tæller faktisk
mere end du tror.

Desillusion
Fredsvalg godt eller skidt. I FADL har der været
fredsvalg de sidste 3 år. Godt og skidt. Det har givet
ro til at få etableret det fælles vagtbureau på lands-
plan. De få af jer der faktisk tager vagter kan nok
godt mærke forskellen. Længere åbningstider. Nat-
telefondækning osv. Skidt at repræsentantskabet ikke
aner om der er opbakning hos medlemmerne til det
drastiske skridt der blev belsluttet på FADL’s eks-

traordinære generalforsamling – at give vagtbureauet
væk!

Fredsvalg godt eller skidt. Der har været fredsvalg
til studienævnet. Fem studerende som burde sidde
overfor fem VIP’ere (Det er dem der blandt andet
underviser os studerende). Det gør de bare ikke for
VIP’erne er næsten aldrig fuldtallige. Niels Højby
svarer for sin sag i weekendens nummer af
Universitetsavisen. Han har jo haft mange jern i
ilden og har blandt andet ”gjort opmærksom på pro-
blemerne med lægemanglen og det for lave studenter-
indtag”. Vi er ikke nok. Men der er jo også længere
fra Odense til Esbjerg end fra København til Næst-
ved, så vi kan vel godt tage et smut til videre til
Vordingborg, Nykøbing Falster eller Nakskov når vi
nu bliver flere.

Så er det godt at de fem studerende møder op hver
gang. Men de lider under det samme problem som
FADL. Har de alle de studerendes fulde opbakning?
Vi ved det ikke når der er fredsvalg. Vi ved heller
ikke, om de repræsenterer alle de studerendes vari-
erende meninger. Ikke en eneste fra overbygningen
(bedre kendt som fase II) var repræsenteret ved
opstillingsmødet* – og det er ikke kun på fase I at
der problemer. Men de gider i det mindste møde op
og tage stilling og det siger ikke så lidt.

Og så er der ikke andet end at sige god
jul, godt nytår og god eksamenslæsning.

MOK-red/Gordon Jehu

*Jeg vil undlade at kommentere yderligere den kends-
gerning, at fakultetet er ved at implementere en ny
studieordning for medicin, og at 1.-3. semester har
valgt ikke at repræsentere sig i studienævnet. Denne
fodnote bør være nok i sig selv!
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adresse skal gælde for. Eksamensbreve, årskort o.l.
vil herefter blive sendt til denne adresse
lige indtil, at du på eget initiativ giver Studie- og
eksamenskontoret besked om en anden adresse.
OBS! Dette gælder specielt også alle studerende,
som ikke er udstyret med et “rigtigt” dansk cpr-
nummer.

Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse,
hvor du ønsker din post sendt til.

Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye
sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker

Kære Alle

Nyhedsbrevet Sprøjten for december
måned er nu lagt ud på adressen:

http://www.sund.ku.dk/Engelsk/
sprøjten/default.htm

Med venlig hilsen

Suzanne Andersen
Internationale relationer &
information

Jule-Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

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

Mandag 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen Ferie frem til 17/12

Tirsdag 11 – 12 12 - 15 Gordon Thomas Jehu

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

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

Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

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

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksami-
ner skal du være opmærksom på at udeblivelse eller
for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
For studerende på gammel
studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.

Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning af
2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist

gives dispensation. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives
dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange
i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens af-
holdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af syg-
dom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og
eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt
afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-

at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.
OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og
adresseændringer, da de ikke har adgang til universi-
tetets cpr.træk fra
folkeregistret.

SU-spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom
der står, at du skal kontakte dit uddannelsessted for
i SU-sammehæng er
Fiolstræde dit uddannelsessted (de tager sig af al
SU-administration for
alle universitetets studerende).
Studie- og eksamenskontorets hjemmeside (ny
adresse!!)
Husk at besøge vores (nye) hjemmeside på
h t t p : / / w w w . s u n d . k u . d k / s t u d i e I n f o /
F_Uddannelser.htm, hvor du kan finde
diverse oplysninger om bl.a eksamensforhold, opslag
af karakterer o.l.

Selvbetjening på WWW

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

PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.

Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og
FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i
dit lektionskatalog se kontaktpersonerne for de en-
kelte semestre.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret v/Michael Sørensen.

JULE-STUDIET
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fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „længere varighed“ gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordi-
nære eksaminer. Det er her en forudsætning for del-
tagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3
eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligele-
des en betingelse, at du har været tilmeldt og er
mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksa-
men. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang
til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.
Er du på ny studieordning vil der ikke være re-eksa-
mens mulighed ved eksamen efter 1. semester, mens
der efter andet semester tilbydes re-eksamen i celle-
biologi.

REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-
prøven og den skriftlige eksamen skal bestås
individuelt og ikke nødvendigvis i samme ter-
min
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT
28.FEBRUAR 2002 ER
SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 28. septem-
ber. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opstå-
ede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

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
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-
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
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.

les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de ge-
nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

JULE-STUDIET
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FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med
vintereksamen 1994/95
Følgende gælder alle studerende:
1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundt-
lig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det
som eksamensforsøg.

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

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.
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,
ansøgningsfrist: primo oktober.
·ERASMUS - free mover, selvvalgte universiteter i
EU,
ansøgningsfrist: februar

·SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold
ansøgningsfrist: 22. marts 2002

·NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 22. marts 2002

·KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.
For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
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und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, 
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eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret 
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såfremt der er væsentlige ændringer i form eller indhold 
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i 
forbindelse med et sommerkursus 
 

Under orlov kan man fortsat være medlem af, og der-
med tage arbejde gennem FADL. Det er også muligt
at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden,
men derved mister man retten til at tage vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse til-
fælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp hvis
man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister.
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer
det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at
der kun må bruges 6 år til fase I/Bacheloruddannelsen
og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen 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.

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 dis-
pensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan
kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dis-
pensation kan gives. Du skal derfor være sikker på
at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig
ud i dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.
Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der
er risiko for at du kommer ud i sådanne eller lig-
ende problemer !
Studienævnet

dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.
Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.
At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:
·Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

·Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

·Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

·Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

·Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

3.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
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er
optaget fra sommeren 1994:
1.Gammel ordning:
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.

Ny ordning:
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.

JULE-STUDIET
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ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes
give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside

WWW.SUND.KU.DK

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II/Kandidatuddannelsen
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

Jule-Fase I
MEDICINSK-ANATOMISK
INSTITUT
Fase 1 - 4.semester
Der afholdes PRØVESPOT i anatomi
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

MAI-F 26/11-01

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42

Her er resten af åbningstiderne for efterårssemestret
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesals-
vagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Lørdag 8.12 9 - 16 KBJ
Søndag 9.12 9 - 16 KBJ
Mandag 10.12 12 - 14 UTG

16 - 18 KBJ
Tirsdag 11.12 12 - 17 UTG/KBJ
Onsdag 12.12 8 - 18 CJ/KBJ
Torsdag 13.12 8 - 12 CJ

14 - 18 KBJ
Fredag 14.12 8 - 16 KBJ
Mandag 17.12 12 - 14 UTG
Tirsdag 18.12 12 - 17 CJ
Onsdag 19.12 14 - 18 UTG
Torsdag 20.12 8 - 16 UTG
Fredag 21.12 9 - 14 CJ
Torsdag 27.12 13 - 18 UTG
Fredag 28.12 8 - 13 UTG
Mandag 31.12 10 - 13 KBJ
Mandag 7.1 8 - 18 CJ/KBJ
Tirsdag 8.1 8 - 17 UTG/KBJ
Onsdag 9.1 8 - 18 CJ/KBJ
Torsdag 10.1 8 - 18 UTG/KBJ
Fredag 11.1 8 - 18 CJ/KBJ
Søndag 13.1 8 - 18 UTG/KBJ
Mandag 14.1 14 - 18 KBJ
Tirsdag 15.1 14 - 17 KBJ
Torsdag 17.1 9 - 14 CJ
Fredag 18.1 9 - 14 CJ

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.

ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

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

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

VI MINDER OM 1.
ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.
Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første studieår.
Ny studieordning:
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.
Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-
STUDERENDE
Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering
af OSVAL I opgaven.
Opgaven skal afleveres senest fredag den 25. ja-
nuar 2002 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sam-
men med en bedømelseserklæring til vejlede-
ren, der sørger for at give det ene videre til censor,
og 1 eksemplar afleveres til OSVAL-sekretaria-
tet hos Gitte Birkbøll lok. 9.1.41.
Der skal bruges en standardforside til opgaven, af
samme slags som du afleverede til OSVAL-sekreta-
riatet da du startede din opgave. En sådan forside
kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet
på studienævnsgangen, sammen med bedømmelses-
erklæringen.
Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo fe-
bruar 2002. Bedømmelserne vil blive slået op på
opslagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog
vil studerende der ikke får godkendt opgaven få be-
sked pr. brev fra sekretariatet.
Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsæt-
ning for indskrivning til 6. semesters eksamen.

Jule-Fase II
9. SEMESTER -
FORELÆSNINGER
JANUAR 2002.

Psykiatri og Børne-ungdomspsykiatri
den 8,9,10,11 og 15, 16, 17 januar 2002
er flyttet til Auditorie 1, ( ikantine-
bygningen) på Rigshospitalet.

Dette pga. pladsmangel.
Med venlig hilsen
Brit O. Mouritsen
lægesekretær, Afd. O - lokal 5-6233

EVALUERING AF 8.
SEMESTER.
Evalueringsudvalget for medicin evaluerer nu 8.
semesters kursus i farmakologi og mikrolobiologi.
Spørgeskemaer udleveres til vaccinationskurset.
Det udfyldte skema skal afleveres på fakultetsgangen
9.1.70 (postkassen).
Husk at en høj svarprocent er forudsætningen for en
brugbar evaluering. Med andre ord:
Der trækkes lod blandt holdene med den højeste
svarprocent om en kasse øl.

På evalueringsudvalgets vegne
Katrine Bagge Iversen

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.

JULE-STUDIET
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Jule-Studietilbud
MØDE I DSLY

Den 5.december afholder Dansk
Selskab til sikring af Lægers
Ytringsfrihed Julemøde

Program :
Mødeleder : Professor, overlæge, dr.med. Niels
Høiby.

1)  Niels Høiby : „Indledning og baggrund for mødet.“

2)  Amtsrådsmedlem Pernille Weiss-Pedersen, Fyns
Amtsråd : „Lægers ytringsfrihed overfor politikerne
og overfor samfundet fra en sundhedspolitikers syns-
punkt.“

3)  Lægelig direktør dr.med. Erling Birch Madsen ,
Frederiksberg Hospital : „Djøf’ers versus lægers etik
og ytringsfrihed fra en lægelig direktørs synspunkt.“

4)  FAYL - formand Erik Jylling : „Ronkedorerne -
eller hvad sker der med ytringsfriheden før og efter
yngre læger bliver overlæger ?“

5)  Lennart Frandsen, Ombudsmandsinstitutionen :
„Lægers ytringsfrihed belyst v. Krasilnikoff-sagen,
hvad sker der fremover efter en OM rapport, har den
nogen generel betydning ?. „

6)  Overlæge, dr.med. Tom Skyhøj Olsen : „Nyeste
brud på lægers ytringsfrihed.“

7)  Generel diskussion ledet af læge Stig Ekkert.

8)  Overrækkelse af Kennedy - prisen : „Mænd af
Mod“ til klinikchef på Lunds onkologiske afd. Over-
læge, dr.med. Carsten Rose, tidl.overlæge på Odense
sygehus.

Mødet finder sted onsdag d. 5.december kl. 16.00 -
18.30
Sted : Psykiatrisk afd. O’s auditorium opg. 61 A
Henrik Harpenstrengsvej, Rigshospitalet, 2100 Kbh.
Ø
Yderligere informationer :
www.laegersytringsfrihed.dk

INVITATION TIL
NEUROBIOLOGISK
FORSKNINGSENHEDS JULE-
MØDE

Tidspunkt: 14 december 2001 kl. 9.15
9:15 Gitte Moos Knudsen  Velkomst og intro-
duktion 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 ammo-
nium 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 recept-
oret er afhængig af serotonin niveauer: in vitro stu-
die
11:30 Jacob Madsen  Radiomærkede citalopram de-
rivater som potentielle ligander for serotonin trans-
porteren
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!!!
Sted:Rigshospitalet,auditorium93
(indgangen mellem Juliane Maries vej 20 og 22)

Alle er velkomne!

DANFYT; DANSK SELSKAB FOR
FYTOTERAPI
Medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative
on Phytotherapy)
Sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Højskole, afd.
For Farmakognosi,
Universitetsparken 2, DK-2100 København Ø, Dan-
mark, tlf:35306294
DANFYT er et upolitisk selskab, uafhængig af kom-
mercielle interesser. Det blev stiftet i 1994 med det
formål at fremme viden om lægeplanter, plante-
produkter og deres anvendelse til sygdoms-
forebyggelse og behandling.
Vi ønsker at skabe et forum, hvor ideer og tanker
kan komme under debat og hvor viden om læge-
planter og fytoterapi kan formidles.
DANFYT inviterer til foredrag tirsdag d. 15 januar kl
19.00 –21.00
Danmarks Farmaceutiske Højskole, Benzon audi-
toriet,
Universitetsparken 2, 2100 København Ø,
Naturlægemidler og kosttilskud
Foredrag v.
Steffen Bager, lægemiddelstyrelsen
Michael Strube, fødevaredirektoratet
Elsebeth Popp-Madsen, ConForte ApS
Hvorfor kategorien naturlægemidler
En aften hvor kategorien naturlægemidler og kost-
tilskud debatteres.
Forskelle og gråzoner vil blive belyst. Hvordan ser
fremtiden ud for naturlægemidler i Danmark og
Europa? Har naturlægemidler en sådan kvalitet at
de bør være en del af et moderen samfunds
behandlingsmuligheder?
De krav der i dag stilles til naturlægemidler der
registreres vil blive belyst,  og udviklingen af lovgiv-
ningen i Danmark og Europa vil blive gennemgået
ved Steffen Bager.
Lovgivning om kosttilskud vil blive gennemgået ved
Michael Strube.
 Det praktiske arbejde med registrering af naturlæge-
midler diskuteres af Elsebeth Popp-Madsen. Grå-
zoneområdet mellem kosttilskud og naturlægemidler
vil blive belyst og debatteret.
Vær med til en debataften i DANFYT.
ALLE ER VELKOMNE
Tilmelding ikke nødvendigt
Arrangementet er gratis

JUNIOR-
FORSKERCAFE�
for stud . med�er og stud. odont�er
Torsdag den 6 december kl 16.15

i Dam Auditoriet, Panum
Program:

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, 35455606The Nobel Prize in Physiology or

Medicine 1984
Niels K. Jerne

JULE-STUDIET

Til pigerne...
..Sundhedsminister Lars Løkke

Rasmussen
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Jule-Annoncer
BOLIG UDLEJES
Lejlighed på Nørrebro i
perioden: 15 december - 15 marts
2002
størrelse: 1 vær + køkken + bad med bruser, 50
kvm udstyr: delvis møbleret. Husleje: 2515 kr/
måneden inkl. varme depositum: 5030 kr
kontakt:dbalslev@mdb.ku.dk

Hilsen Daniela Balslev

FUNDET
Jeg har fundet to stk. spændende,
studierelavante materiale nemlig
�Scorebogen 2001-2002� ved skabene
byg. 9. Savner du dem ring til
Thomas på 51 90 99 02.

HAR DU PROBLEMER MED AT
SCORE?
-Er du endne ikke helt lost!
Der stadig et par scorebøger på lager,
så hvis du er interesseret i at optimere dine
chancer,
eller blot har glemt at købe en bog ring på tlf.
51906635.

RESERVELÆGEVIKARIATER
Amtssygehuset i Glostrup,
Psykiatrisk Afdeling P søger 3
lægestuderende, der har bestået
psykiatri 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 Glostrup.

STUDENT SØGES
En (evt 2 studenter i samarbejde)
søges til løsning af mindre
forskningsopgave i lungeambulatoriet for børn.
Opgaveløsningen kan evt
udgøre OSVAL 2. Ring og hør nærmere:35451353
Kim G Nielsen, afdelingslæge.

STUDENTERSEKRETÆR
SØGES TIL
KLINIKUDVALGET
KØBENHAVNS AMT
En stilling som
studentersekretær ved
Klinikudvalget Københavns amt
er ledig til besættelse snarest
muligt.
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 planlægnings-
fasen. Arbejdstiden kan
-normalt placeres efter eget valg.

Løn:
- I henhold til overenskomst mellem HK og Fi-
nansministeriet

Kortfattet ansøgning med navn, adresse, tlf. nr.,
studietrin og kvalifikationer indsendes til Klinik-
udvalget Københavns amt, Lægetårnet 101, Her-
lev sygehus, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev,
senest den 10. december 2001.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
sekretariatets daglige leder Birthe
Brogaard på telefon nr. 4488 3371.

SKOLARSTIPENDIAT SØGES
TIL FORSKNINGSPROJEKT
VEDR. ANÆSTESI OG VÆSKE-
BEHANDLING.
Medicinstuderende søges til et
skolarstipendium løbende fra  den
1.februar 2002 til 31.januar 2003.
Skolarstipendiaten vil være en del
af et større projekt vedr. anæstesi og
væskebehandling men giver også
mulighed for egne selvstændige
studier.
Skolarstipendiaten skal have overstået 7.seme-
ster, og vil blive oplært i følgende:
· Udfærdigelse af projekt protokoller.
· Indsamling og registrering af data
· Statistiske metoder til vurdering af

data
· Tolkning af videnskabelige data
· Sammenskrivning og publikation af data
· Præsentation af data

Du vil blive superviseret og tilknyttet en klinisk
assistent på afdelingen, samt være en del af en
forskningsgruppe med flere kliniske assistenter,
PhD-studerende og projektsygeplejersker tilknyt-
tet. Projektet er velegnet som OSVAL II-op-
gave. Herudover vil der være mulighed for 1.
forfatterskab på 1-2 arbejder, samt medforfatter-
skab på flere andre arbejder. På længere sigt er
mulighed for fastere tilknytning til afdelingen
mhp. udarbejdelse af Ph D eller disputats-pro-
jekt, såfremt dette ønskes.

Lønnen er 9.000 kr/måned. Der ydes løn under
ferie.
Ansøgning sendes inden 20/12 til:
Henrik Kehlet, Professor, overlæge, dr. med.,
Kir. gastroenterologisk afd. 435, Hvidovre Ho-
spital
Yderligere information og oplysning: Kathrine
Holte, klinisk assistent, tlf 36322461 eller
36323632 søger 5185, eller e-mail:
kathrine.holte@dadlnet.dk.

KLINISK
FORSØG MED
INAKTIVERET
POLIOVACCINE
(IPV)
PRODUCERET
PÅ STATENS
SERUM INSTITUT
WHO har det erklærede mål at udrydde polio-
virus i hele verden inden år 2005. Da flere og
flere lande i disse år går over til at bruge IPV til
poliovaccination, forventer man, at der vil blive
øget efterspørgsel efter IPV på verdensplan i de
kommende år. Dette stiller krav om effektive
produktionsmetoder hos IPV-producenterne.

Statens Serum Institut har udviklet en ny teknik
til at producere IPV. Den nye teknik anvender
såkaldte ve-roceller til dyrkning af virus, hvilket
bl.a. betyder, at produktionen bliver mere effek-
tiv, og at man kan undgå tilsætning af materiale
af animalsk oprindelse og antibiotika til celle-
vækstmedierne.

Formålet med det planlagte kliniske forsøg er at
undersøge virkning og bivirkningsprofil for IPV
produce-ret med den nye teknik (IPVvero) og
sammenligne denne vaccine med den eksiste-
rende, som anvender abenyreceller til dyrkning
af virus (IPVmkc).

Forsøget vil omfatte 120 raske frivillige mellem
18 og 32 år, som vil blive tilfældigt inddelt i to
grupper à 60. Den ene gruppe bliver vaccineret
med IPVvero, den anden med IPVmkc. Forsøget
løber fra den 1. februar 2002 til engang i maj.
Hver deltager skal møde til to besøg med en
måneds mellemrum og udfylde en dagbog mel-
lem besøgene. Forsøget vil finde sted på Rigsho-
spitalet, Børneambulatoriet afsnit 5002, opgang
5. Deltagelse i forsøget honoreres med kr. 1.400
pr. person + udgifter til transport.

Kun personer, der kan svare ”KORREKT” til føl-
gende udsagn, bør henvende sig om deltagelse i
forsøget:
- Jeg er mellem 18 og 32 år
- Jeg er sund og rask
- Jeg er villig til at blive vaccineret én

gang, give to blodprøver, udfylde en
dagbog og måle min egen temperatur i
dagene efter vaccinationen

- Jeg er blevet vaccineret mod polio i
Danmark iht. det danske
vaccinationsprogram

- Jeg er IKKE blevet poliovaccineret
inden for de sidste 5 år

- Jeg er IKKE gravid og ammer IKKE
- Jeg er IKKE i behandling med

immunsupprimerende medicin og lider
IKKE af en immundefekt sygdom

- Jeg deltager IKKE i et andet klinisk
forsøg

Er du interesseret i at deltage, og
opfylder du ovennævnte krav, kan
du kontakte læge Eva Haastrup på
mobiltelefon nr.  40 91 72 19 eller e-
mail: ehaastrup@hotmail.com

JULE-ANNONCER
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Fortsat fra forrige spalte

Ansøgning:
Hvis noget i denne ansøgning interesserer dig, så
ring, skriv eller søg straks !

Tillidsrepræsentanter:
Bue: 35360146
Imran: 20772055
Tillidsrep-kkf@fadl.dk

Sikkerhedsrepræsentanter:
Kristine: 39290922
Lotte: 38344104
Sikkerhedsrep-kkf@fadl.dk

Ansøgning sendes til :

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet

Ansøgningsfrist: 15. februar 2002

På vegne af FADL, KKF,
Tillids/sikkerhedsrepræsentant gruppen
Christianne Eickhoff

TILLIDS- OG
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT-
GRUPPEN:
Der er i øjeblikket ansat to
tillidsrepræsentanter (TR) og to
sikkerhedsrepræsentanter (SR).
Der er brug for to nye
tillidsrepræsentanter og to nye
sikkerhedsrepræsentanter, så vi i
alt bliver tre af hver.

Det tilstræbes at TR/SR-gruppens sammensæt-
ning repræsenterer alle FADL KKF’s medlem-
mer, dvs. medlemmer med stor og lille vagter-
faring, fase 1 og fase 2.  Det vil være ønskeligt at
gruppen kan sammensættes, så den afspejler et
bredt udsnit af FADL’s medlemmer.

Stillingerne besættes for to år ad gangen, hvor-
efter stillingerne slås op igen, men man kan søge
“sin egen stilling”, på lige fod med andre ansø-
gere.

Gruppen mødes cirka en gang hver måned under
hyggelige former, hvor vi samler op på de for-
skellige sager. Vi er tilknyttet en kontaktperson
fra Repræsentantskabet, som videregiver vores
erfaringer til den politiske del af FADL.
Der arbejdes med at gøre ordningen landsdæk-
kende, så der også vil blive ansat sikkerheds og
tillidsrepræsentanter i Odense og Århus.

Tillidsrepræsentanterne
deltager i disciplinær- og indsuppleringssamtaler.
Vi er den medicin studerendes ”mand” i en evt.
klagesag. Ved fælles aflastning sørger vi for at
arbejdet tilrettelægges så det ikke ligger i
eksamensperioder.

Sikkerhedsrepræsentanterne arbejder med FADL-
vagternes arbejdsmiljø. Vi orienterer blandt an-
det om arbejdsmiljø regler og krav til SPV/VT-
orienteringstimerne og holdleder møderne.

Krav:
Der kræves ingen specielle forudsætninger. Du
behøver således ikke have været ansat på Rigets
kardiologiske afdeling eller deltaget i LO´s
pamperlederkursus for viderekommende. De ene-
ste krav er, at du:

· er medlem af FADL, Københavns
Kredsforening (KKF)

· har godkendt SPV-kursus
· ikke er valgt til KKR eller ansat i anden

funktion i FADL
· sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægter

og instrukserne for Københavns
Vagtbureau

· har interesse for foreningsarbejde og hvis
du vil være sikkerhedsrepræsentant har
interesse for arbejdsmiljø

Det har ingen betydning om du har haft 20 eller
500 SPV-timer, bare ovenstående har vakt din
interesse, og du har lyst og evnen til at arbejde
selvstændigt.

Aflønning:
Den enkelte tillids- eller sikkerhedsrepræsen-
tant aflønnes med forberedelsestid + VT-grund-
timeløn (113,26 kr. pr. 1/10-01) for opgavens va-
righed. Der ydes naturligvis telefontilskud og
FADL dækker også udgifter til transport m.v.

Fortsættes...>>

Fortsat fra forrige spalte

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.

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 Kø-
benhavn 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.

STILLINGSOPSLAG
1 stilling som
STUDIEVEJLEDER VED
MEDICIN
Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 1. februar 2002 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen 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
semesterstart) og i januar (semesterstart) og
arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge
mellem 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, studie-
bestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mel-
lem den enkelte studerende og studienævn/ad-
ministration. På den ene side er man forpligtet
af de gældende regler og bestemmelser, på den
anden side er man ansat til at guide medicinstu-
derende 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 stude-
rende, fx. om valg af uddannelsested på fase II
samt opsøgende 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
udarbejdelse af alternative studieplaner.

Fortsættes næste spalte... >>

JULE-ANNONCER

Til fyrene...
...Malene fra Robinson
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 48 – 26/11-2001 – 2/12-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 9 7 11 8 19 24 88
Udækkede vagter 8 6 1 8 6 12 12 53 60,2

Aften 15-23
Bestilte vagter 17 21 18 17 27 22 21  143 25,3
Udækkede vagter 9 3 2 4 5 13 0  36

Nat 23-07
Bestilte vagter 19 22 12 16 20 20 24  133
Udækkede vagter 9 7 3 7 10 7 17  60 45,2

Bestilt i alt 46 52 37 44 55 61 69  364
Udækket i alt 26 16 6 19 21 32 29  149 40,9
Udækkede vagter i % 43,5 69,2 83,8 56,8 61,8 47,5 58,0

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.

JULE-VAGTBUREAUET

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

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.

…MERE NYT OG GAMMELT
FRA VAGTAFDELINGEN!

Så overtog ”dreamteamet” pasningen af Vagtbureauet.
Lørdag d. 1.12.01 pakkede en af dreamteamts med-
lemmer vagtbureauet ned i en rygsæk, tog det med
hjem, passede det og afleverede det igen næste
morgen klokken 8.00 på bureauet. Kun teknikken
drillede denne første nat, men lidt forhindringer SKAL
der jo næsten være. Vagtbureauet har altså nu, lige-
som Vagtbureauerne i Odense og Århus, DØGN-
DÆKNING.
Som det formodentlig er gået op for den ivrige læser
af Vagtbureauets sider i MOK, er det andet end åb-
ningstiden, som er ændret. For den læser, som må-
ske først nu er blevet opmærksom på, at der sker
”noget” på Vagtbureauet, gentager vi lige nyhederne:
·Du kan nu foretage 3 opskrivninger af op til 5 vagter
pr. gang i perioden indenfor den næste måned minus
én dag.
·Du kan ved opskrivning give udtryk for dine vagt-
ønsker. Vil du helst have somatisk-, psykiatrisk-,
gang-, indenbys-, udenbys-, fast- eller gangvagt, så
sig det. Vi forsøger at koble dig til netop din ”drømme-
vagt”, efter princippet: ”Rigtig Vagt til Rigtig Vagt-
tager”, men kan jo desværre ikke garanterer, at netop
den bestilling kommer. I så fald håber vi på din
samarbejdsvilje/fleksibilitet.
·Du kan ringe og blive skrevet på opskrivningen i
tidsrummet mellem 8.30 og 17.30.
·Jeres ringetider er ændret, således at I ringer til
aftenvagter mellem klokken 10.00 og 11.30, til natte-
vagter mellem klokken 13.00 og 14.30 og til dagvag-
ter mellem klokken 15.00 og 16.30. Der er altså ikke
længere 5 minutters intervaller, som I SKAL ringe ind
på, måske midt i en forelæsning, men et længere
tidsrum, hvor I kan ringe, når det passer jer bedst. I
får altså tidligere at vide, om I har fået en aften-,
nat- eller dagvagt…og rekvirenterne får også tidli-
gere besked på om de har fået dækket deres bestil-
ling, hvilket har været et meget stort ønske hos
dem.
·Du kan skrive dig på chancen i samme tidsrum…og
her også sige, hvis du eksempelvis vil være på
chancen en hel uge. Ringer du og skriver dig op på

chancen, kan du ønske dig både aften-, nat- og dag-
vagter det næste døgn.
·Går din biograftur en aften i vasken, kan du også
ringe til Vagtbureauet efter klokken 18.00 og stille dig
til rådighed for en chancevagt, men vi håber, at I vil
benytte dagtimerne til netop det, da det giver både os
og jer, en bedre mulighed for at planlægge…og finde
den rigtige vagt.
·Åbningstiden for personlig henvendelse er også æn-
dret. I kan nu komme op på vagtbureauet alle hver-
dage mellem klokken 9.00 og 17.00.
Alt det…og meget mere i fremtiden… håber vi, og vil
samtidig lige gentage opfordringen til jer, om at sende
en e-mail med jeres ideer og tanker til, hvordan vi
sammen kan gøre FADL’s Vagtbureau til ”Verdens
Bedste Vagtbureau”. Send den til cc@fadl.dk. Uanset
om du har ideer/tanker eller ej, gemmer vi din mail-
adresse og vender senere tilbage til dig med nyheds-
breve o.l. Vi har allerede modtaget en del ideer og
tanker/ ris og ros. Vi vil gerne have mere, men prøv at
tage udgangspunkt i, hvordan Vagtbureauet fungerer
nu, da det er her vi samme skal videre fra.
Vi annoncerer igen her på Vagtbureauets sider efter
tolke til vores tolketeam. Du kan hente ansøgnings-
skema på Vagtbureauet og vi opfordrer også jer, som
måske på et tidligere tidspunkt har vist interesse, om
at søge igen. Vi er desværre først nu ved, i samar-
bejde med Vagtbureauet i Odense og Århus, at få
”formaliseret” projektet. Vi beklager, hvis det er til
ulejlighed for jer og håber, at det ikke forhindrer jer i at
søge igen.
Og så er der jo SKITURSKONKURRENCEN, som vi
håber mange af jer vil deltage i
…og apropos skiturskonkurrence, så handler den jo
netop om at tage så mange vagter, som overhovedet
muligt her i december og januar…og der er hårdt brug
for jer. Som I kan se, er vores dækningsprocent uhyg-
gelig lav, og vi skulle jo gerne have kunder også, når I
atter har tid til at tage vagter. Så har du bare en dag,
aften eller nat til rådighed, så rings venligst til os, så vi
kan forsøge at sende dig på din ”ønskevagt”.
De bedste tanker og ønsker for jer, her i jeres
eksamenstid.
Vagtafdelingen

Medicinske tolke
I forbindelse med sammenlægningen af vagtbureauerne
pr. 1. januar 2002 ønsker vi at udvide vort ”produktsor-
timent” 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
- en uddannelse i tolketeknik og – etik
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.
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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 katastrofal
som aldrig før.
·Vær sød at ringe for opskrivning eller
chancevagter.
·Opskrivningsreglerne er ydermere blevet
udvidet til 3 gange pr. måned op til 5 dage.

Sidste løn år 2001.

Sidste løn år 2001 bliver indsat på lønmodtagers konto
i banken til disposition den 31.12.2001.
Selve lønsedlen (det stykke papir du får tilsendt med
specifikation af lønnen) udskriver vi ikke selv.
Det betyder, at på grund af alle helligdagene vil du
først modtage din lønseddel et par dage ind i det nye
år. Men som sagt: Lønnen vil være på din konto den
sidste dag i måneden som sædvanlig!
Tidligere år har Vagtbureauet i januar måned udsendt et
stykke papir (S74) med oplysning om årets samlede
indkomst fra Vagtbureauet. Da der ikke længere er et
lovkrav herom, vil Vagtbureauet ikke længere frem-
sende denne oplysningsseddel. Alle oplysningerne om

indkomst, skat og bidrag fremgår af saldiene nederst
på lønsedlen. Det er således de saldi, der fremgår af
din sidste lønseddel fra Vagtbureauet der bliver ind-
berettet til Told*Skat.

Første løn år 2002.
Husk at aflevere skatteoplysninger for år 2002 til Vagt-
bureauet senest 20. januar 2002, idet vi ellers skal
trække 60% ifølge lovgivningen.

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. Det betyder at bl.a. transport-
timer, rådighed og lignende ikke tæller med i det samlede timeantal.

Lodtildelingen følger følgende princip, der kan maksimalt opnås 16 lodder i lodtrækningen.

80 timer = 1 lod 140 timer = 8 lodder
100 timer = 2 lodder 160 timer = 16 lodder (max.)
120 timer = 4 lodder

Opgørelsen af timeantallet finder sted medio februar. Vinderne udtrækkes og får direkte besked snarest derefter.

Skituren arrangeres af FADLs nye landsdækkende vagtbureau og kommer til at tælle i alt 30 deltagere, 10 fra hver
af de 3 vagtbureaufilialer.
Fast personale i vagtbureauet kan ikke deltage og præmien kan ikke ombyttes.

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 hurtigst muligt
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-flyver hold 1502
søger  nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.
Krav:

Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 3-4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Diana Johansen
på tlf.nr.: 3585 0631

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

Nyt kardiologihold 4103 på KAS
Gentofte søger ca. 15 medlemmer

Det nye hold skal arbejde på kardiologisk afdeling P
223, hvor der i øjeblikket er ved at blive oprettet et
overvågningsafsnit med 4 pladser for patienter, der
kræver intensiv behandling. Holdet skal dække aften-
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Kontakt Søren Rasmussen på Vagtbureauet, tlf. 35 24
54 04 eller e-mail sr@fadl.dk

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 hurtigst muligt på Vagtbureauet

Det er DIG vi søger!
Vi mangler 6 kompetente
holdkollegaer på Hæmodialysehold
4202 i Herlev.
Har du lyst til:
·Mere selvstændighed på dine vagter
·Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
·Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
·At være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
·At blive en rasende dygtig kliniker, med bred medi-
cinsk/nefrologisk viden
·At blive en haj til at stikke og omgang med CVK’er
·At være fri for nattevagter.
Vi er et hold på 10 medlemmer, der fungerer på Her-
levs Dialyseafdeling og som hver måned får ca. 80
planlagte vagter, primært aften-, weekend- og vagter i
ferierne.

Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til 12.se-
mester.
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 studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker.
Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.
Krav:
·150 VT-timer
·fase II, afsluttet 6.semester
·bestået farmakologi indenfor 1 år
·8 vagter/mdr.
Oplæring: ·10 lønnede følgevagter med sygeplejer-
ske/student. Opstart midt i december, begyndelsen af
januar eller midt i januar.
·Søg hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:·På afdelingen
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann, tlf.nr.: 3886 2201 eller 5190 1001.
Og husk så: ·Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.  ·For at møde på dagvagt, kan du
tage linie H (S-tog) fra Københavns Hovedbanegård
klokken 6.50.·Der er god løn.

Udfordrende og fleksible vagter
tilbydes Hold 4301 på
neonatalklinikken på RH søger 2
ventilatører.
Vi tilbyder:
·Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
·Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter
·Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i  afdelingen.
·Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.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 ommåneden
Ansøgningsfrist:  Hurtigst muligt 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 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: Hurtigst muligt. Ansøgningsblanket
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: Hurtigst muligt til 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.

og nattevagter alle dage, samt dagvagter i weekender
og på helligdage med start 15 jan. 2002.
Arbejdet vil bestå i EKG overvågning, samt pleje af
intensivpatienter, herunder især regulering af væske-
terapi. Det er ikke en forudsætning, at du er vandt til at
se på EKG´er, afdelingen sørger for den nødvendige
oplæring.

Afdelingen kan tilbyde:
· Undervisning i EKG-tydning, der varetages
af afdelingens læger. Undervisningen vil foregå i før-
ste halvdel af januar, fortrinsvis udenfor normal ar-
bejdstid.
· Undervisning i forhold vedr. innotropi, a.- og
v. tryk samt væske- og elektrolyt-behandling.
· Holdets medlemmer vil blive en integreret
del af afdelingens personale, med mulighed for at
påvirke udviklingen lige fra starten, da det er et ny-
startet et.

Krav:
·150 VT timer
·Bestået fysiologi
·I stand til at tage 4-5 vagter pr. måned
Ansøgningsfrist
Fredag den 14. december 2001, kl. 12 til Vagtbureauet
Yderligere oplysninger

JULE-VAGTBUREAUET
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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: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

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 først-
kommende kursus
·Lyst til at arbejde i et privat hjem

For yderligere information, ring til Vagtbureauet på 35
24 54 04 eller 35 37 88 00

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

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 35 37 88 00, hverdage mellem
9 og 17, for tilmelding eller flere oplysninger.

Undervisere og eksaminatorer til SPV-
kurset.
FADL har sammen med arbejdsgiverne fordoblet
underviserressourcerne i uddannelsen!
Derfor søger vi flere erfarne vagttagere til undervis-
ning og eksamination på SPV-kurset.
Vil du være med til
- at videreudvikle SPV-kurset?
- at undervise sammen med en sygeplejerske?
- at sætte 16 nye kolleger godt i gang med hospitals-
arbejde?
Så har vi brug for dig, hvis du har
- erfaring fra somatisk og evt. psykiatrisk afdeling
- entusiastisk lyst til at give dine kundskaber videre
- pædagogisk sans om ikke erfaring
Kurset:
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.
Eksamen:
- er den sidste læringssituation på kurset!
Her leder 2 eksaminatorer kursisten gennem en simu-
leret 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 udgør pr. 1/10-01 kr. 271,36 pr. undervisnings-
time og kr. 162,82 pr. mødetime.
Hvert SPV-hold har 28 timers somatisk SPV-undervis-
ning.
Eksamination lønnes med SPV-aftenløn (min. 4 timer
ad gangen).
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

 
Er du den nye  
sikkerheds- eller  
tillidsrepræsentant  
i FADL ? 
 

 
 
 

Er du træt af: 
- at sidde i mørke i 8 timer på nattevagt ? 

- at der ikke er vask og håndklæder,  
når du skal skifte dine patienter ? 

- at stolen er gammel, og ryggen gør ondt? 
 

Vil du være med til: 
- at organisere sikkerhedsarbejdet for FADL’s hjemmehold 

- at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags FADL-vagter? 
 

Eller vil du hellere være med til: 
- at forhindre usaglige udvælgelseskriterier til ansættelsessamtaler? 

- at sørge for en fair behandling af FADL-vagter 
 hvis der bliver klaget over dem? 

- at prøve at forbedre FADL’s image ved at hjælpe dine medstuderende? 
 

Og have løn for dine anstrengelser!!!! 
 

Så søg en af de fire ledige stillinger. 
 

 

 

JULE-VAGTBUREAUET
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Jule-FADL
NYT FRA
FORBRUGS-
FORENINGEN AF
1886
Er du medlem af
Forbrugsforeningen � så
læs her
Få 6% bonus på din almindelige
fastnet telefonregning fra TDC Tele

Danmark.
Takket være en ny samarbejdsaftale mellem Forbrugs-
foreningen og TDC Tele Danmark, kan medlemmer
af Forbrugsforeningen opnå 6% bonus på deres telefon-
regning fra TDC Tele Danmark. Aftalen omfatter alt
på regningen fra TDC Tele Danmark.
Dette kan du få bonus af:
Telefonabonnement og samtaler
· Duét
· FavoritAftale
· ISDN
· TeleTid
· Bredbånd|ADSL
· Tryk· Selv Services mv.
Alle medlemmer af Forbrugsforeningen kan få bonus
af deres fastnet telefonregning fra TDC Tele Dan-

mark. Står telefonen ikke i medlemmets navn, men
i ægtefællens, samleverens eller hjemmeboende barns
navn, kan I stadig få bonus – også selv om vedkom-
mende ikke har husstandskort. Husk blot tydeligt at
angive kundenavnet på tilmeldingskuponen. Både
medlemmet og eventuelle kontohavere hos TDC Tele
Danmark skal skrive under på bonusaftalen.
Forbrugsforeningen af 1886 har indgået en bonus-
aftale med over ca. 6.000 forskellige forretninger
over hele landet. På langt de fleste køb opnås en
bonus på 9%. Mulighed for l ½ måneds kredit – den
første måned rentefrit. Via Forbrugsforeningen er
det også muligt at etablere lån til køb af varer gen-
nem Forbrugsforeningen.
Kontingentet til Forbrugsforeningen andrager 100,00
kr. årligt, og selve indmeldelsen koster 50.00 kr.
Ønsker du yderligere oplysninger kontakt venligst
FADL’s sekretariat 35327490

FADL�S GRUPPEFORSIK-
RING FOR ÅR 2002
Som tidligere meddelt i MOK er
forsikringspræmierne udsendt den 14.
november år 2001. Betalingsfristen er

fastsat til den 3. december år 2001. De
medlemmer, som bliver kandidater i
januar måned år 2002 � kan bibeholde
forsikringen for  år 2002.

FADL�S SEKRETARIAT HOLDER
JULELUKKET I PERIODEN:
Mandag den 24. december år 2001
til og med den fredag den 4.
januar år 2002.

FADL ønsker hermed god jul og godt
nytår til alle

Hilsen fra sekretariatet
Anette og Linda

INDRE JULE-ORGANER

Bragt med tilladelse af Jakob
Martin Strid.
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Det Medicinske Studenterråd
 

Et  julefagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Generalforsamling
afholdt

Referat af generalforsamling i Det
Medicinske Studenterråd den 28. nov.
2001

Til stede
Bjarke (5. sem.), Lasse (2. sem.), Lisbeth
(12. sem.), Bo (6. sem.), Henrik (5. sem.),
Gry (4. sem.), Dan (7. sem.), Christopher
(9. sem.), Ditte (5. sem.), Bue (semester-
fri), Michael (5. sem.), Thomas E. (6.
sem.), Christian M. (6. sem.).

1. Valg af dirigent og referent
Bjarke valgtes til dirigent og Simon som
referent.

2. Formandens beretning
Formand Bjarke Hansens beretning fra
det foregående år foreligger skriftligt.
Bjarke fremhævede, at den nye studie-
ordning er kommet godt i gang. Særligt
det humanbiologiske grundkursus er
blevet en succes. Cellebiologikurset har
derimod ikke fået den begyndelse, vi
ønskede. Dog tegner fremtiden lysere
efter afholdelse af et stormøde om kurset
– der er nu vilje til at etablere et egentligt
samlet kursus med udgangspunkt i
’cellen’. Undervisningsmetoder må
overvejes, men anvendelsen af
studenteraktiverende undervisning
(SAU) bør fastholdes. Svarprocenten til
evalueringer af særligt den nye studie-
ordning skal hæves betydeligt. Flere
aktive studerende fra ny studieordning
bør inddrages i det studenterpolitiske
arbejde. Bogmarked og reorganisering af
brugen af skabe er foretaget vellykket.
Nationalt sam-arbejde via stormøde med
Medicinerrådene fra Århus og Odense er
styrket. Endeligt rettedes en tak til den
afgående dekan Hans Hultborn. Fremti-
den for MSR påkræver et stigende
aktivitetsniveau (der mangler studerende
i både semesterudvalg og institut-
bestyrelser), og en genaktivering af
sekretærordningen. Generelforsamling
tog formandens beretning til efterretning.

Kommentarer og diskussion:
Overflytning af studerende mellem de tre
medicinstudier vil på længere sigt
medføre, at vi bliver nød til at lægge
klinikophold på endnu fjernere hospitaler.
Dette kan synes lidt grotesk i betragtning
af, at det kan være studerende, der kom
fra Odense, der bliver sendt langt ud på
Sjælland …

Bachelortitlen og dens anvendelse blev
kort diskuteret. Studerende på ny
studieordning bliver jo bachelorer efter
bestået 6. semester, i modsætning til
studerende på tidligere studieordning.
Alle kan dog få papir på de beståede
studieelementer.

Den manglende tilgang af aktive til det
studenterpolitiske arbejde blev kort
diskuteret. Der var enighed om, at der i
højere grad skal laves indlæg i MOK mv.
Dog blev det pointeret, at der trods
omfattende opslag i MOK ikke kom
særligt mange til opstillingsmødet. Der er
behov for øget information om fagrådets
faktiske indflydelse – der er ganske
omfattende – f.eks. til HR. Her bør der
være fokus på temaer snarere end blot de
formelle dagsordener mv. Studerende fra
Norge og Sverige bør inddrages mere.
Det blev foreslået snarest at nedsætte en
egentlig PR-gruppe, samt at lave forskel-
lige happenings for at få skabt opmærk-
somhed. I det kommende år skal den
direkte kommunikation med de aktive HR
styrkes, men også den brede skare af
studerende skal have informationer.
Særligt erfaringerne fra studerende på ny
studieordning bør opsøges.

3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
Bue og Lisbeth orienterede kort om
arbejdet i Universitetsbogladen, hvortil
Det Medicinske Studenterråd udpeger
bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med
FADL og Natrådet (fakultetsko-
ordineringen på Det Naturvidenskabelige
Fakultet). Der mangler nye aktive i
bestyrelsesarbejdet, dvs. kommende
bestyrelsesmedlemmer. Dette kræver først

Husk at stemme til
dekanvalget!

Hvorfor peger Det Medicinske Studen-
terråd på Mogens Spang-Thomsen?

Det Medicinske Studenterråd har arbej-
det med dekanvalget i hele efteråret. Vi
har holdt møder med de tre opstillede
kandidater, herunder afholdt et åbent
møde, hvor de alle var til stede.

Vi anbefaler Mogens Spang-Thomsen
som ny dekan fordi:

• Han støtter den nye studieplan. Og
han har seriøst arbejdet for omlægnin
-gen af studiet.

• Han har mangeårig erfaring med
fakultetets administration og politik.

• Han vil promovere Panum overfor
omverdenen og resten af universitetet.

• Han har erfaring fra både klinik og
teori.

• Han vil styrke de studerendes
forskningsmuligheder uden at kuldka
ste den nye studieplan.

• Vi er overbeviste om, at vi som
studenterpolitikere kan arbejde godt
sammen med ham.

Diskussionen har været fair, alle kandida-
ter har deltaget, og vi takker for et stort
personligt engagement i valgkampen,
som heldigvis har været regulær og god.

Stem så !
Den sidste frist for at stemme er udgan-
gen af denne uge. Men posten kan let
bruge et par dage på at håndtere disse
stemmesedler, så derfor: Få sendt din
stemmeseddel i god tid - dvs. før weeken-
den!

Som universitetsstuderende bør vi alle
bruge vores demokratiske ret til at afgøre,
hvem, der skal lede fakultetet i de næste
år. Dette valg er vigtigt! Gør du dit til at
stemmeprocenten ikke bliver latterlig lav?

MSR ønsker alle held og
lykke med eksamenerne -
god jul og godt nytår.
Studenterpolitikken fortsæt-
ter - find os på kontoret!

INDRE JULE-ORGANER
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Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

et år som associeret. Der er møder pr. ca.
1 – 1½ mdr. I bestyrelsen arbejder man
med drift af bogladen og bevillinger. (se
yderligere pkt. 9).

4. Godkendelse af revideret regnskab
Økonomisekretær Bue Juvik fremlagde og
gennemgik årsregnskabet for år 2000. Af
enkelte punkter kan nævnes: Telefon-
forbruget er fornuftigt, der er ikke tegn på
misbrug. Kopiudgifter er faldet i forhold
til tidligere år, hvilket bl.a. kan skyldes at
rusvejledernes oplæg nu ligger på nettet,
og at der indført kvoter på de basis-
grupper, der har haft meget stort forbrug.
Årsresultatet er 13.130,39 kr. Regnskabet
blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budgetforslag
Generelt budgetteres med at nedskære
alle udgiftsposter, således at vore
egenkapital mindskes. Det blev foreslået
at øge posten til edb, bl.a. til
nyinvestering i en pc. Efter nogen
diskussion enedes om at købe en pc til
kontoret, men at opretholde budgettet
som foreslået mod at søge boglade og
Studenterklubben om tilskud. Der var
enighed om at sigte efter et niveau for
egenkapitalen på kr. 30.000. Budget-
forslaget blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg af bestyrelse på fem personer
Bjarke fortalte at han desværre ikke så sig
i stand til at fortsætte hvervet som
formand – primært pga. af arbejdspres fra
6. semestereksamener og studienævns-
arbejdet, som han fortsætter med. Bo
stillede op til formand, primært for at
skabe en udvidet kontakt til HR. Der var
enighed om, at der skal holdes en god
kontakt mellem formanden og studenter-
talsmanden i studienævnet. Bestyrelsen
bør bruges mere f.eks. til organisatoriske
opgaver semestret igennem. Økonomi-
sekretærens opgaver er at udarbejde
regnskab og budgetforslag, samt seme-
stret igennem at varetage nøgle- og
bilagsadministration. Følgende personer
blev valgt til bestyrelsen:

Formand: Bo Bjerring-Sørensen
Økonomisekretær: Henrik Frederiksen
Kontaktperson til Studienævnet for
Medicin: Bjarke Hansen
Kontaktperson til Forenede Studenterråd:
Simon Serbian

Menigt bestyrelsesmedlem: Christopher
Schäfer

Det blev aftalt, at Bjarke fortsætter som
fungerende formand frem til udgangen af
januar 2002, hvorefter Bo tiltræder som
formand.

8. Valg af revisor
Stud.med. Jeppe Frederiksen fra
Studenterklubbens økonomigruppe blev
valgt.

9. Valg af repræsentanter til eksterne
udvalg og bestyrelser, herunder
Universitetsbogladen
Michael Hejmadi og Thomas Erstad blev
udpeget til Universitetsbogladens
bestyrelse, hvilket vil sige, at de indled-
ningsvist bliver associeret til arbejdet.
Lisbeth Ludvigsen og Bue Juvik er
nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Lasse Theis Krogsbøll og Henrik
Frederiksen blev udpeget til bestyrelsen
for MOK.
Øvrige udvalg på fakultetet – som f.eks.
Fysisk udvalg, Biblioteksudvalg,
Arbejdsmiljøorganisationen og Kantine-
udvalg – håndteres i fakultetsko-
ordineringen Sundrådet i samarbejde med
Odontologisk Forening og Fagrådet for
Folkesundhedsvidenskab.

10. Nedsættelse af udvalg
Der blev ikke nedsat nogle udvalg, men
generalforsamlingen besluttede at
indstille til Det Medicinske Studenterråds
kommende fællesmøde at nedsætte et PR-
udvalg.

11. Eventuelt
Bestyrelsen opfordres til at udarbejde et
forslag til stillingsbeskrivelse for
studentersekretæren på MSR-kontoret til
fremlæggelse på fællesmøde.

Afslutningsvist roste Christopher den
afgående formand Bjarke Hansen for sit
arbejde, f.eks. overfor institutterne og i
studienævnet. Generelforsamlingen
tilsluttede sig rosen af Bjarke.

Referat ved Simon Serbian.

Valg til Konsistorium

Der er også valg til Konsistorium. Dvs.
der skal vælges tre studerende. Det
Medicinske Studenterråd opstiller som
sædvanlig liste til valget - i samarbejde
med resten af Forenede Studenterråd.

Derfor: STEM på liste S

Rektorvalg

Hvem skal være leder for Københavns
Universitet de næste fire år? Som bekendt
er der også nu valg til posterne som
rektor og prorektor for universitetet.

MSR støtter gennem Forenede Studen-
terråd følgende kandidater:

Kirsten Hastrup
som rektor og

Nils-Erik Fiehn
som prorektor

Og så ikke mere om valg i denne omgang.
Resultatet foreligger den 14. december.

Næste MSR-møde
Tirsdag den 8. januar 2002, kl. 16.00

Dagsorden
1) Formalia
2) Nyt fra semestrene
3) Studienævnsmødet
4) Studenterrådsdag
5) Eventuelt

Ad 4: Vi skal planlægge, hvornår vi
afholder studenterrådsdag. Dvs. en dag i
Det Medicinske Studenterråd før start på
semestret, hvor møder og arrangementer
planlægges.

Der vil som altid være lidt godt til halsen
og ventriklen til mødet.

Med venlig hilsen
Det Medicinske Studenterråd

INDRE JULE-ORGANER
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HVOR GALT KAN DET GÅ? 

 
 

DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD ANBEFALER DERFOR 
 

MOGENS SPANG-THOMSEN 
 

SOM DEKAN 
 

SKABENE ER TØMT!

AFHENTNING AF SKABSINDHOLD KAN AFTALES
MED MIG PÅ BILLE@MDB.KU.DK VH MSR/DORTE

INDRE JULE-ORGANER
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JULEFRO-
KOST
Vi holder julefrokost i
Kristne Medicinere på
fredag (7/12). Det er kl.
19.00 og det foregår hos:
Marc, Limfjordsvej 23, 2820
Vanløse, 21 48 11 83.
Alle er velkomne

Blev du ikke udvalgt til popstars er her muligheden
for rigdom, berømmelse og masser af skoringer. Fra
næste semester starter Studenterklubben nemlig en
helt ny ”kultur event”. Vi søger derfor masser af
mimere / bands/ musikere / komikere / teatergrupper
ect.

Vi holder et intro/info møde i Studenterklubben hvor
interesserede kan få mere at vide

Vi ses d. 12/12   kl 1600

Hilsen Studenterklubben

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 kristendom.

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 semesterprogrammet eller på vores hjemmeside www.sund.ku.dk/
praest. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer ca. en gang om
måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46 41 93,
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Blegdamsvej 3B, lokale 15.2.1, 2200 København N.

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.

Søndag den 9. december, kl. 20.00
AFTENGUDSTJENESTE "DE 9 LÆSNINGER"

En musikgudstjeneste i engelsk tradition med Trinitatis Kantori og
studenterpræster i hovedstadsområdet.
Vi slutter af med æbleskiver og glögg i Sognehuset ved Trinitatis.
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn)
Tirsdag d. 18. december, kl. 20.00
Semesterafslutning
Kort julegudstjeneste, derefter hyggefest med lidt let julemad og –drikke. Underholdning ved studerende
og lærere.
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Nærmere oplysninger om arrangementerne kan fås på hjemmesiden:
www.sund.ku.dk/praest eller på telefon 35 32 70 94

Div. basisgrupper
INDRE JULE-ORGANER

HUSK AT STEMME

SÆT DIT KRYDS

VED

KIRSTEN

HASTRUP SOM

REKTOR

NIELS-ERIK

FIEHN SOM

PROREKTOR

DET GØR MSR!
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Jule-IMCC
TAG PÅ HOSPITALSOP-
HOLD I UDLANDET
MED IMCC EXCHANGE!
IMCC Exchange er en fremragende
mulighed for at komme på
hospitalsophold udlandet, hvor du
kan prøve kræfter med et andet
sundhedssystem end det danske. Du
sætter selv grænserne!

Hvad er et exchangeophold?
Et klinisk eller prækliniskhospitalsophold i ud-
landet af 1 måneds varighed.
Som klinisk student (fase 2’er) kan du forvente, at
skulle følge og deltage i arbejdet på en hospitals-
afdeling og som præklinsk student (fase 1’er) vil
du nærmere fungere som observatør på afdelin-
gen og evt. få lov til at lave små-lægelige opga-
ver.

Hvorfor tage på exchangeophold?
Et exchangeophold er en bragende mulighed for
at opleve et andet lands kultur igennem ens ar-
bejde på hospitalsafdelingen. Man ser alt fra et
helt andet perspektiv; folks måde at tænke, op-
føre sig og arbejde på. Det giver fornyet motiva-
tion til studierne, mulighed for at møde en masse
spændende udenlandske medicinstuderende, lære
sprog og…..jeg kunne blive ved…
Samtidigt godkendes et exchangeophold som nogle
obligatoriske studieelementer.
København: Godkendes som de 4 ud af 6 ugers
VKO og som præklinik.
Odense: Godkendes som en del af 6.,9. og 12.
semesters klinik og som valgfrit fag på 1. del.
Århus: Godkendes som valgfri måned, hvis
exchangeopholdet finder sted på en afdeling, hvor
der ikke udbydes klinik herhjemme.

Hvad koster det?
Prisen for at tage på exchange er 1450 kr, der
dækker over klinikophold, logi og, i de fleste
tilfælde, også kost i den pågældende måned.
Endvidere får du 300 kr. tilbage efter aflevering
af en exchangerapport. Prisen for at der bliver
arrangeret et klinikophold, et sted at bo og i
mange lande fuld eller en del af din forplejning
er derfor kun 1150 kr.

Hvor kan du komme hen?
Vi har stadig pladser tilbage:
LAND PLADSER TILBAGE
Bulgarien* 1 Finland 1
Grækenland 1 Indien*, ** 1
Indonesien*, ** 1 Israel* 8
Mexico** 1 Nigeria* 1
Panama** 1 Polen 1
Portugal 2 Rumænien* 1
Slovenien* 1 Taiwan 1
Thailand 1 Tyrkiet* 1
Zimbabwe 2 Østrig 3
*Lande, der også tager præklinikere
** Lande, hvor der vil blive påregnet ekstra beløb
udover de 1450 kr. indbetalt til IMCC.

Interesseret?
Kig ind på IMCC kontoret (9.2.2.) lige over for
MDB i exchangekontortiden tirsdage 16-17 eller
torsdage 15-17. Du kan også ringe til Heidi, som
er IMCC Exchange’s internationale bindeled, på
35 32 64 11 i kontortiden. Eller skrive til hende
på neo@imcc.dk og få svar på alle dine spørgs-
mål.

KÆRE ALLE
SEXEKSPRESSENS
JULE-EKSA-
MENS-NIS-
SER�
HUSK DET NU!!! På lørdag  (8. dec.) kl. 18
holder vi det årlige brag af en julefrokost. Fe-
sten holdes i de grumme gode festlokaler i
Hummelbækgade. Alt hvad du skal er at ringe til
Maja (38112192) for at melde din ankomst og for
at få at vide, hvilke lækkerier du personligt
skal medbringe… Og husk i øvrigt, at det er en
klassisk medbring-selv-en-halv-liter-sprut-
fest! Vi kan næsten ikke vente.

Og husk også, at: Månedsmødet er
aflyst � vi ses jo alligevel på lørdag!
Næste månedsmøde bliver i det nye
år.

-MØDE

Torsdag d. 6. december kl. 16.00
i IMCC's lokaler.
Mød op og vær med til fordeling af restpladser
og planlægning af forårets opgaver.

Med solsvedig hilsen
PIT'erne

INDRE JULE-ORGANER
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DEKANVALGET
HVORFOR STEMME PÅ
MOGENS SPANG-THOM-
SEN?

Mere forskning og bedre
studieplan!
Medicinske studerende har naturligvis samme talent
for forskningsarbejde, som andre studerende, men de
får ikke mulighed for at udnytte talentet. Læge-
studiet indeholder alt for lidt forskning.
Jeg har derfor taget initiativ til to projekter, der
kan rette op på disse helt urimelige forhold: Junior-
forskercafé og en Prægraduat Forskerskole.

Juniorforskercafé
Dette skal være uformelle møder mellem studerende
og forskere. Formålet er at ”sætte ansigter” på
fakultetets forskere og give de studerende værdi-
fulde kontakter til forskningen.

Prægraduat Forskerskole
Formålet er, at give medicinere forsknings-
kompetence svarende til f.eks. scient’er (dvs. typisk
studerende fra naturvidenskabelige uddannelser).
Forskningsforløb i Forskerskolen inddrager nye og
eksisterende studieelementer:
· Opdaterede, gennemførlige projekter.
· De eksisterende OSVAL I & II.
· De eksisterende Valgfri Klinik- &

kursusOphold (VKO).
· Lønnet laboratoriearbejde i

semesterpauserne.
· Scholarstipendium i et år.
Medicinstuderende vil herved fuldt ud blive konkur-
rencedygtige ved ansøgning om fakultetets ph.d.-sti-
pendier – hvad de desværre ikke er i dag.

Nye studieplan
Nu skal der gang i de nye undervisningsmetoder
(studenteraktiverende undervisning, SAU). Måden at
nå dette mål er:
· Krav om tidsplaner i de enkelte fag for

indførelse af SAU – hvilke kurser og
hvornår!

· Krav om tidsplaner for uddannelse af
underviserne, så de bliver i stand til at
indføre nye undervisningsformer.

Ønsker du at fremme disse initiativer?
Giv mig din stemme ved valget til
Dekan.

Mogens Spang-Thomsen
Institut for Molekylær Patologi

Jule-Debat
VI FLYTTER BARE
UNDERVISNINGEN �
IGEN!
Slutningen af august…. Studiestart nærmer sig med
hastige skridt, og sommerferien lakker dermed mod
enden. Jeg har hentet mit eksemplar af lektions-
kataloget og forsøger på det kraftigste at overbevise
mig selv om, at det nu er blevet tid til at reservere
tre timer for at skrive forelæsninger, hold-
undervisning og meget mere ind i min kalender.
Det undrer mig meget, hvorfor hvert enkelt hold
ikke kan få et skema, der er nogenlunde regelmæs-
sigt inddelt for hver uge. Man må vel gå ud fra, at de
fleste medicinstuderende rent faktisk har et liv udenfor
Panum og derfor har brug for at planlægge deres tid.
Det kunne jo være, at ens arbejdsgiver ønskede at
vide, om man nu kunne arbejde hver onsdag efter kl.
15.00, eller at ens holdkammerater på det lokale
curlinghold regner med at man dukker op regelmæs-
sigt til træning.

På stort set alle uddannelser ved Københavns Uni-
versitet, Handelshøjskolen m.fl. lykkes det at levere
et fast ugentligt skema til de studerende – men me-

Studerende i plastik-kulturens
hjemland.

PENGE ELLER PRIVATLIV.

Da jeg startede på medicin for lidt mere end 3 år siden,
valgte de altid veloplagte rusvejledere, efter blot 2 timer
på Panum, at informere den  naive massive masse af unge,
nye og idealistiske medicinere, at man bestemt ingen
penge tjente i denne her branche. Jeg kiggede ind i mine
egne ærlige blå øjne, og sagde, ”Okay, det var heller ikke
derfor, at du startede”.

”Penge er ikke alt”, sagde min gamle farfar engang til mig ,
og han havde ret. Med kærlighed kommer man langt, men
det giver altså intet brød på bordet. Ja, der er mange gode.
Af  ren nysgerrighed for, hvor meget man kunne opnå af
”status og rigdom”, indenfor denne verden af hvide kjoler
med knapper, valgte jeg at tage et ophold i”The land of
possibilities”, USA, nærmere bestemt Boston. Mit ophold
i landet skulle bestå af klinisk praktik og follow-up
undersøgelser. Opholdet blev arrangeret af en af mine fars
gamle venner, og afspejler at systemet handler om at kende
nogen, som kender nogen. No surprise.

Den første fordom om systemet blev bekræftet fra dag
nummer et. Uden forsikring er du ’lost/nothing’ og kan
ikke gøre noget som helst. Ikke en gang et ”take care” kan
du fyre af til patienterne. Bare stå og glo ’twenty four
seven’. Med andre ord afspejler det en vigtig detalje i
systemet,  i et mindre målestoksforhold. Jeg havde nemlig
fuldt tilstrækkeligt det faglige niveau afdelingen krævede,
men ikke pengepungen i orden. Jeg kunne vælge at betale
af min egen lomme, men det er nu engang en lille sølvske
og ikke en kæmpe guldskovl jeg er født med op i r….

Det gælder nu ikke kun for studerende. Selv når du kom-
mer som færdig læge, skal du ikke regne med at lave noget
klinisk arbejde de første par år. Af anden årsag hænger det
også sammen med, at landet mildest talt bombarderes med
udenlandske læger, fra alle verdens lande. Det er ikke
ualmindeligt at se fem reservelæger have gladiator ”fest”
hver morgen, om hvem der skal notere 1. reservelægens
undersøgelser. Ej heller er det et sjældent syn at se
turnuslægerne udfører reelt FADL arbejde i mangel af
bedre. (De uundgåelige bleskifte dog undtaget.)

USA‘s sundhedssystem bygges på forsikringer og første
gang jeg så, hvor mange concentforms, de skulle under-
skrive, førend de kunne foretage sig noget som helst, var
jeg rystet. Journalen alene er 60 % concentforms og 40 %
patienthistorie/data. Først dækker vi vores egen ryg,
dernæst redder vi patienten. Eksemplerne er talrige.
Sagsøgte studerende pga. forkert skovalg! Sagførere i

dicin er en undtagelse. De fleste studerende har vel
forståelse for, at man skal gennemføre de obligatori-
ske øvelser o.l., og disse vil blive afholdt, når forhol-
dene passer. Det er imidlertid sværere at forstå,
hvorfor det ikke er muligt at planlægge et bestemt
antal forelæsninger og holdundervisninger pr. uge på
bestemte tidspunkter.

Det har især været gralt for studerende på 2. seme-
ster, når det drejer sig om biofysik. Et stort antal af
forelæsninger er blevet flyttet frem og tilbage, er
blevet aflyst, men så alligevel gennemført osv. Når
det nu åbenbart ikke kan lade sig gøre at have et fast
skema, så må man da i det mindste holde sig nogen-
lunde til planlægningen iflg. lektionskataloget. For-
løbet, hvad angår biofysik på 2. semester dette ef-
terår, synes en smule useriøst.

Christian Drews Olesen
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skadestuen, såkaldte ambulancechasors. Også  videre,
også videre. Der er ufattelig mange penge involveret i
erstatningssager så egentlig er det ikke så mærkeligt.
Hvor man kan lave en dollar (eller et par millioner) gør
man det selvfølgelig. Moral er en af de emner man ikke skal
diskutere med amerikanerne. Andre emner er politik og
religion.  Man skal bare lige være indstillet på dette, og
lære at slappe af og ikke træde nogen over fødderne, især
iført et par slidte eccosko.

Næste ”problem” er det arbejdstiden og lønnen. ”You
gotta be kidding!” Svaret kom fra en reservelæge, da det
var jeg fortalte, udfra et gæt, at danske reservelæger arbej-
der 60 timer om ugen i snit. (Jeg nænnede ikke fortælle at
arbejdstiden er 37, i teorien). Manden selv arbejdede,
hvad der svarede til 110 timer om ugen. Ugen har som
bekendt 168 timer så der er ikke meget tid til at sove!!
Han lavede heller ikke andet. I perioder arbejdede han 5
uger i træk, i mellemvagt niveau, uden en enkelt pause, og
med fuldt program i operationsstuen, (fra 8-10 timer om
dagen inklusiv weekenderne). ”That is the life I chose one
long time ago”. Jep, det siger du jo……

Selvfølgelig kan man  finde andre  specialer, jeg er på en
neurokirurgisk afdeling , hvor folk arbejder mindre, men
det er ikke I nærheden af de 50 timer.  Folk kommer klok-
ken 6 om morgenen, hvis de da ikke har haft vagt, og går
hjem tidligt, hvis klokken er 6 om aftenen. For sjov
regnede jeg the chief residents timeløn ud. 3 $ i timen. Paa
den lokale Mc D lavede de 9$! Så hvornår  han kommer til
at eje sin første lille ø udfor den Dominikanske Republik,
er derfor let at svare på.

Og hans udsigter opvejer ikke den hårde tid, i mine øjne.
For det første stopper han ikke med at arbejde MEGET! 60
timer om ugen kan ikke gøre det, så hvornår han skal
besøge sin eventuelt MEGET lille ø, er et godt spørgs-
mål!

Jeg har prøvet at få stablet noget socialt på benene, men
forgæves. Som dansk medicinstuderende ligger det langt
fra ens natur, ikke at ta et spil bordfodbold, eller drikke en
øl i den højt elskede fredagsbar, engang imellem (måske
mere imellem end engang, -  på de ulige semestre, hvis i
forstår.).  Ikke at det på nogen måde gør vores uddannelse
mindre kompatibel i forhold til ”The Harvard Medical
School”, som jeg oplever på nært hold i hele mit forløb. Vi
har som stud. med.’er, ingen grund til at skamme os i den
henseende.

Harvard er bare som så meget andet et navn i dette land. Ja
du kan endda få opkaldt en af bygningerne efter dig for
den nette sum af 100 mil. $. Fik jeg nævnt at Harvard
University har et budget der er større en Belgiens?!?.

JULE-DIALOG
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 Så  skulle man måske tro, at livet var noget sødere som
studerende Men man må være forberedt på, at det hedder
læse, læse, læse, forelæsning, læse, læse, what ever gives
me credit. Hele året rundt! Der læses så meget, at det til
sidst bliver fuldstændig irrelevant og til tider idiotisk.
Den gamle diskussion omkring anatomipensumet og
irrelevansen af småkutane nerver ville mildest talt være
ude af proportion på disse kanter.

Og så til det lidt useriøse. Man skal selvfølgelig kunne
lide at arbejde med ”overvægtige” mennesker. Her skrevet
I citationstegn fordi det alligevel ikke helt dækker over
en mand der med sine + 300 kg, skal sendes til dyre-
hospitalets CT-scanner, fordi han bare er FOR stor. Eller
kirurgen der rammer madrassen før han finder apendix,
fordi patienten bare ligesom flyder ud, (på de to operati-
onsborde.)

Alligevel vil jeg som positivt  fremhæve, at man som
overlæge i snit har et bedre kontobeløb end gennemsnits-
danskeren (hvis man når så langt), at man er 100% selv-
stændig i sit arbejde, at ventelisterne er lig nul, og til

sidst nævne, at de, når alle concentformerne er udfyldte og
alt kommer til alt, stadig har en ide om at hjælpe menne-
sker med fysiske/psykiske lidelser af enhver art. Heldig-
vis.

Mit ophold har bestemt været gavnligt, forstået på den
måde, at jeg har fundet ud af, at det hårde arbejde som læge
i USA, som det ser ud I dag, ikke er attraktivt nok, for mig.
Jeg vil i stedet for at drømme om ” Rejsen til Amerika”
være glad for at jeg ikke skylder 5 millioner, når jeg er
færdig med min uddannelse, at jeg kan ta en øl og ha et
socialt liv ved siden af mit studie, at jeg ikke opfatter alle
mine medstuderende som skarpe konkurrenter, at jeg kan
ligge og se lørdagssport med Claus Borre I fjerneren!
(okay hver mand sin interesse), at jeg tjener mere end 3 $ i
timen når jeg er færdig, og at jeg kan gå en stuegang på
Riget i mine gamle eccosko.

Jeg skriver dette I håb om, at man tænker sig godt om en
ekstra gang, inden man som færdig læge begiver sig
transatlantisk, og bruger en masse penge på USMLE tests.
Jeg har da I hvert fald fået noget at tænke over.  Derimod

hvis man har mulighed som stud med.’,er er det meget
anbefalelsesværdigt at prøve en tur i det amerikanske
sundhedssystem. Effektiviteten, som vi godt kunne bruge
noget af, fejler i hvert fald ikke noget!

Måske eller højst sandsynligt skal det nævnes at Boston
området og Harvard Medical School, selv I USA, er lidt
mere ekstremt end i resten af landet. Hvem ved, måske
skulle du prøve en tur til plastik-kulturens virkelige
højland, Florida eller Californien?

Morten Ziebell

JULE-DIALOG

Filmklubben P8'n
Torsdag den 6. december
klokken 20.00

Tom (Freddie Cunliffe) er flyttet fra London til Devon med
sin far (Ray Winston), sin højgravide mor (Tilda Swinton)
og sin storesøster (Lara Belmont). Der er koldt, øde og
kedeligt så langt ude på landet. Da han opdager, at faderen
misbruger storesøsteren seksuelt, reagerer han voldsomt.
Ankomsten af en ny lillesøster gør bestemt heller ikke
situationen bedre, og Tom kæmper hårdt for at overleve
følelsesmæssigt.

       præsenterer
www.p8n.dk

PROGRAM
EFTERÅRET 2001

6/12 The Warzone

13/12 Nightmare Before Christmas
- kom i julestemning med gratis
æbleskiver og Glögg

På gensyn i det nye år til en ny om-
gang spændene film i vores hygelige
filmklub. Læs i MOK til februar hvor-
når vi mødes og planlægger næste
semesters program.

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.

Jack Skellington, the pumpkin king of Halloween Town, is
bored with doing the same thing every year for
Halloween. One day he stumbles into Christmas Town, and
is so taken with the idea of Christmas that he tries to get
the resident bats, ghouls, and goblins of Halloween town
to help him put on Christmas instead of Halloween -- but
alas, they can't get it quite right.

Torsdag den 13. december
klokken 20.00



23
MOK-REDAKTIONEN
SIGER FARVEL TIL
PRESIDENTEN
Det er med beklagelse at MOK må sige
farvel til sin ansvarshavende redaktør
gennem 2½ år Jon Lykkegaard
Andersen. Han har helt ud i den blå
luft besluttet sig for at blive læge den
først kommende januar i det nye år og
redaktionen skal nu til at stå på egne
ben.

Jon begyndte sin karriere på MOK
tilbage i forrige årtusind – helt eksakt
2. marts 1994, hvor han fik saks og
taperulle i hånden (og Jon fandt
hurtigt ud af at også plaster er
nødvendigt når man håndterer en
saks). Den gang var der tale om rigtig
mesterlære hvis tradition han har ført
videre til de efterfølgende generationer
af MOK-opsættere.

Vi vil savne Jons skarpe kommentarer
til dagligdagen på Panum og ikke
mindst hans særlige forkærlighed for Jons første gang. 2. marts 1994.

at hænge Brøndby IF ud på side 3 hver
gang de har tabt. Derfor vil man også
kunne møde Jon (næsten) hver gang
FCK spiller kamp i Parken – når han
da ikke lige kommer til at gå forvagt i
skadestuen på Roskilde Amts Sygehus.

Endnu en legende forlader MOK-
redaktionen
MOK siger også farvel til sin ekspert ud
i underlødige amerikanske tv-serier.
Morten ’STA’ Staberg har også valgt at
skifte titlen stud.med. ud med
cand.med. Morten har ikke været
synlig på redaktionen det sidste år,
men har alligevel brugt en del tid på at
designe vores hjemmeside i løbet af
sommerferien – resultatet kan man se
på www.mok.info. Han klarede sig
igennem 2½ år på redaktionen.

I ønskes al held i fremtiden

MOK-redaktionen
Nikolaj, Kris, Raunsø, Gordon, Anja,

Signe, Mogens, Andreas og Drews

Jon fanget af
fotografen
mens han
laver research
til et af MOK's
mange royale
numre..

Til pigerne

Så tag dog for fanden og stem
Gør din indflydelse gældene

Du går med iver til stemmeurnerne når der er folketings-
valg og stemmer på� ...partier...

Din stemme tæller meget mere til dekan-
og rektorvalget�

�og så skal du ikke engang stå i kø!

JULE-MOK
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Studenterklubben holder åben 11-24. Husk studiekort. Døren
lukkes klokken 23.00 og baren lukker klokken 23.30!

Klubben åbner næste gang tirsdag 5. februar 2002 - see ya'


