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Det sker i ugen
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redak-
tionen 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 læse-
værelse.
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: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside: N.R. (Bedes henvende sig til MOK-redaktionen på næste man-
dag.)

Onsdag:
MOK nr 21, årgang 34 udkommer
16.00  Sundrådet holder møde i Fadls mødelokale
16.00 GIM-møde
16.00 SATS-mødeTorsdag:
Kl. 20.00 Filmklubben viser Bennys Badekar

Fredag:
Laaang fredag i klubben

Lørdag:
Tømmermænd

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE
17.00 HG Mandagsmøde (bemærk nyt tidspunkt!)

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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StudievejledningenSEKRETÆRER 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
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93
 (dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget, Rigshospitalet
(KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Justesen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
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
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14
Bispebjerg Hospital,, Bygn. 20D, 2,sal.,rum 13,
tlf. 35 31 30 97

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 14

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

Man 1/4 LUKKET 2. PÅSKEDAG

Tir 2/4 10  – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 3/4 15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholdt

Tor 4/4 09 – 10 10 – 13 Lone-emilie Rasmussen, International vejleder
15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt

TRÆFFETIDER UGE 15

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

Man 8/4 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 9/4 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen, International vejleder

Ons 10/4 AFLYST Gordon Thomas Jehu

Tor 11/4 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche, International vejleder
15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie
Rasmussen eller Camilla Götzsche.

Studievejledningens telefonnummer er 353 270 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :

Gitte Birkbøll tlf. 353 270 92lokale 9.1.41
Connie Holm tlf. 353 270 93lokale 9.1.41

TANKER FRA EN
STUDERENDE PÅ NY
ORDNING…
Med stor interesse har jeg læst først
Anders Asp’s og Rasmus Madsens
udmærket opslag på tavlerne på Panum
og nu Universitetsavisens indlæg i
seneste udgave. De fleste studerende på
ny ordning kan vel nikke genkendende
til forfatternes oplevelser med og
opfattelse af medicinstudiets nye
studieordning.

Spørgsmålet er bare, om man ikke skal forsøge at
påvirke studiets udformning og forløb på anden vis
vha. andre kanaler frem for at slå protester op på
Panum. Det er fint, at vi får mere fokus på studie-
planens problemstillinger, men det er samtidigt med
stor forundring, at jeg ser på Studienævnets
medlemsliste. Her repræsenteres ny studieordning
først med en studerende som 4. suppleant. Det må
da opfattes som udtryk for manglende interesse fra
de studerendes side for at præge deres studie vha. de
gængse kanaler. I Universitetsavisen beretter et
medlem af Studienævnet om, hvordan han til tider
har oplevet problemer med at få vores sag igennem
over for nævnets ældre studerende på gammel ord-
ning. Det kan da kun tages som en opfordring til stu-
derende på ny ordning om at gå aktivt ind i politik-
ken omkring deres studies udformning. Det er for
tamt, at bortforklare de studerendes manglende in-

Leder
teresse for at søge indflydelse med arbejdspres o.l.
som årsag. Det må være et spørgsmål om priorite-
ring og planlægning. Det er trods alt den ny ordning,
som er kommet for at blive, mens den gamle stille og
roligt udfases. Derfor skulle Studienævnets sammen-
sætning også gerne afspejle dette.

Jeg husker, hvordan MSR på sidste semester efter-
lyste nye studerende til opstilling i Studienævnet. Fra
MSRs side oplevede man, at der ikke dukkede stude-
rende fra ny ordning op til møder, og man savnede
derfor relevant feedback. Utilfredsheden omkring
problemstillinger ved ny ordning er jo ikke kommet
de seneste måneder, men har eksisteret siden
ordningens start i efteråret 2000. Man kan derfor
undre sig, hvorfor der ikke har været flere studerende,
som har taget MSRs opfordring om at søge indfly-
delse op til vurdering!

Vi må dog ikke glemme, at der er tale om en
indkøringsfase, og der løbende sker ændringer i takt
med, at man drager erfaringer. For mit eget vedkom-
mende har jeg oplevet, at case-undevisningen er ble-
vet bedre og bedre. Dette er et udtryk for, at man har
taget evalueringer til efterretning, samt at de stude-
rende er blevet mere vant til undervisningsformen,
der uden tvivl stiller krav til at den enkelte stude-
rende om at omstille sig fra gammeldags
gymnasieundervisning til en eksperimenterende og
traditionsbrydende form for undervisning.
Cases i især basal humanbiologi fungerede godt på 1.
semester, hvor man som studerende tilegnede sig
nødvendig viden og samtidig fik perspektiveret denne
viden allerede på et tidligt tidspunkt i ens studie-
forløb. På cellebiologikurset oplevede jeg især sau-

undervisningen i anatomi som værende en succes.
Her var der tid til at få uddybet evt. tvivlsspørgsmål,
som måtte være opstået under forelæsninger e.l.

Professor Jørn Hounsgaard udtrykker i Universitets-
avisen at manglende ressourcer efterhånden er år-
sag til problemer med at føre idegrundlaget omkring
ny studieordning ud i hverdagens undervisning. Det
er også den opfattelse man som studerende til tider
sidder tilbage med efter case-undervisning – dog med
en undtagelse, nemlig undervisningen i sundheds-
psykologi på 1. og 2. semester. Studerende tildeles to
undervisere til gennemgang af cases. Undervisnin-
gen fungerer meget dårligt og ender ofte med, at de
to undervisere bruger mere tid på at prædike deres
mærkesag og nærmest konkurrere indbyrdes om,
hvem der får sagt mest i løbet af timerne. Dette er
selvfølgelig en subjektiv oplevelse af den undervis-
ning, jeg selv har deltaget i på 1. og 2. semester, men
det er min klare opfattelse, at de fleste studerende
har oplevet den ekstra underviser som overflødig.
Uden det store kendskab til Fakultetets budget, så
forestiller jeg mig, at man sagtens kunne fjerne res-
sourcer fra sundhedspsykologi og tildele disse til an-
dre. Dette hjælper selvsagt kun studerende på studi-
ets to første semestre, men det er da en start!

Moralen: Brok er godt, men
initiativ er flot!

MOK-red/Drews

MOK & 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 hvil-
ken 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.

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 uvedkom-
mende 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.

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang.
Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et
fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studie-
nævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gen-
tagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis
man framelder sin holdplads inden disse datoer kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle
søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig
framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at
stå tom, men kan bruges til andre studerende eller
merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

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

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE-
TALT "DOBBELTKLIP" FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have
to semestre til rest. Der er ingen dispensationsmu-
ligheder !

Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbe-
tales som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i lø-
bet af studietiden.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation 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 per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.

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

MVH Studienævnet

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Fase I/Bachelor-del
OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ 1.,
2. OG 3. SEMESTER.
Studieordning af 2000 (den nye!):
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, stati-
stik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din læ-
rer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold.
Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende
semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse
af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for
at skaffe dokumentation for sygdom i form af en læ-
geerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale
om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at
lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umid-
delbart efter din sygdomsperiode.

Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige plad-
ser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan
du ikke være sikker på en plads og kan derved risi-
kere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et
obligatorisk studieelement, er du
velkommen til at kontakte en
studievejleder.

ORIENTERING OM VALG
AF UNDERVISNINGS-
STED PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du
med, at du består alle eksaminerne
og således kan starte på 7. semester
til efteråret, er tiden kommet til at
vælge undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase
II. På mødet vil der blive orienteret om:

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

lodtrækning m.m.

Orienteringsmødet afholdes
Mandag den 29 april. (sæt x i kalderen)
Tid & sted offentliggøres i næste uges
MOK

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

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

Vel mødt !

STUDIET
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Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes
som VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Studietilbud
OSVAL 2 - OFTALMOLOGI
Stud.med. med interesse i oftalmologi og billedbe-
handling tilbydes OSVAL 2 projekt indenfor automa-
tisk billedanalyse af diabetisk retinopati. Projektet
vil være IT-orienteret og kendskab til alm. database
søgning er en fordel. E-mail henvendelse til:

Nicolai Larsen, Overlæge, ph.d.
Øjenafd. KAS Herlev / Øjenklinikken Steno Diabe-
tes Center
Niels Steensensvej 2, DK-2820 Gentofte
Tel: +45 4443 9947, Fax: +45 3968 1048,
Mobil: +45 2825 9947, E-mail: nicl@novonordisk.com

MEDICON VALLEY PHD
PROGRAMME
The Greater Copenhagen Authority
(HUR) and Region Skåne hereby invite
scientists from the Øresund region to
participate in the Medicon Valley PhD
Programme.
Medicon Valley PhD Programme is offering partial
scholarships for 6 PhD positions, for occupation from
1 September 2002.

Final date for receipt of applications: 1 May 2002

To be considered for Medicon Valley PhD Programme,
the proposed PhD project must be a collaboration
between a public health institution and a private
company, both of them located in the Øresund region
and preferably on either side of Øresund. A university
in the region must also participate in the
collaboration.

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er åbningstiderne for april måned
ud. Resten følger senere. Vi har fået en
ny studiesalsvagt. Velkommen til Bo.

Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen
studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Tirsdag 3.4 11 – 14 Uffe
Onsdag 4.4 10 – 16 Bo
Torsdag 5.4 13 - 17 Christine
Mandag 8.4 9 - 13 Christine
Torsdag 11.4 9 - 13 Uffe
Fredag 12.4 12 - 15 Christine
Tirsdag 16.4 10 - 16 Bo
Onsdag 17.4 9 - 13 Christine
Torsdag 18.4 9 - 13 Uffe
Fredag 19.4 14 - 17 Bo
Tirsdag 23.4 10 - 12 Bo

Onsdag 24.4 9 - 13 Uffe
Torsdag 25.4 10 - 14 Christine
Mandag 29.4 10 - 14 Bo
Tirsdag 30.4 9 - 13 Uffe

Ret til ændringer forbeholdes.

- Check altid opslag på døren til
studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt
studiekort.

Medicon Valley PhD Programme will fund 50% of the
wages, study fees and administration costs, provided
that the collaborating company funds the remaining
50%.

More information about the Medicon Valley PhD Pro-
gramme (criteria for participation, application form
and procedures in Swedish, Danish and English) is
available at MVA’s web site www.mva.org or by
contacting MVA at: +45 33 29 10 30.

DANFYT DANSK SELSKAB
FOR FYTOTERAPI
AFHOLDER TEMAAFTEN.
Cimicifuga racemosa (sølvlys) til
naturlig behandling af klimakterie
problemer. prekliniske og kliniske
undersøgelser.

Tirsdag d. 30 april 2002 kl 19.00
Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH),
Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø, Auditorium 3.

Foredraget afholdes på engelsk af:
Professor Eckehard Liske, Schaper & Brümmer,
Salzgitter.
De nordamerikanske indianerkvinder har i genera-
tioner vidst, at et bryg kogt af rodstokken kunne an-
vendes mod „kvindebesvær“, reumatisme, ondt i hal-
sen, almen svækkelse med mere. Brugen af ekstrakt
af rodstænglen som gavnlig plante-medicin har en
lang tradition, og er i dag fuldt accepteret som en
naturlig behandling af symptomer i klimakteriet.

Professor Liske har i mange år forsket i Cimicifuga
racemosa’s egenskaber i relation til behandling af
klimakterieproblemer. Præsentationen omfatter
prekliniske - og kliniske data og der vil naturligvis
være mulighed for diskussion.

Alle er velkomne, tilmelding og medlemskab er ikke
nødvendigt, arrangementet er gratis

sekretariat, tlf.: 35306294

FOREDRAG I
PSYKOANALYTISK DEBAT:
”KRISEBEHANDLING”
Foredragsholder: Judy Gammelgaard

Judy Gammelgaard er dr.phil., medlem af Dansk
Psykoanalytisk Selskab, lektor ved Københavns Uni-
versitet og forfatter til en stadig strøm af bøger om
aktuelle emner i et psykoanalytisk perspektiv.
Hun vil denne fredag tale om krisebegrebet og – be-
handling set fra en psykoanalytisk vinkel.

Tid og Sted: Fredag den 19. april 2002, kl. 16.00 –
17.30, Københavns
Universitet, Hovedbygningen Vor Frue Plads, audi-
torium 1

Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.

Nærmere oplysninger hos: Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER FORÅRET 2002.
Opgave 2, der er en gruppeopgave, er blevet udleve-
ret onsdag den 3. april  ved forelæsningen. Opgaven

kan herefter afhentes på Afd. f. Medicinsk Viden-
skabsteori (Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke
på bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 29. april enten til din
eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved lo-
kale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

STUDIET
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RASKE FORSØGSSPERSONER
SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge hvordan signalstoffet
adenosin virker på pulsårerne i hjernen og i hånd-
leddet og på hjernens gennemblødning.  Desuden
ønskes en beskrivelse af evt. hovedpine efter in-
fusion af adenosin.
Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er
forbundet med udvidelse af hjernens store arte-
rier, og at en række karudvidende stoffer kan
fremkalde hovedpine. Adenosin er et naturligt
forekommende karudvidende stof, der er påvist i
forhøjede koncentrationer i plasma under
migræneanfald. Som lægemiddel anvendes
adenosin til behandling af visse forstyrrelser af
hjerterytmen, samt til undersøgelse af hjertets
funktion.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dag à ca.
6-7 timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minut-
ter)
Ubehag: Du skal møde om morgenen kl. 8. Hjer-
nens blodgennemstrømning måles efter indån-
ding af luft tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon).
Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsø-
get 3.5 gange den normale årlige baggrunds-
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
billede af mave-tarmkanalen. Der skal lægges
plastikkanyler i en blodåre (vene) i armen og på
halsen til udtagning af blodprøver. Bivirkning af
medicinen kan være hovedpine, hjertebanken,
rødme i ansigtet og trykken for brystet. Der gi-
ves en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
på 150 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 60 og
100 kg., alder 18-35 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, astma eller hjertesygdom og du må
ikke have deltaget i forsøg eller undersøgelser,
som har medført strålebelastning indenfor det
sidste år.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité,  KA 01128gs samt Lægemiddelstyrelsen
Henvendelse
Steffen Birk, læge, Neurologisk afd. N01, Amts-
sygehuset i Glostrup.
Personsøger 5012 08 54 eller (bedst)
birk@dadlnet.dk med anførelse af navn, telefon-
nummer og bedste træffetid.

FORSØGSPERSONER SØGES!
Raske forsøgspersoner søges til MR-skanning af
hjernen.
Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningsen-
hed søger raske mænd og kvinder til deltagelse i
et videnskabeligt forskningsprojekt med funktio-
nel magnetisk resonans billeddannelse (fMRI).
Med denne metode kan man regionalt beregne
hjernens ilttilførsel, og på den måde kortlægge
hjernens funktion. Det aktuelle projekt går ud
på at undersøge hvordan de hjerneområder, som
bearbejder sanseindtryk, bidrager til bevægelse-
sindlæring.
Selve skanningen varer 2 timer og forberedelsen
til skanning ½ time. Det foregår på afdeling 340
(MR-afdelingen) Hvidovre Hospital. I skanneren
vil du blive bedt om at være opmærksom på bil-
leder eller håndbevægelser og afgive svar ved
hjælp af mus eller tastatur. Undersøgelsen er
smertefri og  benytter ikke farlige stråler. Du får
refunderet en ulempegodtgørelse på 100 kr. pr
time som du har deltaget.
Der er ikke meget plads i skanneren, og det kan
være lidt ubehageligt at ligge uden at bevæge
hovedet i 2 timer.
Vi kan ikke bruge dig hvis :
- du er gravid eller ammende
- lider af neurologiske, psykiatriske eller medi-
cinske sygdomme
- er nærsynet, langsynet eller skeler
- er venstrehåndet
Er du interesseret i at deltage i den ovennævnte
undersøgelse, kontakt venligst vores sekretærer
på tlf. 3545 6712 eller 3545 6711 på hverdage
mellem 10-12 eller på fp-mr@nru.dk (navn, al-
der, adresse, telefon, e-mail) , hvorefter du vil
blive kontaktet af projektlederen.

Med venlig hilsen
Daniela Balslev
Læge, PhD studerende
Neurobiologisk Forskningsenhed
Rigshospitalet

DIKTAFON
Jeg har i sidste uge mistet min sony diktafon (lig-
ner en walkman) som jeg
har lånt af skolen til min TPK opgave.
Hvis nogen har fundet den, ring/skriv venligst
på nr. 51920580.

På forhånd tak
Amardeep

STUD.MED. SØGES
Infektionsmedicinsk afd. på Rigshospitalet skal
oprette en større database.
Til dette søges en stud. med. ( vi havde primært
forestillet os en først på anden del). Arbejdet vil
bestå i at ekstrahere journal oplysninger med
henblik på senere database behandling.
Arbejdet forventes at tage 300 timer frem til 1/1
2003, derefter ca. 100 timer årligt.
Du vil få :
1. indsigt i og kontakt med videnskabeligt

miljø.
2. Indsigt i arbejde med kliniske data.
3. en løn på 115 kr. i timen
4. fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
Er du interesseret kan du få yderligere oplysnin-
ger hos Jan Gerstoft RH 5132
tlf 35457744; e-mail gerstoft@rh.dk. Ansøgning
sendes til ovenstående inden 11-4 02.

TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre).

Tid: Tirsdag den 9. april 2002 kl. 9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål:
At give medicinstuderende indblik i de helbreds-
mæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur
og organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse ("Doctors at Risk")
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere:
Læger ansat ved RCT samt tidligere OSVAL stu-
derende

Materiale:
Udleveres i forbindelse med undervisningen

Tilmelding:
Senest mandag den 2. april 2002
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks
2107, 1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
ahh@rct.dk
Kontaktperson: Annette Hart Hansen

TURNUS PÅ FÆRØERNE

Trænger du til en anderledes oplevelse efter et
langt og hårdt studium, men vil du samtidig gerne
have din turnus og i gang med at tjene penge??

Så kombiner eventyrlysten med turnus på Færø-
ernes Landssygehus i Thorshavn!!

Sygehuset tilbyder:
· Fuld turnus, inkl. praksistid
· Et unikt uselekteret patientmateriale
· Godkendte undervisningsprogrammer
· Bolig
· 2 kurser i DK betalt
· rejse betalt, inkl. partner og børn. Kr.

25.000 til flytning retur

Landet tilbyder:
· uforligneligt fiskeri
· fantastiske vandremuligheder
· ornitologisk paradis
· spændende kulinariske oplevelser
· meterelogiske ekstremer
· en anderledes kultur og
· næsten alle taler og forstår det danske

sprog

Skriv “1” ved Færøerne i din turnusprioritering
eller kontakt:
Turnuslæge, Charlotte Runge eller uddannelses-
ansvarlige overlæger, Heðin Thomsen og Turið
Holm, tlf. 00298-313540 for yderligere informa-
tion.

Længerevarende studentervikariater på mini-
mum 3 måneder er også en mulighed.

MEDICINSTUDERENDE SØGES
Vi forsøger at forstå, hvorfor børn af diabetiske
mødre har øget risiko for at udvikle hjertesygdom
umiddelbart efter fødslen. I den forbindelse vil
vi gerne undersøge dannelsen af proteiner, der
er ansvarlige for fedttransporten over placenta
og ændringer i reguleringen af disse hos diabeti-
ske kvinder.
 Vi søger derfor en studerende til at indgå som
scholarstipendiat i vores forskningsteam af læ-
ger, biokemikere og bioanalytikere. Vi interes-
serer os bl.a. for regulering af
lipoproteinproduktion i hjertet og aterosklerose
hos mus og mennesker.  Vi kan tilbyde grundig
og omhyggelig oplæring i nogle af de nyeste
molekylærbiologiske teknikker. Du vil bliver an-
svarlig for dit eget projekt, men vil anvende tek-
nikker og problemstillinger, der er fælles for grup-
pens medarbejdere.
Du skal helst have færdiggjort 1.del af medicin-
studiet.  Vi tænker os at projektet og ansøgnin-
ger kan forberedes i løbet af foråret og at du der-
efter arbejder fuld tid som scolarstipendiat i et
år fra juli 2002.

For yderligere oplysninger kontakt:
klinisk assistent Marie L. Lindegaard
Klinisk biokemisk afdeling
Rigshospitalet
Tlf: 3545 3946/ 3545 4157
E-mail: mlindegaard@rh.dk

1.reservelæge Lars Bo Nielsen
Klinisk biokemisk afdeling
Rigshospitalet
Tlf: 3545 2304

SERIØS LÆSEMAKKER SØGES

Til 4. semster. Ring 21 63 52 25
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 13

SPV-VAGTER
Ledige Bestilt Udækket

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt I alt %
25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3 31.3

7 - 15 Bestilt 7 9 10 20 24 22 20 112
Udæk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

15 - 23 Bestilt 16 21 18 21 31 27 23 157
Udæk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

23 - 7 Bestilt 20 19 20 22 22 23 18 144
Udæk 1 0 0 0 0 0 0 1 0,7

I alt Bestilt 43 49 48 63 77 72 61 413
Udæk 1 0 0 0 0 0 0 1 0,2

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.

Flyverhold:
Uge 13
Hold/Dato 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3 31.3 I alt
Planlagt V 15 15 15 15 15 15 15 105
2001 3 3 3 3 3 3 3 21
2002 3 3 3 3 2 3 3 20
2003 3 3 3 3 3 3 3 21
2005 1 2 2 3 3 3 3 17
2008 0 2 3 3 3 3 3 17
Planlagt S 3 3 3 3 3 3 3 21
SPV 1502 3 3 3 3 3 3 3 21

VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglig
Konsulent
Brian Bjørn

Tlf.: 3524 5404
E-mail: bb@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

TJEN FLERE PENGE OG
BETAL MINDRE I SKAT
Som mange allerede vil vide, er der igennem de sene-
ste måneder sket en hel del nyt i vores vagtbureau.
Det handler bl.a. om udvikling af nye produkter med
henblik på at skabe studierelevant arbejde af interesse
for alle på alle studiets niveauer f. eks. inden for.
· operationsassistance
· dialyse
· cardiologi
· radiologi
· blodprøvetagning
· biopsitagning
og mange flere...
Med henblik på at få en gensidig dialog omkring denne
udvikling samt forslag til yderligere forbedring af vores
vagtbureau, indbyder Vagtbureauet til en temadag, hvor
vi samtidig vil orientere om mulighederne for forskellige
fradrag på selvangivelsen, når man er vagttager.
Vores ønske er, at alle bliver klar over, hvilke mulighe-
der der er for på én og samme tid at tjene flere penge
ved mere interessant arbejde og samtidig betale min-
dre i skat.
Reserver derfor allerede nu Onsdag, den 17. april kl.
16:00 i DAM auditoriet på Panum Instituttet. Er du inte-
resseret i at deltage bedes du tilmelde dig, enten ved at
sende en e-mail til cc@fadl.dk eller ved at komme op
på vagtbureauet i vores åbningstid, som er alle hver-

dage mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor der ligger til-
meldingsblanketter. Du kan naturligvis også ringe på
3537 8800 – tast 2 i samme tidsrum, og bede en af
medarbejderne om at udfylde en tilmeldingsblanket for
dig. Tilmeldingsfristen er 27.marts 2002.

BESØG DIN FAMILIE OG TJEN
PENGE SAMTIDIG…?
Som noget nyt, forsøger vi at skabe nogle dispensations-
aftaler til jer på sygehuse, hvor vi måske normalt ikke
dækker. Det handler kort sagt om at tilgodese dem af
jer, som kommer fra Bornholm, Lolland Falster eller
andre ”fjerne” egne i Danmark. Vi tænker, at I måske
ville være interesserede i at tage vagter i weekender og
ferier, hvor I er hjemme og besøge jeres familier. Skulle
du være interesseret i dette, hører vi meget gerne fra
dig. Du kan kontakte os via e-mail på adressen
cc@fadl.dk eller ved personligt fremmøde på Vagt-
bureauet, hvor vi har åbent alle hverdage mellem klok-
ken 9.00 og 17.00. Der vil ligge nogle særskilte blan-
ketter, du der kan udfylde. Du kan selvfølgelig også ringe
til os i ovennævnte tidsrum på tlf.nr. 3537 8800 – tast 2,
og sige, at du har læst denne annonce og er interesse-
ret, samt med hvilket sygehus, og i hvilken periode, du
eventuelt er interesseret i at indgå en dispensations-
aftale, så udfylder vi blanketten for dig. Vi vil senere

vende tilbage til dig, når vi ved, om projektet kan reali-
seres.
Endvidere overvejer vi at kontakte praktiserende læger
i København, angående deres behov for sekretær-
arbejde i eksempelvis sommerferien. Skulle du derfor
være interesseret i at arbejde som afløser for en læge-
sekretær og/eller klinikassistent, besidde erfaring inden-
for områder som: telefonpasning, indskrivning, blod-
prøve- og EKG-tagning, stix’ning af urin og udførelse af
spirimetri og eventuelt også have kendskab til Novax
eller et andet af de praktiserende lægers edb-systemer,
så hører vi meget gerne fra dig. Der vil på Vagtbureauet
være blanketter, hvor du kan melde dig som interesse-
ret samt give oplysning om hvilke af ovennævnte, samt
andre relevante, kvalifikationer du besidder.

EKSTRA SPV-KURSUS...
til august.
I august gennemføres et intensivt SPV-kursus fra man-
dag d. 12/8 til fredag d. 30/8 med undervisning 3 eller 4
timer næsten alle dage fra kl. 16.30.
Desuden indgår 2 praktikdage på hospitalsafdeling
mellem 22/8 og 8/9.
Kurset afsluttes inkl. orientering og vagtplanlægning d.
9, 10 og 11 september.
Fuldstændig kursusplan kan fås på vagtbureauet eller
ved henvendelse på kurser@fadl.dk
Tilmelding senest 1. maj.
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AIDS-KURSUS MED FADL
AIDS er en del af hverdagen på alle hospitaler. Ønsker
du at blive ført a jour med den seneste viden samt at
lære om pleje af AIDS-patienter, er dette kursus noget
for dig.

Kurset er for alle FADL’s medlemmer – og der er stadig
ledige pladser på hold B:

8/4 kl. 17-20 Undervisning ved læge
9/4 kl. 17-20 Undervisning ved sygeple-

jerske
29/4 kl. 18-20 Møde med en person fra

Positivgruppen

Tilmelding på Vagtbureauet, tlf. 3524 5402 eller
kurser@fadl.dk

Baggrund og indhold
Eftersom FADL-vagter ofte rekvireres til ekstra pleje-
krævende patienter, deltager vi hyppigt i plejen af HIV-
smittede patienter. På AIDS-kurset får du en grundlæg-
gende orientering om sygdommen AIDS, herunder epi-
demiologi, forebyggelse af smitte, holdninger til smitte,
sexualitet og død. Denne del af kurset varetages af en
læge og en sygeplejersker fra Rigshospitalets infektions-
medicinske afdeling.
Som afslutning på kurset afholdes et møde med en
person fra Positivgruppen, der vil fortælle sin egen livs-
historie. Du får mulighed for at stille spørgsmål, og få
indsigt i hvordan det er at leve med AIDS.

VENTILATØRKURSUS II
Alle ventilatører med mindst 150 timers VT-erfaring kan
deltage i FADL’s VT-II kursus, der handler om pleje af
respirationsinsufficiente og pleje af respirationsin-
sufficiente patienter i disses hjem.

Kurset foregår hen over den kommende weekend:

Fredag d. 5. april kl. 16.00-19.00
Lørdag d. 6. april kl. 12.00-18.00
Søndag d. 7. april kl. 12.00-17.15
Mandag d. 8. april kl. 16.00-19.00

Læger, lægestuderende og psykologer underviser på
kurset. Lørdag og søndag foregår på Rigshospitalets
børneafdeling, de to øvrige dage i Medborgerhuset,
Nørre Allé 7.

Pleje af børn er et af Vagtbureauets satsningsområder.
Det hidtidige børne-flyver-VT-hold blev nedlagt ved års-
skiftet pga mangel på holdmedlemmer. Efter dette VT-II
kursus vil vi afhængig af de nyuddannede
børneventilatørers ønsker meget gerne genoprette
flyverholdet eller skabe nye hold med fast tilknytning til
enkelte afdelinger.

Der er stadig ledige pladser, derfor denne mulighed for
sidste-øjebliks tilmelding på Vagtbureauet, tlf. 3524 5402
eller på e-mail til kurser@fadl.dk

MVS-KURSUS MED FADL
Alle FADL-medlemmer med bestået eksamen i farma-
kologi og mikrobiologi samt mindst 400 timers SPV-er-
faring kan deltage i FADL’s éndagskursus og blive Med-
hjælper ved Sygeplejerskeopgaver

Kurset foregår.

Lørdag d. 6/4 – dvs. på lørdag – fra kl. 9.00 til 16.00

Der er stadig ledige pladser, derfor denne mulighed for
sidste-øjebliks tilmelding på Vagtbureauet, tlf. 3524 5402
eller på e-mail til kurser@fadl.dk

BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 4 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekends og på
helligdage. Vi er altid 5 på arbejde samtidigt.

Krav:
- Du skal være på fase II
- Du skal kunne tage blodprøver

Oplæring:
2 lønnede følgevagter á ca. 2 timer samt introduktion til
afdelingen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. april 2002 til Vagt-
bureauet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB
eller holdleder Christian, tlf.: 3810 3772

HOLD 4630 SØGER NYE
VENTILATØRER
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 afhjæl-
pes 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 afhjælpes
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 son-
den 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes ble, når
dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han (undtagel-
sesvis) 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 7 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

· Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr. må-
ned og at du har over 150 VT-timer.
· Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
· Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt, og disse afholdes i maj måned
· Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i
et privat hjem.

Yderligere oplysninger hos holdleder Rebekka tlf.: 3537
4920
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 18.04.02 kl. 12:00 til Vagt-
bureauet

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER

1 nyt holdmedlem

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 15-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fredage
og lørdage og i skoleferien

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne tage min. 1 vagt om måneden.
Et udmærket supplement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 20 71
85 11 eller
                                         Helle: Tlf. 26 27 70 69

Ansøgningsfrist: Torsdag den 11. april 2002 til Vagt-
bureauet

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som den
kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende dag
og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebe-
handlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning
af pt., iv-medicinering, stuegang med læge, blodprøvet-
agning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig med be-
handling af svære blodtryksfald, initial hjertestop-
behandling; alle ting, som er en god ballast at have, når
man står i skadestuen en kold januarnat og bagvagten
har sederet sig ned.
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, dialysebe-
handling på intensive og andre afdelinger samt mulig-
hed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.
Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består mikro-
biologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT timer
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel. Angå-
ende antallet af vagter om måneden, skal du kunne tage
6-7 vagter, hvis du primært vil arbejde med de stabile
kroniske dialyse patienter, og 8 vagter hvis du vil dialy-
sere de mere akutte patienter.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en sy-
geplejerske.
Ansøgningsfrist d. 15/4-02.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983 / 22584191.

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer

Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-af-
delinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi almin-
delige SPV-vagter og er på den måde altid sikret ar-
bejde 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: snarest til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsulent
Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE
Kardiologihold 4103 på KAS Gentofte søger en erfaren
ventilatør til indsupplering pr. 1. maj. Vi er et hold på 15
som dækker aften/nattevagter i hverdage og hele døg-
net i weekenden.

Man er som holdmedlem forpligtet til tage gennemsnit-
tet af vagter ca. 4-5 om måneden.

Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet afhænger af din erfaring,.

· For at søge skal du gerne have afholdt mere end 200
VT timer, og du vil blive foretrukket hvis du har bestået
farmakologi.

· Du skal kunne deltage i holdmøde/middag torsdag den
18. april kl. 17.00. Ansøgning til Vagtbureauet senest
den torsdag den 11. april.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte holdleder
Anders Hvelplund på telefon 35851590.
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VENTILATØRER TIL NYT
HJEMMEHOLD 4636
Til et nyt hjemmehold, der indtil videre og på ubestemt
tid gør tjeneste på Rigshospitalets afdeling 5061 søges
pr. 1. maj 2002 6-8 ventilatører. Holdet passer en ½ år
gammel trakeotomeret dreng.

Uddybende oplysninger følger i næste uges MOK, men
du kan allerede nu henvende dig til Brian Bjørn på Vagt-
bureauet, tlf.nr.: 3524 5404, hvis du er interesseret i at
komme på holdet og/eller yderligere information.

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 1 kompetent holdkollega 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 11 medlemmer, der fungerer på Herlevs
Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
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 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”førtids-
pension” og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3
patienter, samt observation, medicingivning, evt. sår-
skift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m. under
dialysen.

Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

Arbejdstider:
- Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30
- Lørdag:  7.30-15.00
- 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 sygeplejerske/student.
· Opstart: efter aftale.

Ansættelsessamtaler: På afdelingen
Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. april 2002 til Vagt-
bureauet
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.

HOLD 4402
Da en del af vores ventiler er blevet færdige med stu-
diet, er hold 4402 i gang med et større generationsskifte
Vi søger derfor nye ventilatører til oplæring i løbet af
februar.
- Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du gerne
prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bliver ordent-
ligt udnyttet.
Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende afdelings-
hold, som har været en del af  det faste personale på
Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive afd. i mere end
10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være sam-
men med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der ef-
terfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmeto-
der og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte 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 div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at ar-
bejde med ofte kritisk syge patienter - også når der sker
noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3 måne-
der og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1 år er der
mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr. måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld løn.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret. Vi
forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet 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:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet senest mandag d. 5/4-02 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samtaler
på afd.

HOLD 4626 SØGER 2 NYE
VENTILATØRER
Holdet arbejder i Allerød, hvor vi passer en 12-årig dreng,
der er født med et cystisk hygrom.
Tumoren involverer bl.a. tungeroden og komprimerer
trachea, hvorfor han har sølvkanyle.
Bortset fra dette lille handicap er det en frisk knægt, der
bl.a kører  Go-cart, og han er ikke væsentlig mere pla-
get af luftvejsinfektioner end andre børn på hans alder.
Arbejdet består i observation, soignering af sølvkanylen
og evt. fugtning efter behov.
Pt. hoster selv sekret op og sugning er faktisk aldrig
nødvendig.
Holdet dækker dag- og nattevagter på hverdage, og i
nogle tilfælde også aftenvagter samt
nattevagter i  weekends efter behov.
I nattevagterne sidder vi i et tilstødende lokale med læ-
nestol, arbejdsbord, video og kabel-TV.
I dagvagterne følger vi med i skole, hvor vi har vagt-
værelse ved siden af klassen, og i skolefritidsordning.
Holdet arbejder i privat hjem i Allerød (S-tog fra byen),
der ydes transport og rapportkvarter.
Der ydes 2 lønnede følgevagter, den ene eren oriente-
rende samtale med familien, den anden følgevagt i skole
og skolefritidsordning.
Krav: Du skal selvfølgelig kunne tænke dig at følge en
12-årig knægt i hans hverdag og derudover have min.
200 VT-timer.
Ansøgning hurtigst muligt til Vagtbureauet. Ring evt. til
Hans Christian Møller Thorsen, tlf.nr.: 3526 1545

EKSTRA SPV-KURSUS TIL
AUGUST
I august gennemføres et intensivt SPV-kursus fra man-
dag d. 12/8 til fredag d. 30/8 med undervisning 3 eller 4
timer næsten alle dage fra kl. 16.30.
Desuden indgår 2 praktikdage på hospitalsafdeling
mellem 22/8 og 8/9.
Kurset afsluttes inkl. orientering og vagtplanlægning d.
9, 10 og 11 september.

Fuldstændig kursusplan kan fås på vagtbureauet eller
ved henvendelse på kurser@fadl.dk

Tilmelding senest 1. maj.

VAGTBUREAUET
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Fadl
FADL ? REPRÆSENTANTSKABET
? SUPPLERINGSVALG ?

Var du forbi vores stand på B-dag, og blev du en lille
smule tændt på at blive politikker, eller er du bare
interesseret i hvad der foregår i FADL ? Så har du
stadig muligheden for at stille op til suppleringsvalg
til repræsentantskabet i København. Vi skal være 21
medicinstuderende, men der er stadig 5 ledige plad-
ser !! Derfor har vi udskudt valgperioden lidt endnu.
Hvis du er interesseret i at stille op skal du udfylde
en stillerliste, som du får på sekretariatet (byg.
1.2.20).

Repræsentantskabet mødes ca. hver 5. uge i 2 timer
og diskuterer hvad der sker i FADL. Næste repræ-
sentantskabsmøde d. 30 april kl.16.15 er, ligesom alle
andre møder, åbent for alle interesserede. Her kan
du få svar på dine spørgsmål, og så kan du se om det
at være politiker er noget for dig ! Efter mødet vil vi
spise lidt mad. ALLE FADL-medlemmer er velkomne
! Du kan sende en mail til toc@fadl.dk hvis du vil have
dagsorden tilsendt inden mødet.

VEL MØDT !
Christianne, KKR.

Medicinsk Studenterråd
SUNDRÅDET
Et Sundhedsvidenskabeligt Studenterråd

Det Medicinske Studenterråd (MSR), Fagrådet for
Folkesundhedsvidenskab (FSV) og Odontologisk For-
ening (OF) har i fællesskab opstillet studerende til
fakultetsrådet. – Vi sidder således tre studerende i
fakultetsrådet sammen med fakultetets nye dekanat.
Og for nu at skabe et forum, hvor vi som studerende
på fakultetet kan diskutere de emner, som vi er fæl-
les om, har vi stiftet Sundrådet.

I Sundrådet vil vi beskæftige os med overordnede
studenterpolitiske emner på Panum og fakultetet.
Det handler f.eks. om vores bygninger, økonomi,
ansættelsespolitik, videreuddannelse, satsning på
Kommunehospitalet, administration og meget meget

mere. Vi vil orientere og indkalde til møder direkte
til fagrådene MSR, FSV og OF – men også her i MOK.

Næste møde i Sundrådet er onsdag den 3. april kl.
16.00 i mødelokalet (1.2.15):

Dagsorden:
1. Formalia
2. Konstituering
3. Meddelelser
4. IT-politik for fakultetet
5. Engelsksprogede kurser på 10. semester på

medicin
6. Konsulentundersøgelsen af fakultets

sekretariat
7. Udvalg på fakultetsniveau
8. Fastlæggelse af mødekalender
9. Eventuelt

Ad 2: Vi skal have valgt en formand for Sundrådet.
Ad 8: Forslag til kalender for Sundrådet:
- 25. april: Sundrådsmøde
- 29. april: Fakultetsrådsmøde
- 22. maj: Sundrådsmøde
- 20. juni: Sundrådsmøde
- 24. juni: Fakultetsrådsmøde

Mød op, og deltag i studenterpolitikken for hele fa-
kultetet!

Med venlig hilsen
Simon Serbian
Studenterrepræsentant i Fakultetsrådet

IMCC
ORPHANAGE
INITIATIVE - I
RUMÆNIEN
Kunne du tænke dig at komme
ud og opleve noget andet end
bare Panum? Måske vil

børnehjemsprojektet i Rumænien lige være noget for
dig.
Projektet omfatter børnehjem i 4 byer i Rumænien.
Fælles for dem alle er bl.a., at de er underbemandede,
og børnene derfor langt fra får den opmærksomhed,
de har brug for.

Mange af børnene er, som et resultat heraf, enten
fysisk eller mentalt tilbagestående. Din opgave vil
primært være at stimulere børnene gennem lege,
udflugter og andre aktiviteter. Desuden vil der blive
mulighed for at assistere både læger og fysioterapeu-
ter i deres arbejde med børnene.
Projektet er åbent for alle studerende og er af 3 ugers
varighed.
Ansøgningsfristen er d. 15 april for rotationerne i juli/
august måned. Desuden er der mulighed for at
komme afsted i november.

KÆRE
SEXEKSPRESSERE -
NYE SOM GAMLE ALLE
SOM EN
 Endnu en chance for at møde hinan-
den og blive klogere på hver andre, på
Sexekspressen, på livet.
Kom til torsdags-månedsmøde-hygge, d. 4./4. kl. 19 i
kantinens grønne sofaer.
Det skal nok blive en fest – og måske har nogen kage
med?? Medbring dine påskerester og din feriekulør
(??).
Glæder os til at se jer. Har du aldrig været her før;
men synes at det lyder drønspændende, er du også
mere end velset.

INDRE ORGANER
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Studenterklubben & HG
LANG FREDAGSBAR

SÅ ER DER VANEN TRO LANG FRE-BAR I STUDENTERKLUBBEN

FREDAG D. 5. APRIL 2002 KLOKKEN 11.00 – 24.00

! OBS ! DØREN LUKKER 23.00 BAREN LUKKER 23.30 ! OBS !

HUSK STUDIEKORT. ÉN GÆST PR. STUDIEKORT.

HUSGRUPPEN
INFORMERER
- Fra og med mandag d. 8. april
2002 afholdes HG’s ugentlige møder
mandage kl. 17.00 i
studenterklubben.

JEG GI’R EN
OMGANG, HVIS
DU GI’R TO!
Husgruppen byder velkommen til
nye & gamle kunder og vil så lige
rydde et par misforståelser af vejen.

1. Husgruppen får gratis øl og en
fyrstelig hyre, når de står i bar!
- Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre
betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola, smøger
og toast, både til daglig og når vi holder fest. Alt bar-
personale er ULØNNET. Det er derfor en øl koster 7
kr. og ikke 23 kr.

2. Husgruppen har en aftale med både
ISS og Jydsk Rengøring, der pænt
kommer og gør
rent både til hverdag og efter fester.
- Næh. Både til daglig og især efter fester ryd-
der Husgruppen selv op, selvom flere af dem unæg-
telig ligner den gulvklud, de selv går og skubber rundt
på sådan en søndag formiddag efter en semester-
startsfest.

3. De tomme flasker flyver selv op i

baren og ned i kasserne.
- Nej, sådan sker kun i David Copperfields
trylleshow. Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad
tage jeres flasker, kopper, glas og askebægre med op
i baren. Faktisk er det et minimumskrav til brugerne
af Studenterklubben. Dette kaldes SELV-
AFRYDNING ude i den virkelige verden, og det er
slet ikke så dumt endda.

4. Husgruppen bruger kun
proffessionelle dørmænd til festerne.
Derfor er det tilladt at svine dem til. Det
er jo det de er der for.
- Nope. Husguppen står selv i dør til festerne.
Derfor husk lige, at vi både til daglig og til fester er
jeres studiekammerater, og ikke en eller anden
hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5. Studenterklubbens overskud ryger
lige i lommen på bestyrelsen.
- Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskå-
ret til studentersociale formål, f.eks til basis-
grupperne på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe
studerende. Universitetet ejer lokalerne, men
de administreres til dagligt af foreningen Hus-
gruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 50 aktive fra
alle semestre, som mødes hver mandag kl. 17, hvor
vi diskuterer løst og fast om klubbens virke, der i
blandt uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se
hvordan tingene fungerer og evt. komme med ris el-
ler ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER
FØRST OG FREMMEST VORES
ALLESAMMENS OASE. KLUBBEN ER

Husgruppen opfordrer alle
medicinstuderende til at bruge

studenterklubben mere i
hverdagene. Det er tanken at

klubben skal være et fristed for
studerende tirsdag til fredag,

hvor man kan sætte sig ned og få
en billig kop kaffe, diskuterer
weekendens strabadser eller få

et spil ”pomfrites”!
Studenterklubben skulle gerne
være mere end en fredagsbar.

ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN, OG
HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN PÆN
OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN
KUNDER ELLER
HUSGRUPPEMEDLEMMER, LØBER
SUR I DET.

De kærligste hilsener
Husgruppen

SPAR 1200 KRONER OM ÅRET
Den gennemsnitlige medicinstuderende drikker 2 kopper
kaffe eller te om dagen. Et semester består af 20 uger. Det

svarer til 400 kopper om året.

Hvis du drikker kaffen i studenterklubben sparer du 1200,-
hvert år - og så er der gratis genopfyldning.

Ikke kun om fredagen! Åbningtider:
'Tirsdag til Torsdag 11-17 (Fredag 11-19)

INDRE ORGANER
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Diverse basisgrupper
GRUPPEN FOR
INTEGRERET MEDI-
CIN (GIM)  MØDES
ONSDAG D. 3. APRIL !
I GIM interesserer vi os for alter-
native og komplementære
behandlingsformer samt mange
andre spændende ting, vi sjældent

hører noget om på studiet. GIM er et fordomsfrit, men
stadigt kritisk forum, som er åbent for alle stude-
rende (og ansatte) på Panum.

- Hvilken stand på B-dag var GIM´s?
- Stikord: heftig debat, urtete, massage,

hyben og kiroterapi (mystisk healing!?)...

Hvis det er noget for dig med lidt alternativt kryd-
deri på studiet, så kom til det næste GIM-møde. Som
altid mødes vi den første onsdag i måneden kl. 16.00
i lokale 9.2.3, denne gang er det onsdag d. 3 april.
Her vil vi blandt andet snakke mere om Kiroterapi.
De fleste, der så/prøvede denne behandlingsform på
B-dag blev vist ret imponerede over oplevelsen. Et
arrangement om kiroterapi i løbet af foråret kunne
være rigtig spændende.

Og hvad med vinderne af den alternative quiz på B-
dag, - måske er der præmier til dem på mødet?

Fra vores udsendte gimmer skal vi desuden høre lidt
om hvordan høringen i folketinget om alternativ be-
handling tirsdag d. 19. marts gik. Her mødte repræ-
sentanter fra Folketingets Sundhedsudvalg et panel
af oplægsholdere, der bestod af bl.a. læger, sociologer
& formænd og –kvinder fra diverse sammenslutnin-
ger af alternative behandlere; heriblandt Peter El-
sass, Freddy Knudsen, Laila Launsø, Kirsten Sietam
og Peter C. Gøtzsche.

Vi skal  også finde ud af hvad efteråret skal byde på
at spændende arrangementer, udflugter og andre
spændende ting.

Se også http://www.studmed.ku.dk/gim/

Vel mødt, d. 3/4 kl 16 i lokale 9.2.3 til alle nye og
gamle gimmere...

DEN ALTERNATIVE QUIZ
- gæt, grin og bliv klogere.
Her er de rigtige svar til GIMs quiz fra B-dag d. 22.
marts:
1. Hvor længe har sygesikringen givet tilskud til ki-
ropraktisk behandling?
- Siden 1978
2. Er det meningen, at der skal være virksomme
molekyler i homøopatisk medicin?
- Nej. Den helbredende virkning kommer fra kraf-
ten, der under fortyndingen af de helbredende stof-
fer er afsat i væsken.
3. Hvilke tre væsentlige ting kan forstyrre strømmen
af Qi-energien, ifølge kinesiske læger?
- Forkert kost, følelsesmæssige forstyrrelser og klima-
ændringer.
4. Hvad betyder homøopati?
- "lige helbreder lige"
5. I ayurvedisk lægekunst er Pitta (solen)...?
- Energikilde og styrer af biokemiske og
fordøjelsesmæssige processer.
6. I Bachs blomstermedicin bruges lærk mod....?
- Manglende selvtillid, mindreværdskomplekser, frygt
for at svigte.
7. Hvem opdagede zoneterapien?
- Den amerikanske læge William Fitzgerald (i begyn-
delse af det 20. årh.)

Der blev to vindere, som begge kun havde 1 fejl:

Stinus Ancher og Anja Hardtmann

De kan få deres præmie i form af et gavekort til
Shiantsu-massage ved at møde op til
næste GIM-møde onsdag d. 3. april kl. 16.00 eller ved
at ringe til Dan Brun Larsen på 25 39 27 67.

VINDEREN ER KRISTNE
MEDICINERES B-DAG-
KONKURRENCE ER
FUNDET !!

Den heldige vinder af gavekortet til Jensens bøfhus
er OSCAR LUNDBERG (du modtager en mail). TIL-
LYKKE.

Svarene på spørgsmålene var, at der i bibelen er 2
testamenter, det tog ifølge bibelen Gud 6 dage at
skabe jorden (han hvilede på den 7.) og det nye testa-
mente blev forfattet på græsk.

Tak til alle for en god B-dag.
Venligst

Kristne Medicinere

MÅNEDSMØDE 3 APRIL KL. 16.00
I FADL´S MØDELOKALE
Dagsorden
1. Siden sidst
2. 10 minutters indlæg: Den kontaminerede patient.
3. Fremtidige arrangementer
4. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin,
anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at del-
tage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet
er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er for
medlemmer.

Debat
PERFEKTE TRAFIKFORHOLD I
JERUSALEM !

De fleste storbyer i verden har det samme problem - trafik!
Der er for mange biler med for få personer i, der er ikke
nok parkeringspladser, for dårlig kollektiv trafik, der er for
dyr og ikke giver en god nok service til folk. Men der er en
løsning på problemet. Jeg vil vise jer hvordan ved at blot-
lægge den israelske stats hemmelige planer til at regulere
storbytrafik!

Det vi virkelig kan lære fra israelerne er hvordan man
forhindrer for mange biler i den indre by. Problemet har
altid været, at alle vil køre direkte hen og parkere foran den
dør, hvor de skal købe ind, arbejde, bo. Der er bare altid
nogen, der holder i vejen på vej dertil og der er aldrig nok
parkeringspladser. Samtidig er den kollektive trafik for
langsom (min gamle farmor Sindby kan gå hurtigere end HT
kører), for dyr og for upraktisk. Busserne venter ikke på dig
og stopper ikke der, hvor du har brug for det.
Hvad er løsningen så? Ja, her skal vi se til Israel. De bygger
store jordvolde hen over vejene. De tvinger folk ud af
bilerne. Hvis folk forsøger at køre forbi et CP, bliver der
somme tider skudt efter bilerne så de senere kan identifice-
res og vejpenge opkræves (Oplevet det seneste tilfælde
d.18/3-2002). Folk er så tvunget til at stige ud, gå forbi CP
og stige på en minibus, der kører til centrum af Jerusalem.
Undervejs på ruten sættes folk af, hvor der er brug for det
og hvis der er ledige pladser samles folk op. Stoppesteder
er som ordet siger det; et sted hvor man stopper. Og det gør
chaufførerne hvor der er plads til det.  Der er en sæde-
udnyttelse, der ville få HT/Fyenbus til at skide i bukserne af
misundelse. Nu vil jeg lige komme med min egen subjektive

mening og anbefale HT, Fyenbus og andre busselskaber at
ansætte nogle palæstinensiske chauffører. Palæstina har
brug for en god eksport, der kan tjene penge til landet og
disse chauffører er i stand til at køre en bus, fuld af elefan-
ter, gennem en glasbutik uden at der bliver spildt noget
saftevand!

På en fiks, konsekvent måde har israelerne mindsket trafik-
ken i Jerusalem, samt sænket arbejdsløsheden for unge
mænd og kvinder i Israel da de skal tjene som soldater ved
CP´erne. Desværre er der kø for lastbiler, da der ikke er
nok soldater til at undersøge om der bliver smuglet biler
med ind til Jerusalem. Men hvis USA bare øger deres årlige
bidrag på 12 milliarder så kan den israelske stat nok finde
en fornuftig løsning.

Dem af jer, der fra tid til anden har været i KBH, vil måske
have oplevet de bilfrie dage. I Rom forsøgte de med et
andet system. De ulige dage måtte kun biler med ulige
nummerplader køre i centrum og på lige dage, lige nummer-
plader. Der har vist været en lignende ordning i nogle større
byer i asien. Men hvordan har israelerne begrænset
biltrafikken på en retfærdigt måde ? De har prøvet med en
lidt anden ordning, hvor de første 35 år af deres besættelse
af Vestbredden og Gaza er det kun israelere der må køre frit
omkring.....
...og måske kan palæstinenserne få lov til at køre frit om-
kring i deres eget land de næste 35 år?

Eske Sindby
Jerusalem
28 marts 2002

Til pigerne. Dr. Boysen...
...pigerne på Panum vil savne dig.

INDRE ORGANER & DEBAT(?)
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Befordringsgodtgørelsen er det beløb man får for
transport mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads:
158 øre/km fra 25 til 100km og 79 øre/km over 100km.
Fra det beløb skal så trækkes kr. 15,- hvis man har
krydset Storebælt under transporten?!?

EKSEMPEL:
27-årig medicinstuderende ved Københavns Univer-
sitet beslutter sig for at tage semesterfri efter 11.sem.
og arbejde som lægevikar ved medicinsk afd. Kolding
Sygehus i oktober og november 2001. Han modtager
ikke SU og han vælger at lade sin lejlighed stå tom i
de to måneder, hvilket i øvrigt sparer ham en del i
varmeudgifter. Samtidigt lejer han af Kolding Syge-
hus et værelse til kr. 350,- pr. måned.
Oktober og november måneder indeholder i alt 61
dage. Han arbejder flittigt og er på arbejde 46 dage i
løbet af ansættelsen. Han er i løbet af de to måneder
kun 11 dage i København på weekend m.m. Det vil
sige at han har været i alt 50 dage i Kolding, selv om
han kun har arbejdet de 46 af dem. Den rejse-
godtgørelse han skal have er altså:     (359,- + 150,-)
50 = 25450,-   Herfra skal man trække et bundfra-
drag på 4400,- . Det endelige fradrag for to måneders
vikariat bliver altså kr. 21050,-  Dette fordeles af
skattetekniske årsager på årets resterende måneder,
hvilket giver ham et månedligt fradrag på 7017,- i
oktober, november og december. Dette fradrag skal
selvfølgelig lægges til hans sædvanlige fradrag på
omkring 2880,- pr. måned.
Han synes, at det er sjovere at tjene penge, når hans
fradrag er næsten kr.10000,- pr. måned.
Selvfølgelig skal han også have befordringsgodtgø-
relse for hans i alt 5 returbilletter til Kolding, og da
Kolding ligger 223 km fra Hovedbanegården bliver
regnestykket: ( kr.1,58 x 75 + kr. 0,79 x 123 – kr.15
(Storebælt))2 x 5 = kr. 2007,- Penge der er værd at
tage med…Især når et 10-turs klippekort koster
kr.1920,-
Man skal bare sørge for at have sine papirer i orden,
for man kan næsten være helt sikker på at blive lig-
net. Det vil sige, at Told & Skat synes, at det er un-
derligt at dit fradrag er så stort og ønsker at se alle

TJEN PENGE PÅ DIT LÆGE-
VIKARIAT
- Gaver i skattelovgivningen til læger og
lægestuderende
Det følgende er en skatteteknisk udredning af speci-
fikke regler omkring skattefri rejse- og befordrings-
godtgørelse ydet til medicinstuderende i lægevikariat
og læger i turnus. De er sammenfattet i trægt sam-
arbejde med Told & Skat og har udelukkende til for-
mål at gøre DIG opmærksom på, hvad DU har ret
til…
Rejsegodtgørelse gives til en person, der, på grund af
afstanden mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads,
ikke har mulighed for at overnatte på bopælen. Den
er delt i to portioner: Kostgodtgørelse og logi-
godtgørelse. Kostgodtgørelsen androg i 2001 kr. 359,-
og skal dække udgifter til mad på rejsen. Logi-
godtgørelsen androg kr. 150,- og skal dække udgifter
til et andet overnatningssted. Begge beløb er pr. dag
man er væk fra bopælen! Ja, så blev det pludselig
interessant. Der er selvfølgelig nogle krav, der skal
opfyldes, før man kan få fingrene i mammon:

- Man skal være lønmodtager.
- Man må ikke være modtager af SU på det tidspunkt,
hvor man har det midlertidige arbejde.
- Arbejdet må ikke være en del af uddannelsen.
- Man skal have folkeregisteradresse på bopælen.
- Man må ikke udleje sin bolig, mens man er væk.
- Man skal betale en eller anden form for husleje ved
den midlertidige arbejdsplads. De fleste tilbydes en
billig lægebolig ved hospitalet, så det er intet pro-
blem. Betales ikke husleje bortfalder kun logi-
godtgørelse.
- Den midlertidige ansættelse må højst vare 12 må-
neder. Sjældent et problem ved lægevikariater. Spe-
cielt interessant for turnuslæger er det, at det reg-
nes for en ny ansættelse, hvis arbejdspladsen flytter
over 8 km efter 12 mdr. Sort men sandt: 6mdr. kirur-
gisk afd. + 6mdr. medicinsk afd. + 6mdr. praksis
mindst 8 km væk fra hospitalet = 18 mdr. rejse-
godtgørelse, selv om det er samme ansættelse og ar-
bejdsgiver.

Til skattetænkerne. Skatteminister
Svend Erik Hovmand.

papirer i sagen, men den er god nok. Husk desuden,
at der er 3 års forældelsesfrist på skattesager, så godt-
gørelse helt tilbage fra indkomstår 1998 kan blot skri-
ves på selvangivelsen 2001 under punktet ”Øvrige
lønmodtagerudgifter”. Herefter rekvirerer T&S dine
papirer og et par måneder senere kommer checken…

God fornøjelse og godt skatteår
Dan Lou Isbye, 12.sem KKK

SKATTEINFO & RETRO-MOK
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Vi er på redaktionen gået tilbage 25 år og må konstatere at når studrende var utilfredse rørte de på sig. Bemærk fremmødet om
RUC, hvor mere end 600 lægestudrende mødte op. Tør øjnene og tag jer sammen!

RETRO-MOK
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FOREDRAG OM ANÆSTESIOLOGENS DAGLIGE ARBEJDE OG
AKUTTE OPGAVER PÅ HOSPITALET, INTENSIV MEDICIN SAMT

DANSK INSTITUT FOR MEDICINSK SIMULATION, AFSLUTTENDE
MED RUNDVISNING, VED

AFDELINGSLÆGE ANNE LIPPERT
OG

1. RESERVELÆGE ANNE MARIE SØRENSEN.

ONSDAG 10 APRIL KL. 15.50 - 18.00

MØDESTED: RECEPTIONEN HERLEV SYGEHUS
TILMELDING SENEST FREDAG 5 APRIL (SOERENS@MDB.KU.DK).

ALLE ER VELKOMNE.


