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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: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 23, årgang 34 udkommer

Torsdag:
"Enemy at the gates" kl 20 i filmklubben

Fredag:
Så er det weekend så vi burde drikke os
ned, men vi læser til eksamen, øv!

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Der sker for tiden en ganske omfattende handel med
turnuspladser. Som turnussystemet er nu, trækker
man et nummer, og jo lavere nummer, des bedre
mulighed er der for at få en turnusplads i det Amt
man helst vil have. Hvis man er havnet i Sønderjyl-
land og har børn og hus i København, kan man bytte
sin turnusplads med sin studiekammerat, der har
børn og fritidslandbrug i Sønderjylland. Denne mu-
lighed er der nogen, der udnytter på det groveste.
For det ligger sådan, at der faktisk ikke er så mange
medicinstuderende med fritidslandbrug i Sønderjyl-
land, men en hel del medicinstuderende med børn og
hus i København. Det er der nogle medicinstude-
rende, der er blevet klar over. I stedet for at se det
som en mulighed for at hjælpe en stakkels børnefa-
milie der skal flytte til Sønderjylland, ser de børne-
familier, der kan tjenes penge på. De forsøger at få
turnus et eftertragtet sted og vælger derefter at
”bytte” deres turnusplads med en stakkel som er
havnet i turnus en dagsrejse fra familien – mod en
betragtelig dusør (op til100.000 kroner), naturligvis.
Man kan kritisere turnus-systemet, der er opbygget
så man bliver stavnsbundet til et sted, man absolut
ikke ønsker at være. Turnus-systemet er nu engang
som det er, og dem der misbruger det er os selv, de

VIND100.000 KR. I TURNUS-LOTTO!

GÆT EN CANCER.
Vinderen af konkurrencen ”Gæt en cancer” blev Jiri
Bartek, hold 106v. Jiri så, med sit trænede blik,
straks, at der var tale om en Ovariecancer. Jiri kan
hente sin kirsebærvin på MOK-redaktionen på man-
dag.
MOK/Kris

Oscarkonkurrence
And the winner was....
Så er den 74. Oscaruddeling overstået og
sikke en fest det var. Ifølge TV2 sad hele
100.000 filmfans og fulgte med. Det blev en
overraskende aften i afro-amerikaernes
tegn. Og det var da også dejligt at se at USA's
filmindustris dårlige samvittighed over un-
dertrykkelsen af de afroamerikanske skue-
spilleres nu endelig fik afløb så alle kunne
gå derfra hånd i hånd og synge We Are The
World.

Overraskelser
Men nu er vi jo nogle som godt kan lide at
svare på Oscarkonkurrencer i MOK. Og vi
føler os groft røvrendt af de overraskelser
aftenen bød på. OK, Halle Berry var faktisk
en af favoritterne, men det kom da klart bag
på hende selv og også hovedparten af besva-
relserne at hun faktisk fik den første Oscar
for Kvindelige Hovedrolle uddelt til en afro-
amerikaner. Glimrende tudetur. Det hører
sig til og hjælper til at holde os vågne. Og
hvad skete der lige med LOTR? OK, det kan
godt være at A Beautiful Mind er god og pas-
ser fint ind i det Forrest Gump elskende
publikum i USA, men LOTR er nu engang
en fantastisk eventyrfilm, hvis lige man al-
drig har set. Jeg synes det var synd, at den
blev forbigået til alle de store priser. Og det
snød da også alle de kære læsere af nærvæ-
rende ugeblad.

72 besvarelser og 13-skalaen
I alt fik vi 72 besvarelser i oscar-
konkurrencen. Tak for det! Det var
underholdene at rette dem igennem. Impo-
nerende mange havde glemt at svare på en
eller flere kategorier! Der var 25 kategorier
og antallet af rigtige svar fordelte sig på 13-
skalaen. Der var en enkelt filmspasser (næv-
ner ingen navne), der fik 3 rigtige. Dumpet!
Du skal til reeksamen om et års tid. De fle-
ste lå på en 8-9 rigtige. Og så har vi jo dagens
2 vindere, der fik sig et 13-tal!

Og vinderne er...
1. pladsen med 13 rigtige fik:
Marie Breinholt, som (og derfor er det
ekstraimponerende) havde glemt at svare
på en kategori.

Amalia Danielsen, der faktisk havde begge
Kortfilmskategorier rigtig. Hvordan i alver-
den?!

Tillykke til Jer. Håber at Martinipakken vil
bekomme jer vel.

Meeen, der er jo flere præmier. Fadls forlag
har lavet en ret sej T-shirt som vi giver til
alle dem, der har klaret 10 eller derover. Det
drejer sig om:

12 rigtige:
Anne Mørup, 5. semester
Lone A. Bondo, 6.b. semester (what?)
11 rigtige:
Sandra Teiblum, 5. semester
Christian S/H, 3. semster
Marie Baunsgaard, 4. semester
Marie-Louise Krawack, 3. semester

Liv Lauritsen, 3. semester
10 rigtige:
Dan Qaraeen, 5. semester
Mette Christensen, 4. semester
Anders Dahl, 3. semester

Rikke Holter, 7. semester
Mikkel Alanin, 5. semester

I er meget velkommen på MOK's lille kon-
tor (lokale 9.2.1) hvor I ved fremvisning af

studiekort kan få T'shirten med hjem. Kom
mandag den 29/4 mellem 12-
18. Ja, det lidt forsinket,
men til gengæld får du 2 t-
shirts i stedet for 1

Så er det slut for i år. Vi ser allerede frem til
næste års MOK-konkurrence, hvor man
skal huske at stemme på kineser-hispanic-
amerikanerne (hvis bedstemor kommer fra
Polen), for jeg tror at det bliver næste års
tema.

MOKred/Raunsø

Lederen

Amalia får med sine 13 rigtige det
andet Martinisæt.

Marie, en af de to vindere af Oscar-
konkurrencen, får overrakt
martinipakken af MOK's
Kulturredakteur, Raunsø.

medicinstuderende. Vi er også de eneste, der har
mulighed for at gøre noget ved problemet. MOK’s
bidrag til kampen mod udnyttelse af turnussystemet
er ikke at bringe annoncer for salg og køb af turnus-
pladser. Således har vi i denne uge undladt nogle
indlæg, netop angående dette, og det vil ligeledes
være vores politik fremover.

MOK-red/Kris

SYV TROR HVER
AND MÆGLER!
I sidste uge forsvandt MOK fra kantinen,
på mystisk vis. Tyvene er ikke blevet iden-
tificeret endnu, men vi arbejder på sa-
gen. Derfor har vi valgt at bringe nogle af
indlæggene endnu en gang, så hvis du får
de ja vue under læsningen af denne uges
MOK er det enten fordi du er en af de
heldige, der nåede at tage et eksemplar i
sidste uge, inden de blev gaflet, fordi du
var så smart at læse det på mok.info elle
fordi du er skurken, der snuppede alle de
nytrykte MOK. I så fald: Kig dig for en
ekstra gang inden du går over gaden –
eller noget…
Kris/MOK

MOK

FORSINKEDE OSCAR-T-SHIRTS.
På grund af en fejl i leverancerne er t-shirtsne fra
fadl's forlag til de heldige oscar-næstenvindere for-
sinket og vil først være klar til afhentning mandag
den 29/4. Som et plaster på såret får næstenvinderne
2 t-shirtd i stedet for 1. Beklager!
MOK/Kris
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Studienævnet for medicin har besluttet, at den skrift-
lige eksamen i Organkursus II + III (4. sem.) afholdes
torsdag den 20. juni 2002.

Vh Michael Sørensen, eksamenskontoret

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret * 9.1.55a

Eksamen 4. semester – sommer 2002
Fra holdrepræsentanterne for 4. semester er det
meddelt, at man af de foreslåede datoer ønskede
torsdag d. 20. juni 2002 for afholdelse af 4. semesters
eksamen i organkursus 2 & 3. Med venlig hilsen
Pernille Due
Studieleder for medicin

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 7 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-

GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE MED HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

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 kom-
mer til at stå tom, men kan bruges til andre stude-
rende eller merit studerende. Hvis du glemmer at
framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen.
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.

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

1.SEMESTER IN-
VITERER TIL
BØRNEFØ�SDAG
Vi holder børnefødsels-
dag søndag d. 19.maj
(husk at reservere da-
gen). Kom som du var
(udklædning ikke på-
krævet). Der er boller
og kakao for 1.semester
og senere fri leg med de
voksne.
Kærlig hilsen 1.seme-
ster HR

80�ER-FEST
FOR 3. SEMESTER
LØRDAG DEN 27. APRIL

80�ER-FØDE, 80�ER-KLUNS, 80�ER-TONER, 80�ER-
CHICKS,
80�ER-FYRE, 80�ER-STEMNING�

KORT SAGT:
80�ER-GLÆDE!

BILLETTER KAN KØBES HOS
DIN HR-REP�ER ALLEREDE I DAG!

MIDDAGSBILLET (INDGANG KL. 18-19) KR. 60.-

BILLET TIL EFTER MIDDAGEN
(INDGANG KL. 22-24) KR. 30,-

SIDSTE TILMELDINGSFRIST 22. APRIL!!!

Fase I

Studievejlidningen
tion til endnu et eksamens-
forsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af
studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke
opnåede dispensation til et
4. gangs forsøg. Studie-
nævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et
4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungt-
vejende grunde for at dis-
pensation kan gives. Du
skal derfor være sikker på
at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud
i dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at
man har haft en personlig
samtale med en studievej-
leder før sager af denne
karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studie-
vejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud
i sådanne eller ligende pro-
blemer !

Studienævnet

TRÆFFETIDER UGE 14
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Man 15/4 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tir 16/4 10  – 11 11 – 14 Camilla Götzsche

International vejleder
Ons 17/4 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu
Tor 18/4 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche

International vejleder
15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

TRÆFFETIDER UGE 15
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 22/4 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tir 23/4 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen

International vejleder
Ons 24/4 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu
Tor 25/4 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 92 lokale 9.1.41
Connie Holm tlf. 353 270 93 lokale 9.1.41

STUDIET
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VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers
kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber
tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godken-
des 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
attestationsblanketterne for kurser og ophold,
der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretaria-
tet.

SE HER !!!!
Har du lyst til at tjene nogle ekstra penge og
samtidig blive god til at tage blodprøver og
EKGèr, har du chancen nu !

Hæmatologisk Laboratorium på Herlev Sygehus
har en ledig vagt-stilling.

Arbejdet omfatter EKG og - blodtagning som
hjælpevagt på hospitalets Klinisk biokemiske
afdeling.

Det vil på årsbasis omfatte ca. 20 aftenvagter (
15.00 – 22.30 ) og ca. 10 søgne-helligdagsvagter
( 07.30 – 15.00 ).

Aflønning vil ske som uautoriseret laborant (
løntrin 17 ) og alle tillæg vil blive udbetalt.

Stillingen er ledig fra 1/7-2002 og betalt oplæ-
ring vil selvfølgelig finde sted.

Hvis ovenstående er noget for dig, så henvend
dig hurtigst muligt til

Ledende bioanalytiker Eva Gaarsdal
Hæmatologisk Laboratorium, 54P4
Herlev Sygehus
Telefon 44 88 39 63 eller 44 88 44 88 og person-
søger 203
E-mail: evga@herlevhosp.kbhamt.dk

STUDENTERSEKRETÆR VED
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET

Klinikudvalget Rigshospitalet søger en studenter-
sekretær med tiltrædelse 1. juni 2002 eller efter
aftale.

Studentersekretæren varetager i samarbejde
med den fuldtidsansatte sekretær, formanden for
klinikudvalget samt det øvrige klinikudvalg af-
viklingen af undervisningen ved Klinikudvalget
Rigshospitalet. Dette inkluderer:

* udarbejdelse af lektionskatalog
* holdsætning af studerende
* udfærdigelse af introduktionsmateriale
* indkaldelse til klinikudvalgets møder

samt deltagelse i disse som referent
* deltagelse i planlægning-, prioriterings-

og sekretærmøder

Stillingen er på 600 timer årligt som p.t. deles
med en anden studentersekretær. Arbejdstiden
er meget fleksibel med mest arbejde i januar og
august, dog skal der planlægges en-to ugentlige
træffetider samt deltagelse i ovennævnte mø-
der. Aflønning i henhold til overenskomst med
HK-Stat.

Kvalifikationer:

* selvstændighed
* overblik
* samarbejdsevner
* kendskab til tekstbehandling (Word) og

databasesystemer / regneark(Excel) en
fordel

* studerende på fase II ved Klinikudvalget
Rigshospitalet, studerende tidligt på fase
II vil blive foretrukket

Ansøgningen stiles til:
Klinikudvalget Rigshospitalet
Rigshospitalet, afsnit 5404
Blegdamsvej 3
2100 København Ø

Ansøgning bedes fremsendt til ovenstående se-
nest 14. maj 2002
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til klinik-
udvalgets sekretariat, tlf. 3545 4438.

NY TYPE PRÆVENTION FOR
RASKE KVINDER
Afprøvning af vaginalringen

Der er blevet udviklet en vaginalring, som alle-
rede er godkendt i 14 europæiske lande (inklusiv
Danmark). Vaginalringen indeholder de samme
hormoner som kombinations p-piller og hæmmer
således ægløsningen ligesom kombinations p-pil-
ler. Vaginalringen sættes i skeden for en periode
på 3 uger. Derefter følger en ringfri periode på 1
uge – før en ny ring sættes i skeden og så fremde-
les. Ringen frigiver over de 3 uger, hvor den
sidder i skeden, en lav dosis af hormoner, hvilket
giver et stabilt hormon niveau i blodet. Tidli-
gere undersøgelser har vist, at vaginalringen er
et sikkert præventionsmiddel, og at den kontrol-
lerer de månedlige
blødninger godt.

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne
blødningsmønsteret hos kvinder, der anvender
vaginalringen med kvinder, der anvender en al-
lerede markedsført p-pille. Ved deltagelse i un-
dersøgelsen er der 50% chance for, at komme i
vaginalring gruppen og 50% chance for, at komme
i p-pille gruppen. Projektet varer i ca. 1 år, præ-
ventionen vil være gratis, og du vil blive fulgt
nøje af lægen gennem hele perioden.

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du er 18 år
eller ældre og har regelmæssig menstruation.

Er du interesseret i at deltage kan du kontakte:
Overlæge Charlotte Wilken Jensen
Foreningen Sex og Samfund
Antikonceptionsklinik
Skindergade 28 A, 2.
1159 København K
Tlf.: 38163427 eller 26223859
E-mail: cwj@dadlnet.dk Eller
Overlæge Kresten R. Petersen, Tlf: 48296462
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

BOFÆLLESKAB/FREMLEJE
TILBYDES
Jeg er stud.med på 11.sem., som bor alene i en 3
værelses lejlighed  på over 80 m2 lige ved
Sudbyvester Plads (Kbh.S).
Jeg vil gerne fremleje et af soveværelsene på 18
m2.
Fælles stue, stor køkken, toilet med brusebad,
vaskemaskine, kabel TV osv.
Inklusiv varme og el., kan du dele hele lejlighe-
den for 4000,- kr/md /5000 til par.
Lejligheden er nyopført (1995) og er fuldt møble-
ret.
Direkte busforbindelser fra ca. 5 minutters gang
er:
2, 11, 28, 34, 37, 73-E, 100-S, 250-S, 350-S og
natbussen 81-N fra Nørrebrogade/ Husum. Fra
Tårnby stn. – skift til 28.
Du kan selv indrette lejligheden; stuen, som lig-
ner en bibliotek og kan være en fordel for stu-
diet! Rygning tilladt i stuen.
- NETTO butik beliggende i stuen
- FAKTA er ca. 150 m. fra lejligheden
- Til SUNDBYVESTERPLADS (busstop-
sted) ca. 5 min. gang.
- Døgnåbnet APOTEK ca. 15 min. gang.
DEPOSITUM: 5000,- kr. ved indflytning – retur-
neres ved udflytning med 1 mds varsel.
KONTAKT SNAREST MULIGT ”SYLVESTER”
Tlf: 32-97-33-16

TURNUSBYTTE !!!
Haves Storstrøms Amt, Nakskov - ALT i en kor-
tere afstand fra KBH har interesse, inkl. intern
bytning i amtet. Ring og nærmere, så vi kan
aftale detaljer.
Margrethe tlf. 38799073.
emailadresse: Margrethebille@hotmail.com

Annoncer

ÆNDRING AF SKEMA, FARMA-
KOLOGI, 8. SEMESTER:

22.04 kl. 9.15  Almen toksikologi definitioner og be-
greber
23.04 kl. 9.15  Alkohol
30.04 kl. 9.15 toksiske reaktioner i absorptionsvejene
30.04 kl. 11.15 toksiske reaktioner i lever og nyre
03.05 kl. 10.15 Antivirale midler
07.05 kl. 11.15 Neuro-, cancer- og reproduktions-
toksikologi
13.05 kl. 9.15          Psykofarmaka
14.05 kl. 11.15 Forgiftninger, forekomst og opståen
Venlig hilsen
Sven Edelfors

Fase II

SÆDDONORER SØGES TIL
UNDERSØGELSE FOR ANTI-
STOFFER MOD SÆDCELLER

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium,
Fertilitetsafdelingen afd.F. søger 1-2 unge mænd
med
god sædkvalitet, der er villige til at aflevere en
sædprøve ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal bru-
ges til

en analyse for antistoffer mod sædceller og ikke til
insemination. Honorar 250,00 kr. pr. prøve.
Nærmere information fås hos bioanalytiker Bir-
gitte Antoniades Tlf: 33744026.

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
Pilestræde 65
1112 København K

STUDIET & ANNONCER
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FORSØGSPERSONER SØGES
Til deltagelse i et klinisk videnskabeligt forsøg til belysning af sammenhængen mellem  kontaktallergi og
udvikling af irritativt kontakteksem.
Forsøgsdeltagere skal være over 18 år. Desuden må du ikke være gravid, ikke have atopisk eksem eller være
i immunsupprimerende behandling.
Forsøget forløber over 3 dage, hvor du vil skulle møde en gang dagligt a en ½ times varighed. Du vil blive
betalt med 300 kr. pr. fremmøde.
Såfremt du er interesseret i at deltage, kan du tage kontakt til læge Berit Tankred og få yderligere
oplysninger på tlf. 39 77 73 08.
Forsøget er finansieret af rammebevilling til Videncenter for allergi overfor kemiske stoffer i forbruger-
produkter, Amtssygehuset i Gentofte og er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite ( nr. KA 02036)
Berit Tankred
Videncenter for allergi overfor kemiske stoffer i forbrugerprodukter
Amtssygehuset i Gentofte
Dermatologisk afdeling

OSVAL - PROJEKT FORSLAG.
Er du medicinstuderende med interesse for
infektions-/lungemedicin ?
I forbindelse med HS-indikatorprojekt for
pneumonibehandling, er der mulighed for klinisk
relateret korterevarende projekt til en OSVAL
opgave.
Det emnemæssige fokus ligger på pneumoni diag-
nostik og behandling, samt kvalitetsudvikling i
praksis. Et udkast til et muligt projekt forelig-
ger. Opstart forsommeren 2002.

Er du interesseret, da kontakt 1.resl. Christian
N. Meyer, medicinsk klinik I, BBH, tlf. 35312737
(arb.), cnm@dadlnet.dk, eller ops-søger 502-16-
154.

TILLINGSOPSLAG
1 stilling som studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1. juli 2002 være 1 stilling at besætte.  Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7 vejledere, som alle
er stud.med.’ere.

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, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side er man forpligtet af de gældende regler og
bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har vi et
samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus 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.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende 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 studiet, dog med minimum 1. studieår bestået.
Dette skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar. I denne sommerferie vil få ferie i uge 29 og 30.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansøgninger stiles til: Studieadministrator Leif Christensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag 21. maj 2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 22

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledningen for medicin på ovennævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

SKAL DU VÆRE LÆGEVIKAR ?

FADL i Århus har i 2 år haft lægevikarkurser der nu
også er åbne for Københavns medlemmer.

Eksempler fra kurset er:
o akut medicin
o skadestuekirurgi
o parenkylkirurgi

FADL

se selv på hjemmesiden www.fadl.dk/kurser hvor du
også kan tilmelde dig.

Venlig hilsen
FADL’s lægevikargruppe

ANNONCER & INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 – 10/9-2001 – 16/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
7 - 15
Bestilt 10 15 14 9 16 24 29 117
Udækket 5 2 2 2 0 4 0 15 12,8

15 - 23
Bestilt 21 26 29 25 33 27 36 197
Udækket 4 1 2 0 0 0 0 7 3,6

23 - 7
Bestilt 18 18 23 25 30 23 28 165
Udækket 5 6 7 5 6 0 9 38 23,0

I alt
Bestilt 49 59 66 59 79 74 93 479
Udækket 14 9 11 7 6 4 9 60 12,5

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for 8/4-02 - 14/4-02

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
2001 3 3 3 3 3 3 3 21
2002 3 3 3 3 3 3 3 21
2003 3 3 3 3 3 3 3 21
2005 1 3 3 3 3 3 3 19
2008 3 3 3 3 3 3 3 21
Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

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 inte-
resse 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 vo-
res vagtbureau, indbyder Vagtbureauet til en temadag,
hvor vi samtidig vil orientere om mulighederne for
forskellige fradrag på selvangivelsen, når man er vagt-
tager.
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 interesseret 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 hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor
der ligger tilmeldingsblanketter. Du kan naturligvis også
ringe på 3537 8800 – tast 2 i samme tidsrum, og bede
en af medarbejderne om at udfylde en tilmeldings-
blanket for dig.
BESØG DIN FAMILIE OG TJEN
PENGE SAMTIDIG…?
Som noget nyt, forsøger vi at skabe nogle
dispensationsaftaler til jer på sygehuse, hvor vi må-
ske normalt ikke dækker. Det handler kort sagt om at
tilgodese dem af jer, som kommer fra Bornholm, Lol-
land 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 per-
sonligt fremmøde på Vagtbureauet, hvor vi har åbent
alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00. Der vil
ligge nogle særskilte blanketter, 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 interesseret, samt med
hvilket sygehus, og i hvilken periode, du eventuelt er
interesseret i at indgå en dispensationsaftale, så ud-

fylder vi blanketten for dig. Vi vil senere vende tilbage
til dig, når vi ved, om projektet kan realiseres.
Endvidere overvejer vi at kontakte praktiserende læ-
ger 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 in-
denfor 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 interesseret samt give oplysning om hvilke af
ovennævnte, samt andre relevante, kvalifikationer du
besidder.
FERIEPENGE!!!
 Da vi har haft, og stadig har, en systemfejl, er det
vigtigt at I, som har afleveret feriepengekort til sidste
lønkørsel, checker om I har fået det beløb udbetalt,
som I var berettiget til. Er dette ikke tilfældet, kan I
enten ringe til os, eller sende en e-mail til cc@fadl.dk.
Dispensationer: Husk at meddele os, hvis I har haft
en dispensation sidste år, som I gerne vil forlænge til
31.3.2003.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER
Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til
pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen
med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en defor-
mitet i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer,
der gør, at han er trakeotomeret og har duodenals-
onde. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samar-
bejde med hans mor. Han har siden fødslen været
indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal
hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er
noget speciel, idet vi udover at passe drengen også
har en meget stor indflydelse på moderens hverdag,
idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og
fordi hendes kendskab til Danmark er meget begræn-
set. Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en
stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i lan-
det.

Forventning til dig:
- VT’er, gerne BVT’er
- meget gerne erfaring med pasning af små børn og
deres naturlige udvikling.
- kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i eksamens-
månederne.
- kunne tage både dag-, aften- og nattevagter.
- skal kunne blive på holdet i længere tid af hensyn til
drengen, da han knytter sig til os.

Vi tilbyder:
-  pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille dreng.
- tæt samarbejde med hans mor, der er meget sød og
interesseret i at lære fra os.
- et spændende arbejde, hvor man ikke kun lige skal
tænke på sugning og bleskift.

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Diana Jensen på telefonnum-
mer 35850631 el. 25112295 for yderligere information.
Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt.

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 dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; 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, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel.
Angående 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 dialysere de mere akutte patienter.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist d. 15/4-02.

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

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
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 7 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

· Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
· Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
· Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt, 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 Vagtbureauet

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 1 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 11 medlemmer, der fungerer på Her-
levs 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.
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: 7.30-15.00 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 sygeplejerske/student.
· Opstart: efter aftale.

Ansættelsessamtaler: På afdelingen

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 18. april 2002 til Vagtbureauet
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann, tlf.nr.: 3886 2201 eller 5190 1001.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 mi-
nutter fra Panum på cykel.

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. vag-
ter.
           Min. 3-4 vagter hver måned.
           Være ansvarsbevidst.
           Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist:
Snarest til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsu-
lent Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404

HOLD 1512
søger SPVér til at dække vagter i forårs-
og sommerperioden.

Vi er fast hold på dialyseafdelingen på Hillerød.
Vi dækker primært vagter i ferieperioderne. Vi skal
aktuelt dække 1 dagvagt og 1 aftenvagt pr dag i maj
og juni, og 2 dag- og aftenvagter i juli og august. Vi
dækker kun dag- og aftenvagter. Dagvagten er fra
8.00 - 14.00 aftenvagten 15.00 - 21.00 (+løn for 2
timers transport).

Vi har brug for SPVer der:
- Har haft mindst 200 timer
- Har lyst til og kan tage vagter i maj og juni (skriv på
ansøgning hvor mange vagter du har mulighed for at
tage i disse måneder).
- Kan komme til holdmøde lørdag d.20.4 kl. 15.30 i
panumkantinen

Ansøgning udfyldes og afleveres på vagtbureauet,
senest torsdag d. 18.4.

Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Marianne
Ring Andersen.

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 fre-
dage 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 25. april 2002 til Vagtbureauet
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Det Medicinske Studenterråd

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

 
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Referat af MSR-møde
Afjholdt den 26. marts
2002
Til stede: Ammar (3. sem.), Anders (4.
sem.), Anders (4. sem.), Bo (7. sem.),
Christian (4. sem.), Christina (2. sem.),
Christine (3. sem), Christoffer (10. sem.),
Ditte (6. sem.), Helene (2. sem.), Helene
(4.sem.), Hellen (3. sem.), Henrik (6. sem.),
Julie (4. sem.), Karen (4. sem.), Lasse
(3.sem.), Louise (5. sem.), Marcus (3. sem.),
Mark (1. sem), Michael (6. sem.), Michael
(3. sem.), Sanne (5. sem.), Sara (3. sem.),
Sara (1. sem.), Simon (9. sem.), Stine
(3.sem.) og Thomas (7. sem.).

1. Formalia
Dirigent: Simon. Referent: Julie.

2. Nyt fra semestrene
1. semester:
Stillede forslag om, at frafaldsplad-
serne udnyttes til fordel for nye stude-
rende. Det påpegedes, at der allerede
arbejdes på ny ordning på området.

4. semester:
Bogvalg. Gjorde opmærksom på mis-
kommunikation ang. køb af farmakolo-
gibøger, idet tre bøger stod anbefalet i
lektionskataloget, mens det reelt kun
er en, der er dækkende for kursusind-
holdet – hvilket dog først blev påpeget
seks uger efter semesterstart. 4. seme-
ster udtrykte det uhensigtsmæssige i,
at institutterne ikke føler sig frie til at
anbefale den bedst egnede bog til egne
kurser og antydede at misforståelsen
skyldes politisk modvilje fra studie-
nævnets side. Det blev besluttet, at
farmakologerne entydigt skal informe-
res om retten til at fremhæve en enkelt
bog. Dog skal der fortsat informeres om
flere bøger. Dette har til opgave at kva-
lificere den studerendes bogvalg. – Julie
står for kontakten til instituttet.

Medicinsk mareridt. Artiklen ”Medi-
cinsk mareridt” fra Universitets avisen
blev diskuteret. Anders Asp redegjorde
for sine bevæggrunde for at medvirke i
artiklen. Han udtrykte agtelse for
MSR-repræsentanternes arbejde men
mente, at studieledelsens ledelses-

problem er for grundlæggende til at
kunne løse af vanlig parlamentarisk
vej. Repræsentanter fra MSR følte sig
hængt ud og forbigået, idet de ankla-
gede artiklen for at indeholde fejl. Stu-
derende fra ny studieordning tilsluttede
sig kritikken af den overordnede studie-
ledelse. Det bemærkedes, at opstarts-
problemerne i nogen grad skyldes træg-
hed fra institutterne.

5. Ændringer på 3. semester, status
MSR har i studienævnet arbejdet for at
lave ændringer på 3. semester for at
imødegå den situation, at studerende
på semestret har følt sig meget tids-
presset. Der arbejdes for at samle
metodekurset i ét forløb i begyndelsen.
Kurset skal afsluttes lige efter endt
undervisning med en ny eksamensform,
som muliggør, at eksamen kan afvikles
over 1-2 dage. Herudover skal der infor-
meres grundigt og bredt til alle stude-
rende om de reducerede pensumkrav.
Dette skal ske i langt højere grad end
har været tilfældet i efteråret. Efter-
sigende er der blevet lagt oplysninger
om afgrænsning af pensum på fakulte-
tets hjemmeside.

6. Eksamens efter 5. semester
Der skal igangsættes et arbejde med
den detaljerede udformning af eksamen
efter 5. semester. Studieordningen fast-
lægger kun, at eksamen skal være
”Skriftlig, integreret. Evt. inkl. praktisk
prøve (”spot”)”. MSR nedsætter en ar-
bejdsgruppe om eksamen. Bo har ud-
sendt materiale om fagene på 5. seme-
ster pr. e-mail. Arbejdsgruppen skal
lave et oplæg til næste MSR-møde
(Tirsdag den 30. april).

7. Studienævnsmødet
Dagsordenen for næste møde i Studie-
nævnet for Medicin blev gennemgået og
diskuteret. Herunder blev det besluttet
at arbejde for, at den almene embryo-

logi på 3. semester flyttes til det celle-
biologiske kursus. Desuden blev det
besluttet, at kræve at der bliver 4 klini-
kere i hvert af studienævnets to ar-
bejdsgrupper (der skal nedsættes) vedr.
organkursus 1 og færdighedstestning af
pensum fra organkursus 2 og 3.

8. Eksamensdatoer på 4. semester
Der er lagt op til at justere datoen for
eksamen efter 4. semester. I den forbin-
delse står valget mellem to datoer: Den
20. juni eller den 26. juni. Det blev be-
sluttet at spørge rundt på holdene og i
4. semesters HR for at afklare ønsker
forud for studienævnets møde.

9. Repræsentanter i udvalg
Der mangler studenterrepræsentanter i
semesterudvalgene for 11. og 12. seme-
ster, i Evalueringsudvalget og i Besty-
relsen for Universitetsbogladen (asso-
cieret medlem). Det blev besluttet at
udpege Julie og Ditte til Evaluerings-
udvalget.

10. MOK-sider
Der skal laves en MSR-side til MOK –
hver uge. Der er brug for en lille gruppe
til at varetage dette arbejde. Følgende
redaktionsgruppe blev nedsat: Simon,
Bo, Helene Michael, Ditte, Louise og
Julie. Simon indkalder til et møde i
gruppen, hvor introduktion til arbejdet
foretages.

11. Eventuelt
Der er fastsat dato for Faglig dag i ef-
teråret: Onsdag den 9. oktober 2002.
Temaet for dagen kunne eventuelt være
en form for gentagelse af B-dagen, som
har fået rigtig god kritik.

JB

Næste MSR-møde
Næste MSR fællesmøde afholdes tirsdag den 30.
april 2002, kl. 16.00. Dagsorden og sted for mødet
finder du i næste uges MOK.

SS

MSR på nettet
Har du lyst til at være aktiv i MSR. Blive
informeret om MSRs arbejde pr. e-mail.
Eller deltage i diskussioner om studiet med
andre MSR-aktive?

Skriv til msr@studmed.ku.dk

MSR
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IMCC
FRIVILLIG PÅ INSTITUTE F. INDIAN MOTHER & CHILD, PROJEKTET SOM DU SPONSORERER GN. 3 OM 1.
- husk; der findes to slags mennesker, de som sponsorerer et barn gennem 3 om 1 og de som snart vil gøre det!

Oplevelsen af projektets virke når man besøger det som frivillig er en snap udgave af hvad founderen dr. Sujit sandede i løbet af de første år under opstarten. Man bliver
hurtigt klar over at det at kurere sygdomme ikke er så nemt i de omgivelser. Den symptomatiske behandling man som frivillig hjælper med, er temmelig meningsløs når
det ikke er muligt at forklare patienterne at der skal grundlæggende ændringer til (her spiller ikke bare sprogbarrierer(!) men også nok så vigtigt sygdomsforståelse ind).
Fokus er derfor gennem årene gradvist skiftet til uddannelse. I dag er det projektets fornemste opgave at sørge for uddannelse af børnene og styrkelse af kvindernes
position i samfundet(det sidste ikke som en ideologisk mission men snarere som et virksomt forsøg på at løfte samfundet bredt) gennem awareness programmer og
opsparingsmuligheder. Læs i årsrapporterne om micro credit savings programmerne, de er utroligt effektive!

Økonomi:
Det centrale i projektets økonomi er åbenhed og effektudnyttelse. De ansatte er lokale og uuddannede som hjælpes til arbejde og ofte til uddannelse. På den måde bidrages
til det generelle samfundsløft som er projektets kerne. Når man indbetaler penge på projektets konto er man derfor sikker på at pengene ikke går til høje lønninger eller
udlandsrejser til lederne. Nok er sponsorstøtten generel i den forstand at der både bidrages til løn til de lokale arbejdere på skoletaskefremstillingen i et af klinikkens
lokaler, til aflønning af lærere og penge til bygning af nye skoler (her er projektet naturligvis mere afhængig af større donationer) altså generelt til at højne niveauet og
udvide projektet. Men det er helt centralt at man ved sit sponsorat sikrer det enkelte barns skolegang i form af tuition fees og ikke mindst en varetagelse og løbende
evaluering af barnets almentilstand. Der er flere grunde til at ikke alle de 150 kroner kan gå fra ”fælleskontoen” præcis til det sponsorerede barn. En væsentlig grund er
at familien ikke ville kunne administrere et sådant beløb udbetalt på én gang, en familie tjener ca. det samme som deres barn får i sponsorat på en måned!
Det var vigtigt for mig at komme ud i projektets kanter og få talt med lærere og inspektører og managere i felten, og man kan sige een ting generelt; der er en loyalitet
til projektet som er helt utrolig og en lyst til at arbejde med det budskab som de selv er blevet hyret på; er du ærlig kan du arbejde med os. Det lyder som en kliché men

når man er der bliver det lynhurtigt klart at det er et brugbart kriterium. Man behøver bare tage et smut ind til Kolkata by for at opleve
de mange bondefangere. I forstaden er det noget helt andet. Her kender man og er afhængig af og ansvarlig overfor hinanden.

Projektets regnskaber styres af revisoren Palasch som er redeligheden selv og én af mange solstrålehistorier i tilknytning til projektet. Han
er meget opsat på at forklare præcis hvor finanserne dirigeres hen. Det gælder for ham som for alle projektets arbejdere at han er lokalt
bosat og at han gennem projektet fra håbløse vilkår er blevet hjulpet til at fuldføre sin uddannelse. I årets løb bliver det løbende vurderet
hvilke projekter der (fortsat) skal støttes. Palasch udformer så et udkast til fordelingen af projektets finanser som ikke kan kompromiteres
medmindre hele gruppen i et ”board of trustees” godkender det. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at hæve fra den centrale bankkonto
som alle donationer går ind på. Ethvert udtog skal godkendes som relevant af flere af boardets medlemmer.  I år lyder budgettet på ca.
10.000.000 rupees(ca. 2mill kroner). I årets slutning gennemgås projektets finanser af et anerkendt revisionsfirma.

Beretningen om et besøg til projektet fortsætter i næste nummer af MOK.

Mens jeg var på projektet lagde de den første sten i bygningen af en ny skole i et meget afsides område hvor denne skolebygning bliver den
første nogensinde af mursten. Vi så de mange børn som en tid endnu måtte undervises med alt for mange børn pr klasse i mørke rum med
vægge af blade. Vi var med nogle af projektets arbejdere til interviews med fremtidige sponsorbørn i området og det er alvor for en familie

som tjener 6-700 rupees (de der 100-150kr.)om måneden. Skolepengene er en stor del af månedens budget. De i forvejen sponsorerede børn er da også meget opsatte på
at vise hvad de kan når vi kommer ud og besøger dem.

Ranita er 9 år, hun er til tegneklasse da vi kommer forbi, men hun dukker op senere med én af sine tegninger.
Deep er 12 år, hans far er skrædder, selv vil han gerne være ingeniør. Deep er enebarn og det bedrer hans muligheder, uddannelsen er alt for dyr
til at holde flere børn i skole ad gangen.

Flere af de frivillige medicinstuderende ville helst sponsorere en dreng fordi pigerne når de bliver gift ofte bliver taget ud af skolen. Dermed skulle
årene i skolen være ”spildt”. Det er selvfølgelig ikke rigtigt og Barnali som står for uddannelsesdelen af projektet lægger netop vægt på en lige
fordeling af drenge og piger i skolerne. Det kunne vi se når vi kom ud på de lokale skoler. Andre var da også af den mening at netop pigerne skulle
støttes og IIMC er i det hele taget meget et projekt for ”empowerment” af kvinder.
Mens vi var på klinikken kom flere kvinder som var blevet svigtet af deres mænd og stod til samme behandling af samfundet. En gravid kvinde havde
fået smidt syre i ansigtet af mandens 2. jaloux kone. En anden var blevet ladt i stikken af sin mand som var stukket af og hun var nu helt alene i
9. måned. Hun kom til klinikken og fødte mens vi var der, nu stod hun, ovenud lykkelig over dette tilbud om en ny chance som mange kvinder i det
indiske samfund ikke får, til at modtage et moder-barn sponsorat.

Sygdomsforståelse:
”De tror at vand er solidt,” siger een af projektets læger til mig en dag ”som jord. Hunden pisser i det ene hjørne af søen, koen skider i det andet, bedstemor bader i det
tredje mens mor henter vand til familien i det fjerde. De tror det ikke spreder sig i vandet”. Bakterier er et uforståeligt og ubeviseligt begreb i en verden hvor man
indsamler køernes afføring og laver kager ud af det til brændsel som man tørrer på husets væg.
Der er ikke altid en brønd i nærheden og kogning af vand er dyrt. Transport til og fra den nærmeste brønd som kan ligge flere kilometer væk foregår på gå-ben. De praktiske
besværligheder overgår derfor ofte fornuftens forbud.

Det sker især fordi sygdommene ikke altid kommer lige efter indtagelsen af den dårlige føde og således ikke slutteligt forbindes med kilden. Måske kan det forklares for
dem, men det kan ikke rigtig forstås. Derfor er uddannelse det vigtige i projektet; forebyggelse.
Jeg forestod nogle interviews. Nogle forstår at man bør ændre vanerne for den sygdomsramte; kun kogt vand, hvile og rigelig med mad. Andre ser for eksempel diarré som
en grund til at standse vand- og fødeindtagelse fordi mere indtag giver mere output så at sige. De fleste af dem jeg talte med mente ikke at sygdomme kunne overføres
fra person til person

Patienterne kommer især med bakterielle og fungale infektioner, eller fejlernæringssyndromer kroniske pulmonare obstruktive lidelser og depressions- og overgangsalders-
smerter ikke mindst. Det er dog stadig ofte sådan at de først har været hos den lokale shaman. Der har de fået en amulet og lidt madolie til indsmøring og når der så er
gået en måned eller to med det, kommer de med et eller flere meget fremskredne problemer. Mens mange stadig anså ”lokal medicin” for en egal behandlingsform fandtes
også den holdning at det var en gammeldags model, især blandt de yngre mødre. Homeopati er meget udbredt i Indien.
Kun uddannelse kan hjælpe disse fattige mennesker til et stærkt og mindre sygdomsramt liv. Du har som medicinstuderende det fortsatte tilbud at besøge projektet i
Kolkata (Calcutta) som frivilllig. Også andre sponsorer vil altid blive hilst velkommen. Henvendelse til IMCC på institut for medicin, Panum.

Mikkel Myatt, frivillig.

INDRE ORGANER
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Basisgrupper
Studenterklubbens udlånsgruppe
laver åbningstiderne om :

Vi har nu åbent mandage fra kl.
15-17 i lokale 1.2.5

Med venlig hilsen

Studenterklubbens
Udlånsgruppe

WWW.MOK.INFO

KRISTNE MEDICINERE

- Onsdag d. 24 april kl. 19.30

mødes vi hos René Sjælland, Frimestervej 20, 3
th., 2400 NV.

Overlæge Jørgen Due Madsen vil holde et oplæg
om: ”Menneske først – læge så”. Du skal være
hjertelig velkommen – specielt hvis du ikke har
været med før. Skulle du have nogle spørgsmål
kan du kontakte: Jonas Astrup, jka@ofir.dk, 38
87 23 09. Vi ses !!

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 an-
dre betaler vi samme pris, når vi køber øl, cola,
smøger og toast, både til daglig og når vi holder
fest. Alt barpersonale er ULØNNET. Det er der-
for 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 fe-
ster rydder Husgruppen selv op, selvom flere af
dem unægtelig ligner den gulvklud, de selv går
og skubber rundt på sådan en søndag formiddag
efter en semesterstartsfest.

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
SELVAFRYDNING ude i den virkelige verden,
og det er slet ikke så dumt endda.

4. Husgruppen bruger kun proffessionelle dør-
mænd 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 fe-
sterne. 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 lom-
men på bestyrelsen.
- Nej. Faktisk går alt vores overskud ube-
skåret 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 eller ros.
MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG
FREMMEST VORES ALLESAMMENS OASE.
KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM
DEN, OG HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN
PÆN OG REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUN-
DER ELLER HUSGRUPPEMEDLEMMER, LØ-
BER SUR I DET.

De kærligste hilsener
Husgruppen

Den 23. APRIL KL. 17.00
Besøg hos Institut for

Orthomolelylær Medicin
v. Specialæge Claus Hancke

Hvad er orthomolekylær medicin?
Orthomolekylær medicin er - populært sagt -
økologisk medicin. Ved denne form for sygdoms-
behandling og forebyggelse af lidelser, bruger
man fortrinsvis substanser, der er forenelige med
kroppens egen indre økologi. Det drejer sig om
stoffer som organismen enten selv frembringer -
som for eksempel hormoner og visse enzymer -
eller som vi indtager med føden. De sidste er
ofte er nødvendige for organismens funktion - for
eksempel mineraler, vitaminer, aminosyrer, es-
sentielle fedtsyrer og planteenzymer - og er gen-
nem  årtusinders udvikling blevet forenelige med
og integreret i vor egen indre økologi.
Vi mødes på instituttet: Lyngby Hovedgade 37
st.,  2800 Lyngby.
Det er gratis, men tilmelding er nødvendig på
gim@studmed.ku.dk senest d. 20. april

�GUDS RIGE PÅ JORD�
- den politiske stat og forestillingen
om guds rige
et arrangement i samarbejde med studenter-
menighederne i Indre by, på KUA, DTU og RUC

Tid:
Lørdag den 20. april, kl. 13-17

Sted:
Sted: Aud. 3, HCØ, Universitetsparken 5

Den religiøse utopi har været stærkt til stede i
den kristne forestilling om gudsriget - i perioder
som noget man arbejdede meget konkret på at
realisere her på jorden - men i vores protestanti-
ske sammenhæng er der sket en adskillelse af
politik og religion. Man kan dog fx spørge hvilke
værdier og hvilken utopi der ligger i EU-projek-
tet? Er EU vejen til Guds rige eller ....?

I visse muslimske gruppers forestilling om en
islamisk stat synes den religiøse utopi at være
stærk. Andre muslimer er dog mere betænkelige
og kritiske overfor koblingen mellem religion og
politik.

I løbet af dagen vil emnet blive belyst fra for-
skellige synsvinkler af bl.a. Sherin Khankan fra
Forum for Kritiske Muslimer, Georg Metz,  og
cand. theol. Jørgen I. Jensen, og der vil blive rig
lejlighed til at diskutere.

Alle er velkomne til arrangementet, som er gra-
tis.
Vel mødt!
Venlig hilsen Nicolai Halvorsen

INDRE ORGANER
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INFORMATION TIL MEDICINSTU-
DERENDE FRA FORENINGEN AF
YNGRE LÆGER OM TURNUS-
FORHOLD
Over de sidste 3 år har der været arbejdet på en ny
målbeskrivelse for turnus. Denne bliver færdig i for-
året 2002 og godkendt i turnus-bekendtgørelsen. Den
ændrede målbeskrivelse indeholder en mere konkret
beskrivelse af de kompetencer, som alle læger skal
kunne efter endt turnus - minimumskompetencer.
Kompentencerne er inddelt under Ade 7 lægeroller@,
som angivet i Speciallægekommissionens rapport,
der udover den velkendte lægerolle som  den medi-
cinske ekspert indbefatter andre roller i form af sam-
arbejder, kommunikator, administrator, sundheds-
fremmer, akademiker og den professionelle. Den nye
målbeskrivelse bliver et værktøj du målrettet kan
styre din turnusuddannelse med, herunder til at stille
krav til din afdeling om at træne specifikke kompe-
tencer.

Derudover har der været arbejdet på et ændret prin-
cip for turnus-fordelingen med forventet start i ef-
teråret 2002. Fordelingen vil fortsat indeholde en
central fordeling og lodtrækning, men vil ændres,
således at:

- Fordelingen sker ved direkte kontakt mellem kan-
didat og central fordelingssted (Sundhedsstyrelsen
eller Regionen) efter lodtrækningsnummer er tildelt.
- Man direkte vælger amt efter hvad der er tilbage !!
Det vil sige, at nr. 1 har helt frit valgt, nr. 2 kan
vælge alt undtagen den ene plads nr. har valgt og så
fremdeles.
(der arbejdes videre på at udvide systemet, således
at man også direkte straks vælger sygehus/praksis-
blok og starttidspunkt)
- Yderamtsordningen afskaffes.

Det er blevet vurderet, at lodtrækning fortsat er den
bedste løsning til selve fordelingen set i forhold til
alternativer som eks. Fri søgning på meritter, per-
sonlig kendskab o.lign. Lodtrækning og efterfølgende

Debat
INDLÆG VEDR. TURNUS-
ORDNINGEN.
Debatten omkring turnusordningen er
på det seneste genopblusset i Odense.
Der er som altid bred uenighed om
løsninger, men generel fordømmelse af
den indbyrdes handel med
turnusnumre.
Debatten har med alle
medicinstuderende i landet at gøre.
Derfor denne skrivelse.

Hvert semester bliver færdige kandidater nemlig, af
sundhedsstyrelsen, tvunget fra hus og hjem, børn og
familie.
Dem som efter lodtrækningen blander sig i debatten,
bliver nemt stemplet som  blot værende forurettede,
og dermed uden ret til at udtale sig kritisk.
Men netop det, at have fået tæsk af lykkens gudinde
(i Sundhedsstyrelsens lodtrækning), giver dem i mine
øjne, en decideret pligt til at kritisere systemet.
Hvem skulle ellers gøre det? Dem med de gode numre?
Løsningsmodellerne er mange og nemme at kriti-
sere. Oftest manes der derfor blot til god kammerat-
lig opførsel. I Odense endda intet mindre end offent-
liggørelse af navnene på dem, som vælger at sælge
deres turnusnummer.

PROBLEMET
Problemet er bare ikke at nogle studerende sælger
deres nummer. Problemet er at vi, af Sundheds-
styrelsen, tvinges til at handle indbyrdes med num-
rene.  Jeg mener ikke at vi som kommende læger
blot skal acceptere udsigten til at blive tvangsflyttet
nogen steder hen, uden en krone ekstra i lønposen.
Yderamterne forsøger at lokke os ud med løfter om
en bedre og bredere uddannelse. At være læge defi-
neres jo som et kald, hvorfor rationalet er, at hvis
uddannelsesmulighederne er attraktive nok, så kom-
mer lægerne af sig selv. Det er også til dels rigtigt,

men bare ikke nok, for som handlen med turnus-
numre viser, skal der penge på bordet før vi tager til
yderamterne ! Pengene skal bare ikke skifte hænder
mellem i forvejen belånte studerende, men ydes som
yderamtstillæg.
I forvejen har vi en startløn på ca. 21.000 der, i
forhold til ansvar og uddannelse, er latterlig. Læg-
ger man oven i den elendige løn tvangsflytning fra
hjem og familie, mener jeg grænsen for, hvad vi skal
finde os i, er nået.

MÅLET
Vi skal beholde turnusordningen som den er, så alle
amter sikres læger, men kræve penge til tillæg i
yderamterne.  Disse skal simpelthen kunne tilbyde
så høj en løn, at der er kandidater nok, der, af egen
fri vilje, vælger at søge turnus dér. Sådan trækker
nordmændene læger til ødemarken og sådan skal vi
trække læger til de mindre attraktive amter.

MIDLET
Vi kommende læger i slutningen af studiet har nem-
lig en enestående og hidtil overset mulighed for at
påvirke vores lønforhold i fremtiden.
Vi kan presse de nødvendige penge ud af systemet,
hvis vi vil. Såfremt alle studerende på 11. semester
i hele landet undlod at tilmelde sig turnus hos
Sundhedsstyrelsen, men i stedet deponerede alle til-
meldingerne hos en advokat, ville kunne kræve og
opnå de nødvendige tillæg.
For det første ville vi (med knap 400 landsdækkende
tilmeldinger til turnus deponeret) have en benhård
forhandlingspartner i lommen.  For det andet, ville
vi have tid til forhandlinger, inden de pågældende
studerende står færdige som kandidater. Historien
viser, at Sundhedsstyrelsen kan, og tidligere har,
ignoreret vores krav, fællessang og underskrift-
indsamlinger.
Jeg tror 400 manglende turnustilmeldinger og udsig-
ten til mangel på samme antal læger i turnus, vil
gøre et noget større indtryk og veje tungere ved

forhandlingsbordet, end tidligere tiders spæde for-
søg og protester. Styrelsen ville blive skræmt fra vid
og sans. Med en reel trussel om en landsdækkende og
historisk turnuslægemangel i hånden, kan vi opnå
penge til de åbenlyst nødvendig tillæg der skal til,
for at trække turnuslæger frivilligt til yderamterne.
Sidegevinsten ville være et absolut punktum for han-
del med turnusnumre.

Med venlig hilsen,

Jacob Fisker, stud. med.
(11 sem. Odense)
Jacob.fisker@get2net.dk

PS:
Som fodnote skal nævnes, at protester mod turnus-
ordningen har lydt flere gange før. Senest i 1997,
hvor nogle 12. semesters studerende organiserede
en underskriftindsamling mod elementer i turnus-
ordningen og truede med deponering. Dette uden
resultat, på trods af at hele 140 ud af 180 tilmeldte
skrev under. Underskrifter alene var altså ikke nok.
De pågældende studerende var nemlig allerede til-
meldt turnus og havde fået nummer. Derfor regnede
man (i Sundhedsstyrelsen) med, at de studerende
ville krybe til korset efter en tid, uden respons fra
styrelsen, hvilket var præcis, hvad der efterfølgende
skete.
Vi har alle gange været for sent ude. Heraf er forsla-
get om deponering af selve tilmeldingerne til turnus
udsprunget. Denne gang skal vi heller ikke kæmpe
mod turnus, eller blande andre krav ind i debatten.
Vi skal udelukkende kræve løntillæg i yderamterne,
således at turnuskabalen går op af sig selv. Jeg hører
gerne fra studerende og læger med organisatorisk
eller studenterpolitisk erfaring og lyst til at arbejde
videre med idéen.

 

forpligtigende fordeling fra centralt til perifert er
således uændret. Men fordelene er åbenlyse i form
af:
- et mere gennemskueligt system med forsat job-
sikring.
- ingen Astrategi og sandsynlighedsberegning@ efter
lodtrækningsnummer, hvor man i dag kan opleve, at
folk med et rimeligt godt nummer vælger et yder-
amt for at være sikker, selvom de faktisk helst ville
i et inderamt, og at de måske også kunne komme
det.
- Et aktivt valg, hvor medbestemmelse øges.
- Et øjeblikkeligt resultat af valget, dvs. at man i
god tid kan planlægge, hvor man skal hen, flytning
mv. Hvis man skulle få et meget dårligt nummer, vil
man stadigvæk selv vælge blandt de dårlige og med
det samme vide, hvad man kan gøre for at gøre
opholdet bedre o.lign.

Der arbejdes samtidig på at få en hvidbog med infor-
mationer om alle forhold under turnus, dvs. såfremt
man får alle blok-forløb på en liste, vil man kunne
foretage kontinuerlig offentlig (via nettet) vurdering
tilgængelig for alle studenter, kandidater, yngre læ-
ger, foreninger, politikere mv. Dette vil også kunne
få en effekt på de perifere amter, således at evt.
uddannelsestiltag, overenskomsttiltag ved NyLøn mv.
vil være turnuskandidaterne bekendt og dermed give
en lyst til at vælge et perifert sygehus.

I forhold til den konkrete fordeling af turnuspladser
i Århus Amt i foråret 2002 vil FAYL gerne informere
om sagen. Det skal dog påpeges, at nedenstående
historie og problematik er landsdækkende.

Der var oprettet ekstra turnuspladser i Århus Amt,
fordi antallet af pladser fra foråret 2002 skulle forde-
les efter befolkningstal - en sag som FAYL var med
til at fastholde. Ud af 31 kandidater fordelt til Århus
Amt har hele 13 nu meddelt, at de ikke ønsker blok
efter denne eksamenstermin. Det får desværre kon-
sekvenser for andre....

Idet Amterne i Region Nord (Århus, Nordjylland,
Viborg og Ringkøbing Amt) internt har aftalt, at de
ikke vil Astjæle@ turnuskandidater fra hinanden, vil
de ikke tilbyde overskydende pladser til kommende
turnuskandidater fra andre amter med mindre, at
der er en venteliste i på gældende amt, hvilket der
som hovedregel kun er i de attraktive amter fx.
Århus og Vejle Amt. Det skal være helt klart, at
FAYL har den holdning, at de overskydende turnus-
blokke burde slåes op til besættelse, men det bliver
de ikke, uanset hvad vi (FAYL) siger. Det betyder i
den aktuelle situation, at 5 på en venteliste externt
for Århus Amt er blevet tilbudt pladserne (hvilket er
godt nok), men resterende pladser NEDLÆGGES
IGEN, hvilket vi (FAYL) naturligvis har protesteret
kraftigt imod velvidende, at det ikke står til at æn-
dre. Amterne har eneretten til at bestemme, hvorle-
des turnusblok forløbene skal administreres. FAYL
kæmper for at fastholde en fordeling efter befolk-
ningstal, da uddannelsen er hvor patienterne er. Det
vil betyde flere centrale pladser, hvor befolknings-
tallet (patienterne) er højest. Amterne vil gerne
fjerne denne ene hindring i deres magt over admini-
strationen af turnusblokkene, idet amterne i så fald
ville have mulighed for at fordele flere turnus-
kandidater perifert for at dække lægemanglen her.
Dette er FAYL klart imod, da det vil svække uddan-
nelsen af turnuskandidater.

Man skal altså være fuldstændig klar over, at hvis
man melder sig til turnusfordelingen og får Århus
Amt, får en blok og derefter frasiger sig den, så får
det konsekvenser for éns kollegaer, idet pladserne
forsvinder i den aktuelle periode (det pågældende
semesterstart på turnus), hvilket betyder, at yderli-
gere kandidater kunne have fået plads i Århus Amt.
Nu skal det naturligvis ikke være sådan, at man ikke
kan have årsager til frafald, fx. pludselig ikke forven-
ter at kunne gå til eksamen af en personlig årsag,
omvendt skal vi alle være klar over, at når 13 ud af

Fortsættes næste side

DIALOG
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FADLs Turnusudvalg har ikke nået at
kunne kommenterer disse indlæg, men
vil bringe et indlæg vedr. Turnus i næste
nr. af MOK

PROGRAM
FORÅRET 2002

18/4 Enemy at the gates
25/4 Klassiker: Apocalypse Now REDUX
2/5 Tema: Hukommelse: Memento & Pi
16/5 The Labyrinth (Skæv film)
23/5 The Gift

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

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Torsdag den 18. april
klokken 20.00

Handling: Året er 1942, og
Hitlers tropper er i færd med at
indtage
Stalingrad. Mens den russiske
snigskytte Vassily hyldes som
helt, udnævnes
den tyske Konig til at skyde sin
kollega. Og snart jager de to
duelanter
hinanden i det sønderbombede
Stalingrad.
Anmelderne:
FilmReactor (4 popcorn ud af 6)
„Hatten af for at give et
menneskeligt billede af
filmhistoriens mest
karikerede folkefærd i en og
samme film.“
Aktuelt 4 ud af 5
„...en uhyre realistisk
rekonstruktion af krigens
rædsler.“

ENEMY AT THE GATES

31 kandidater melder fra, vil det betyde meget i
planlægningen af turnusblokke og dermed også få
konsekvenser for os selv, FAYL, i form af jer kom-
mende kandidater. Det bør man have i ménte, når
man tilmelder sig turnusfordelingen.

Med venlig hilsen
Sune Rubak
Århus Amts Videreuddannelses Råd
FAYL´s forsknings- og Uddannelsesudvalg
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for turnus

Debat, fortsat... RE: LEDER...
Det er efter vores mening beklageligt, at vi som
studerende på ny studieordning ikke har været gode
nok til at søge indflydelse. Det er dog ikke det samme,
som at der ikke er blevet gjort noget, eller at det,
der er blevet gjort, kan affejes som brok.

Vi finder det derfor ganske problematisk at denne
uges leder i MOK har forvildet sig fra debatsiderne,
hvor den hører hjemme, til side tre, der udtrykker
redaktionens holdning på vegne af
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan.

Med håb om en fremtidig positiv debat

hilsen
Julie Børlund, jrb@worldonline.dk og Helene Speyer,
helenespeyer@hotmail.com (4. sem.)

RE:RE: LEDER
Hvad er en leder?

"En artikel i et dagblad som udtrykker bladets hold-
ning om aktuelle spørgsmål" (citat nu dansk ordbog)

Der foreligger åbenbart en misforståelse om, hvad
en leder må indeholde. Fejlagtigt, mener Julie og
Helene, at lederen i MOK ikke må indeholde menin-
ger. Det ligger dog således, at Lederen udtrykker
holdningen for den siddende redaktion. Det vil sige,
at når jeg idag har skrevet en leder, så udtrykker det
den siddende redaktionens holdning (vi er idag 3 per-
soner på redaktionen). Derfor hører Drews’ leder
ikke til under debat.
Og lad os så få noget ordentlig debat i stedet for
latterlig brok over, hvor MOK-redaktionens indlæg
hører hjemme

MOK/Kris

INDRE ORGANER & DIALOG
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Kammerater foren Jer!
I anledning af 1. Maj holder FADLs Røde Baroner endnu engang et storslået morgenmadsarrangement i
studenterklubben. Dette prægtige arrangement vil løbe af stablen onsdag d. 1. Maj kl. 9.00 i
Studenterklubben og vil vare til omkring 12-13 tiden, hvorefter vi vil vandre i broder- og søsterligt optog til
Fælledparken, med vor fane hævet som salut til alle proletarer.
Under dette formidable arrangement i klubben vil der blive serveret gratis morgenmad, Gammel Dansk og
Rød Tuborg. Yderligere vil der være Socialistiske slagtaler, Kommunistiske kampsange, Anarkistiske
arrangementer og Maoistiske menneskehobe.
Find derfor din indre Kommunist/Socialist/Proletar/Maoist/Antifascist/Økotripper/Leninist/Stalinist frem, tag
den lille Røde under armen og mød op i klubben iført dit pureste purperrøde pampertøj.

Dette arrangement er forbeholdt FADL medlemmer.

Da vi skal købe ind i store mængder, er det vigtigt at vi ved hvor
mange der kommer. Send derfor en e-post eller aflever
nedenstående tilmelding på sekretariatet. Sidste tilmelding torsdag
d. 25. april.

Med Kammeratlige hilsner

De Røde Baroner

E-post til: alundh@mdb.ku.dk

----klip------flå------bid------riv------flæns------hærg------klip------flå------bid------riv------hærg------klip-------flæns-----

JEG KAMMERAT ______________________________________________________
KOMMER TIL FADLS 1. MAJ ARRANGEMENT SOM DEN SANDE PROLETAR JEG ER.

JEG ER  SELVFØLGELIG MEDLEM AF FADL (SÆT KRYDS) ___

FÆLLES 1. MAJ


