
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MMMMM I
S

S
N

 
0

9
0

7
-
5

6
5

8

24. april

Nr. XXIV

34. årgang

2001-2002



2

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 24, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Filmklubben byder op til Apocalyspe Now

Fredag:

Og så blev det weekend...

Lørdag:

Zzz... Redationen mangler festinvitationer!

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Og så blev det atter mandag...

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Styrende organer
REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE.
Mandag d. 4/3 2002 kl. 15.00.

Til stede:
Ovl. Gorm Jensen, ovl. Birthe Høgh, 1.reservelæge
Nina Skovgaard, stud.med. Shakil Ahmed (12.sem),
stud.med. Dan Brun Larsen (8.sem), stud.med. Line
Brixen (10.sem), stud.med. Mikkel Westen (11.sem)
Fra sekretariatet: Susan Post og Lili Hansen.
Fraværende: Ovl. Hans Perrild, afd.læge. Peter
Hesselfeldt, ovl. Birte Glenthøj, stud.med. Klara
Naver, stud.med. Jes Braagaard, stud.med. Lasse
Lund.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 28/1 2002.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
Gorm Jensen byder Susan Post velkommen som se-
kretær i klinikudvalgssekretariatet. Susan afløser
Lone Quistgaard og har tidligere arbejdet på børne-
afdelingen.
Gorm informerer om, at der har været meget aflys-
ning af undervisning dette semester. Flere afdelin-
ger har begrundet det med, at der er gået mange
ressourcer til akkreditering. Det er åbenbart kun på
Hvidovre Hospital, at dette har været et problem;
ikke på Amager el. BBH. Dan undrer sig over, at
akkreditering kan betyde så meget for undervisnin-
gen. Gorm vil sende et brev ud til lektorer og klini-
ske lærere om, at der skal findes erstatningstimer
for de aflyste. Specielt for evt. eksamensklinikker på
12. sem. er det vigtigt.
Line Brixen vil tage kontakt til holdformændene på
BBH for at høre, om der har været aflysninger dér.
4.sem. studerende på ny studieordning har netop af-
sluttet deres kliniske ophold. Vi har haft få stude-
rende dette semester, men fra næste sem. vil vi få et
”normalt” antal. Tilbagemeldingerne har været ri-
melig positive. Der har været spørgsmål fra afdelin-
gerne om ”log-bogen” har været for omfattende.
1.sem.studerende har været på én dags-ophold. Birte
Høgh giver udtryk for, at det er vigtigt at tutorer/
lektorer informerer deres afdelinger, så der ikke lige
pludselig er studerende, der ikke ved hvor de skal
hen og føler sig til overs.
Gorm fortæller at han har fået en positiv tilkendegi-
velse fra administrationen vedr. midler til undervis-
ningsmateriale. Det diskuteres derefter, at der bør
være en projektor samt computer til brug i
undervisningslokalerne. Der er stadig ikke kommet
computere i rummene, så der kan ses røntgenbille-
der. Gorm og Susan vil melde tilbage til administra-
tionen ang. dette.
Ang. Patologi, så fungerer undervisningen dette se-
mester. På rammeplansmødet i februar blev det op-
lyst at sekretariatet indtil videre både skal plan-
lægge med at 7.sem skal have undervisning på RH
samt, at de har undervisningen på HH. Dette er
meget tidskrævende at skulle dobbeltplanlægge, men
desværre nødvendigt, da der endnu ikke er nogen
plan for undervisningen fra næste semester. Rita
Dalhammer fra RH laver et udkast for, hvornår de
studerende fra HH kan få undervisning på RH.
Mikkel fortæller at undervisningen i patologi på 11.
semester fungerer godt. Vi vil stile mod at dette kan
fortsætte næste semester også.
Gorm informerer om, at der er planlægning i gang
vedr. 6. og 9. sem. ny studieordning. De studerende
vil komme om ca. 1 år. Der har været indkaldt til et
planlægningsmøde vedr. dette.
4. Meddelelser fra underviserne
Birthe Høgh fortæller at hende og Shakil skal til
møde i arbejdsgruppen ang. kliniske lærere og
professorers rolle i det kliniske ophold. Dette er d.
18/3.
Nina Skovgaard oplyser, at kurset i kommunikations-
træning for undervisere er blevet aflyst to gange,
hvilket ikke er tilfredsstillende. Det diskuteres der-
efter, om kurset (som nu er tre dage) kunne kortes
ned, hvilket ville gøre det en del nemmere at plan-

lægge. Lili oplyser, at der har været holdt et møde
med bl.a. Knut Aspegren fra LKF samt nogle under-
visere fra HH. LKF skal udarbejde forslag til organi-
sering af fremtidige kurser af nye lærerkræfter samt
ansvarlige overlæger/tutorer. Fristen er 15. marts.
Vedr. kursus i kommunikationstræning for stude-
rende, spørger Dan Brun Larsen hvordan kurset kan
være obligatorisk, når kurset kun tilbydes studerende
i KKK og KRH men ikke KKA. Gorm Jensen mener,
at det er skrevet ind i studeordningen, og derfor kan
lade sig gøre. Dan giver udtryk for, at måden at få
studerende til at følge bestemt undervisning ikke
bør være, at gøre den obligatorisk, men at gøre un-
dervisningen god/interessant.
5. Meddelelser fra studenterne
Line Brixen fortæller, at undervisningen i øjensyg-
domme på Frederiksberg starter kl. 8.30 i stedet for
8.15 pga. afdelingens morgenkonference. Det bety-
der at de studerende går glip af en del undervisning,
der i forvejen er skåret ned i fht. sidste semester.
Gorm vil tage kontakt til øjenklinikken. Derudover
skal afdelingen kontaktes vedr. planlægningen af
næste semester, så det kan anføres i lektions-
kataloget, hvornår undervisningen reelt begynder.
6. Meddelelser fra sekretariatet
Lili informerer om, at der på studienævnsmødet 5/3
skal diskuteres om 9. semester kan udvides med en
uge (ved mødet blev det besluttet IKKE at udvide
9.sem.)
Faglig dag på næste semester vil blive d. 9/10.
Lili fortæller at der allerede fra dette semester vil
være studerende, der skal have undervisning i børne-
psykiatri på Hillerød sygehus i stedet for på BBH.
Dette skyldes, at der er så mange hold, der skal på
BBH så der tit er to hold af gangen.
Line Brixen tilføjer, at der på mange af 9.sem ophol-
dene er to hold på samme afdeling, hvilket ikke er
optimalt for udbyttet.
Lili oplyser, at de problemer, som omlægningen af
7.sem. undervisningen gav nu er løst.
7. Meddelelser fra Studienævnet for medicin
Poul Jaszczak fratræder sin stilling som studieleder.
Han fortsætter som vicestudieleder. Pernille Due er
udnævnt til ny studieleder.
8.Evt
Gorm Jensen mener, at det vil være en god idé at
sende referater af møder i Klinikudvalget ud til tuto-
rer og professorer. Der udtrykkes enighed om dette.
Dette vil ske via e-mail.

Mødet slutter kl. 16.15. Næste møde bliver 8/4 kl.
15.00 i opholdsrummet afs. 152.

Referent Studentersekretær Mikkel Westen

REFERAT NR. 02/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
04. MARTS 2002 KL. 15.15.

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen, Overlæge Niels
Bækgaard, Overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen,
Overlæge, dr.med. Lene Wallin, Overlæge, dr.med.
Jens Strøm, Overlæge Poul Erik Helkjær, Overlæge
Thomas Lind, stud.med. Dan Fuglø, stud.med. Lotte
Colmorn (LC), stud.med. Peter Masny, stud.med.
Jesper Søe (JS), cand.med. Mette Marklund, ekspe-
ditionssekretær Birthe Brogaard, studentersekretær
Christel Jørgensen, studentersekretær Marie
Bønnelycke.
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Steen Larsen, Profes-
sor, dr.med. Svend Larsen, Overlæge Gunnar Lau-
sten, stud.med. Simon Serbian, stud.med. Christof-
fer Schäfer.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 01/2002: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a) Der er modtaget
brev fra amtssygehusdirektør Peter Orebo Hansen
om overførsel af midler til database og servicejob.
Alice Rasmussen er ansat i servicejob-stillig i sekre-
tariatet pr. 01.03.2002. b) Sygehusdirektoratet har
fordelt midler til KAS Herlev, Gentofte og Glostrup,

ca. 2 mill. ialt, men Klinikudvalget har stadig ikke
fået penge til disposition. c) Overassistent Susanne
S. Pedersen har opsagt sin stilling i sekretariatet til
fratrædelse ultimo marts 2002. Susannes stilling sø-
ges besat snarest muligt. d) Læge Mette Marklund
er mødt op med forslag om at lade en yngre læge
deltage ved Klinikudvalgets møder, for på den måde
at højne kvaliteten af undervisningen. Klinikudvalget
finder, at det er et godt forslag. - Klinikudvalgets
vedtægterne tilrettes til den nuværende situation
med repræsentanter fra Hillerød og Næstved.

4. Meddelelser fra studenterne: Intet.

5. Konkrete sager til drøftelse: a) LC gennemgik
evalueringsskemaer fra 7. og 8. semester, foråret
2001, i store træk. Generelt er studenterne tilfredse
med det kliniske ophold. - Sekretariatet udsender
evalueringen til de pågældende afdelinger. - b) I for-
bindelse med det nyligt overståede kliniske ophold
på KAS Herlev for 4. semester, ny studieplan, var de
parakliniske afdelinger ikke i alle tilfælde fra de
undervisningsansvarlige afdelinger orienteret om, at
de studerende skulle komme. De undervisnings-an-
svarlige på de respektive afdelinger skal fremover
orientere parakliniske afdelinger, så studenterne kan
blive taget godt imod.

6. Budgetudvalget: Intet.

7. Undervisningsplaner: a) Efter rapport fra
Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. afd. Y, KAS
Gentofte, skal der laves en ny fordeling af de
studerende på 7. og 8. semester , der har klinisk
ophold på KAS Herlev og KAS Gentofte, således
at de studerende får et samlet ophold á 5 uger på
hhv. 2 medicinske og 2 kirurgiske afdelinger i
løbet af deres 7. og 8. semesters kliniske ophold.

8. Universitetssekretariatet: a)  Database til Klinik-
udvalgets sekretariat er under udarbejdelse og
tæt på at kunne tages i brug. - Udkast til kon-
trakt blev omdelt. b) Brev fra Tim Kristensen,
driftkontoret, KAS Glostrup vedr. de 3 stjålne
harddiske fra studenterlokalerne, hvori KAS
Glostrup fralægger sig at afholde udgift til at
genindkøbe nye som erstatning. Jesper Søe vil
rette henvendelse til MDB på Panuminstituttet
vedr. foranstaltninger mod tyveri af computere
i fremtiden. c) I forbindelse med oprettelse af
servicejob er der behov for etablering af yderli-
gere en arbejdsplads i sekretariatet. Sekretaria-
tet arbejder på en fornuftig løsning. d) Eksamens-
kontoret efterlyser eksaminatorer i medicin til
at rette skriftlige opgaver på 12. semester. End-
videre er der endnu ikke taget tiltag til at booke
lokaler til den mundtlige eksamen i medicin og
kirurgi, da man endnu ikke kender de endelige
datoer. e) Kaffeautomaterne på KAS Herlev dri-
ves i Klinikudvalgets regi. Jf. den udleverede
oversigt beslutter Klinikudvalget at hæve pri-
sen på chokolade til kr. 3.00 pr. kop, -  f) Uafkla-
ret sager vedr. bevillinger i 2000 og 2001 til
undervisningsudstyr henligger fortsat ubesva-
ret i sekretariatetets regi.  Afdelingerne mang-
ler formentlig de ansøgte ting i studenter-
undervisningen. g) Beregning af kompensation-
smidler for 2002 foretages på baggrund af
studentertallene for forår 2002 og efterår 2001
af hensyn til sekretariatets fordeling af arbejds-
byrder i forhold til semesterplanlægning m.v..
Der sendes besked ud til hver undervisnings-
afdeling om, hvor meget de burde forvente, når
udgifter til drift af studenterfaciliteter er fra-
trukket.

9. Studienævn for Medicin: Intet - Referat nr. 01 af
09.01.02 og 02 af 30.01.2002 blev omdelt samt over-
sigt over medlemmer og suppleanter i Studie-
nævn for Medicin pr. 01.02.2002.

10. Eventuelt: Intet

Mødet slut kl. 16.45. Næste møde afholdes man-
dag d. 8. april 2002 kl. 15.15.
Referent: studentersekretær Marie Bønnelycke

STUDIET
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EMBRYOLOGIEKSAMEN - SOM-
MEREN 2002.

De studerende, der fravalgte embryologidelen af
organkursus I i vinteren 2001/02 er automatisk til-
meldt den skrifllige eksamen i denne del, som afhol-
des tirsdag den 20. august 2002. Varigheden af denne
prøve vil være 1½ time. Der vil blive udsendt
eksamensbreve i starten af august 2002.

De studerende, der er tilmeldt organkursus I-eksa

men, sommeren 2002 har mulighed for at fravælge
embryologidelen af eksamen. Dette skal gøres se-
nest tirsdag den 11. juni 2002 på eksamenskontoret.
Afmelder man denne del af eksamen er man automa-
tisk tilmeldt til embryologidel-eksamen den 20. august
2002.

De studerende, der er syge eller dumper denne
embryologieksamen i august 2002 skal selv tilmelde
sig eksamen i organkursus I vinteren 2002/03 og gøre
opmærksom på, at de kun skal eksamineres i

embryologidelen. Dette vil være eneste mulighed
for at blive syge/re-eksamineret i embryologidelen.
Kontakt eksamenskontoret, hvis du er i tvivl.

vh

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER UGE 17

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 Aflyst Camilla Götzsche

International vejleder
15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt

TRÆFFETIDER UGE 18

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

Man 29/5 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tir 30/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen

International vejleder
Ons 1/5 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu
Tor 2/5 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

STILLINGSOPSLAG
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/administra-
tion. På den ene side er man forpligtet af de gæl-
dende 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 vejleder-
møde.

Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt opsø-
gende 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 forbin-
delse 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 universite-
ter, deres koordinatorer, studenter samt Det Inter-
nationale Kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Kø-
benhavns 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 foretræk-
kes 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, arbejds-
opgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
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 henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

ADRESSEÆNDRINGER

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

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

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

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

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

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

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

STUDIE
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HVORNÅR KAN MAN FÅ
UDBETALT „DOBBELT-
KLIP“ 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 dispensationsmulig-
heder !
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 udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

STUDIEVEJLEDNING-
ENS HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Fase I

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.

Ny studieordning:
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, sta-
tistik 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

ORIENTERING OM VALG
AF UNDERVISNINGS-
STED PÅ FASE II!

Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

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

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

Orienteringsmødet afholdes

Tirsdag d. 29. april 2002 kl. 14.15 – 15.00
I Lundsgaard auditoriet

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

Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du

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
lærer 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 indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

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

hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !

Studietilbud
NORD/SYD SATSNINGSOM-
RÅDET

Nord/Syd Rejselegat for  specialestuderende (her-
under OSVAL II) ved Københavns Universitet
Betingelser: Min. 2 måneders ophold i et 3. ver-
dens land til Nord/Syd relateret speciale.
Støtte: Gives til flybillet, rejseforsikring, vacci-
nationer, visum og lokal transport m.m. max.
13.000 kr.
Ansøgning: Ansøgningsskema fås hos Nord/Syd
koordinator Maj-Britt Johannsen, tlf. 3532 2586,
e-mail mbj@teol.ku.dk eller på www.teol.ku.dk/
northsouth, se Travel Grants.
Ansøgningsfrister:  1. februar, 2. maj, 1. septem-
ber og 1. december.
Tildeling: Svar senest 1 måned efter ansøgning-
frist.

STUDIEOPHOLD I USA I 2003?

Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt University i Nashville.
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester, og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske kliniske
kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi, psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. års kurserne
er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. semester ved afrejse, og at engelskkundskaberne er helt i
top. Desuden kræver opholdet en stor portion modenhed, da der stilles store krav til den enkelte på
Vanderbilt.

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemmeside: http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html
eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64. Indpasning af de valgte kurser i forhold til studiet
herhjemme skal afklares med studievejledningen for Medicin inden ansøgningsfristen.

Ansøgningsskema finder du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm
Dette ansøgningsskema vedlægges:

·  Begrundet ansøgning (ca. en A4 side)
·  CV
·  2 udtalelser fra faglærere
·  Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64 senest d. 4. juni 2002 kl. 12.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive indkaldt til en uddybende samtale, der finder
sted i uge 25.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk støtte via internationaliseringsstipendier. Ansøgnings-
skema til stipendium rekvireres på Det internationale Kontor. Fristen er i begyndelsen af oktober.

INFOMØDE OM STUDIEOP-
HOLD I USA

Overvejer du at søge en af fakultetets sam-
arbejdspladser i USA, så kom til infomøde tors-
dag d. 2. maj 2002 kl. 16.30 i Dam Auditoriet.
Her vil to tidligere udvekslingsstuderende for-
tælle om deres udvekslingsophold ved Vanderbilt
Medical School og Harvard Medical School (US-
EU-MEE-projektet).

Suzanne Andersen, international medarbejder
April 2002

STUDIE
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VAGTPLAN FOR TA’ERE OG
DEMONSTRATORER PÅ

Mikroskopisk Studiesal April 2002

Dato          Åbningstid   TA     Demonstator
Man 1.4.02  LUKKET
Tirs 2.4.02    10-16      Henrik 10-14 Christ.
Ons 3.4.02 10-16   Christian
Tors 4.4.02 10-16   Anna
Fre 5.4.02 10-16   Karen

6.4.02 LUKKET
7.4.02 LUKKET

Man 8.4.02 10-16   Katrine
Tirs 9.4.02 10-16   Henrik  10-12,14-16

 Christoffer
Ons 10.4.02 10-16 Christian 10-15 Ulrik
Tors 11.4.02 10-16   Anna
Fre 12.4.02 10-16   Nana  12-16 Louise

13.4.02 LUKKET
14.4.02 LUKKET

Man 15.4.02 10-16   Henrik  10-16 Stine
Tirs 16.4.02 10-16 Katrine 10-16 Louise
Ons 17.4.02 10-16   Karen  10-16 Ulrik
Tors 18.4.02 10-16  Christian 11-16 Christ.
Fre 19.4.02 10-16   Anna   10-16 Louise

20.4.02 LUKKET
21.4.02 LUKKET

Man 22.4.02 9-19    Anna/Karen 11-19
  Christoffer

Tirs 23.4.02 9-19 Urfan/Karen 10-17 Stine
Ons 24.4.02 9-19   Anna  9-16 Ulrik,

15-19 Stine
Tors 25.4.02 9-19  Christian  11-14 Christ.,

          10-19 Louise
Fre 26.4.02 LUKKET

27.4.02 LUKKET
28.4.02 LUKKET

Man 29.4.02 9-19 Anna/Henrik  11-19
 Christ.,
9-13 Stine

Tirs 30.4.02 9-19 Anna/Karen 9-19
Christoffer

US-EU-MEE - SAMARBEJDE MED USA

Vi tilbyder medicinstuderende deltagelse i projekt US-EU-MEE (United States - Europe Medical Educational
Exchange Project)

Hvis du
- har afsluttet 9. semester
- har meget gode engelskkundskaber
- har kendskab til edb på højt niveau og gerne kendskab til brug af multimedier i undervisningen
  er dette måske noget for dig:

Der vil være 2 muligvis 3 pladser i foråret 2003, med ansøgningsfrist den 4. juni 2002 kl. 12.

De studerende, der bliver udvalgt til at deltage i projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinikophold
på en partnerinstitution i USA (Harvard Medical School, eller Cornell University Medical College).

Det er hensigten, at den studerende skal følge et fuldt patientforløb fra første patientkontakt med sundheds-
systemerne (den praktiserende læge el. lign.) over hospitalisering til efterbehandling i de sociale systemer,
f.eks. rehabilitering.

Det er et meget væsentligt element i dette projekt, at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case study).
Med udgangspunkt i analysen arrangeres en problembaseret tutorial, hvor andre medicinstuderende og
undervisere opfordres til kritisk at betragte deres eget sundhedssystem og at udveksle erfaringer om
sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA. Det er desuden meningen, at rapporterne skal indgå som
undervisningsmateriale i den kliniske undervisning. Disse bliver ydermere gjort tilgængelige for andre
universiteter via Internet.

Ansøgningsskema vedlagt et CV,  motivationsbrev, udtalelse fra faglærere samt karakterudskrift afleveres
hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.64. Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive indkaldt til
en uddybende samtale i uge 25.

Ansøgningsskemaet finder du på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm

Du kan også finde yderligere oplysninger på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/USA/US-EU-MEE.htm

STUDIE
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Annoncer
LÆSEMAKKER SØGES!

Læsemakker til 3. semester/Organkursus 1.
Jeg er i gang med at læse pensum 2. gang, så det
ville være en fordel, hvis du også er på 2. om-
gang. Men jeg vil også meget gerne høre fra dig,
hvis du er på 1. omgang, eller du bare synes, du
mangler en at repetere eksamensspørgsmål
og spotte med, evt bare den sidste måned op til
eksamen. Jeg er tæt på at være desperat, så alt
har interesse!

Ring til Stine på

36414883 / 20254583

- jeg glæder mig til at høre fra dig!

FORSØGSPERSONER SØGES!
Raske forsøgspersoner søges til MR-
skanning af hjernen

Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningsenhed
søger raske mænd og kvinder til deltagelse i et
videnskabeligt forskningsprojekt med funktionel
magnetisk resonans billeddannelse (fMRI). Med
denne metode kan man regionalt beregne hjer-
nens ilttilførsel, og på den måde kortlægge hjer-
nens funktion. Det aktuelle projekt går ud på at
undersøge hvordan de hjerneområder, som bear-
bejder sanseindtryk, bidrager til bevægelsesind-
læring.

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
billeder 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
-  skeler eller har en bygningsfejl
-  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

SKAL DU VENTE PÅ TURNUS?

Har du lyst til at prøve kræfter med et forsknings-
projekt i ventetiden?

Vi søger en selvstændig, engageret ung læge/
humanbiolog til et laboratorie projekt, der skal
undersøge Mannan Bindende Lektin (MBLs) rolle
ved macrophagers fagocytose af mykobakterier.
Vi har foreløbig løn til 3 – 4 måneder. Hvis
projektet går godt kan vi hjælpe dig med at søge
fondsmidler.

For flere oplysninger kontakt:
overlæge Claus Koch, Statens Serum Institut på
tel. 32 68 35 25
eller
1. reservelæge Åse Bengård Andersen, Epidemi-
afdelingen Rigshospitalet
bengaard@dadlnet.dk  tel: 35 45 77 42 eller 38 80
88 40 (aften).

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.

MEDICINSTUDERENDE TIL
BLODPRØVETAGNING
på Klinisk Biokemisk afdeling,
Amtssygehuset i Glostrup.

Klinisk Biokemisk afdeling, Amtssygehuset i Glo-
strup, søger medicinstuderende på det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, der kan udføre blod-
prøvetagning i hospitalets ambulatorier, dagaf-
snit og sengeafsnit. Stillingerne er ledige fra den
1. juni 2002. Oplæring, varighed af ansættelsen,
arbejdstid og mødetid aftales nærmere. Afløn-
ning efter overenskomst med Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende.

Er du interesseret i at arbejde med blodprøvet-
agning på en Klinisk Biokemisk afdeling på et
stort Universitetshospital i København, kan du
sende ansøgning til ledende bioanalytiker Kris-
tina Rasmussen, Klinisk Biokemisk afdeling,
Amtssygehuset i Glostrup, 2600 Glostrup. Øn-
sker du nærmere oplysning, kan du kontakte Kris-
tina Rasmussen på tlf: 43 23 24 60 eller e-mail:
kr@dcb-glostrup.dk. Ingen ansøgningsfrist.

TURNUSPLADS ØNSKES
BYTTET

haves HS
interesseret?
kontakt peter tlf 25217768 eller
e-mail: peterle@mailme.dk

FORSØGSPERSONER SØGES

Til videnskabeligt forsøg, der har til formål at
undersøge kroppens reaktion på ophold i højde,
søges et antal unge, raske mandlige forsøgsper-
soner.

Som deltager i forsøget skal man 2 timer dagligt
i 2 uger (uge 21 og 22) på fastlagte tidspunkter
(eftermiddag/aften) opholde sig i undertrykskam-
mer, hvor mængden af ilt er nedsat. I de efterføl-
gende uger (23, 24 og 25) skal man have taget i
alt 7 blodprøver.

Prøvemateriale bliver indsamlet via venøse blod-
prøver samt 3 muskelbiopsier. Desuden bliver
der foretaget 2-3 maksimale iltoptagelses-
målinger.

Honorar gives.

Yderligere information hos:

Thomas K. Nielsen 3545 8707
tknielsen@doping.dk

FREMLEJE TILBYDES

Jeg er indisk-dansk 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 3000,- kr/md.
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/ Hu-
sum. Fra Tårnby stn. – skift til 28.
Du kan selv indrette lejligheden; stuen, som lig-
ner et 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. 3 min. gang.
- Døgnåbnet APOTEK ca. 15 min. gang.
DEPOSITUM: 5000,- kr. ved indflytning – retur-
neres ved udflytning.
KONTAKT SNAREST MULIGT ”SYLVESTER”
Tlf: 32-97-33-16
Obs: Der var ”slåfejl” sidste gang, hvor der stod
et forkert tel.nr. og 4000,- som husleje. Det er
faktisk 3000,- kr. og tel.nr. er 32-97-33-16.

ROSKILDE FESTIVAL 2002 -
PARAMEDICALSECURITY

Frivilligt sundhedsrelevant arbejde på Roskilde
Festival
På 5 år ser vi efter festivaldeltagerne på tekno
området på Roskilde Festival.
Vores ansvarsområde er det afgrænsede tekno-
område på festivalen, hvor vi går rund i hold af
to og sikrer at der ikke er festivaldeltagere som
trænger til lægehjælp. Vores opgave er om nød-
vendigt at yde førstehjælp på stedet, men hoved-
sageligt at visiterer festivaldeltagerne til
samaritertelt eller det lokale hold af anæstesi
læge & sygeplejerske.   Vi er omkring 30 perso-
ner som er et miks af medicinstuderende og ny-
bagte læger.

Mindstekravet for at komme med er bestået
førstehjælpskursus.

Som kompensation for det udførte arbejde får
du: Billet til Roskilde festival, den hyggelige
PMS lejer i medarbejdercamping mad og øl bil-
letter.

Vi ligger i den hyggelige PMS lejer med inde i
medarbejdercamping

Hvis du er interesseret så send en mail om dig
selv til pmsroskilde@hotmail.com indeholdende
navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødsels-
dato, samt lidt tekst om hvorfor du gerne vil
med.

Vi ses

ANNONCER
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STUDENTERSEKRETÆR VED KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Klinikudvalget Rigshospitalet søger en studentersekretær med tiltrædelse 1.
juni 2002 eller efter aftale.
Studentersekretæren varetager i samarbejde med den fuldtidsansatte sekretær, formanden for klinik-
udvalget samt det øvrige klinikudvalg afviklingen 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 møder. 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 senest 14. maj 2002
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til klinikudvalgets sekretariat, tlf. 3545 4438.

VIL DU HAVE MÅLT DIN
KNOGLETÆTHED?
- er du kvinde?
- løber du i gennemsnit 3 t/uge?
- er du mellem 20 og 40 år?
- så er vores forskningsprojekt noget for dig!
I studiet vil vi undersøge sammenhængen mel-
lem knogletæthed, kønshormoner og styrke-
træning hos kvindelige løbere. Hypotesen er, at
man ved styrketræning kan øge knogletætheden
hos løbere med lav knogletæthed. Deltagelse vil
indebære minimum 4 måneders styrketræning
på Institut for Idræt.

Vil du vide mere, så kontakt Eva Wulff Helge,
Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 Kbh. N
Telefon: 3532 0803
e-mail: ewhelge@ifi.ku.dk.

SPECIALE
Journalist på Dagens Medicin søger kontakt til
studerende, som allerede under studiet ved, hvil-
ket speciale de ønsker og som arbejder hen imod
det inden de bliver kandidater.
Kender I en færdig specialist, som har vidst hvad
hun m/k ville siden hun var 12, vil jeg også meget
gerne have telefonnummeret. Artiklen skal bru-
ges i et tillæg om karriere, som handler bredt
om alle karriere-aspekter for læger.
Studerende, som allerede nu ved, at de vil vælge
familievenlige specialer.

Min mail add: birgitterask@get2net.dk
Telefon: Mobil 51291260, privat: 35-430519 kon-
tor: 33-252650
På forhånd tak Birgitte Sønderborg

ANNONCER

PROGRAM
FORÅRET 2002

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

I næste uge:
Hukommelsestema.
2. maj.
Hjernemadsen alias
Dr. med. Peter Lund
Madsen kommer og
holder et kort oplæg
til de to film!

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 25. april

klokken 20.00

Midt under Vietnamkrigen bliver kaptajn
Willard sendt på en hemmelig mission op ad
landets floder til Cambodja. Opgaven er at
finde den frafaldne Oberst Kurtz, der har
etableret sig som herre med sin egen hær, og
henrette ham. Kaptajn Willard får følge af et
ungt hold af soldater og bliver selv stærkt
påvirket af oplevelsen af krigens ekstremer på
sin sin vej mod sit mål. Filmen er en fortolkning
af Joseph Conrads korte roman „Mørkets
hjerte“. I 2001 fik filmen repremiere i den
director’s cut udgave med titlen „Apocalypse
Now - Redux“, der bød på ekstra 43 minutters
syretrip fra Vietnams krigshelvede.



9

Fadl

INFORMATIONER FRA FADL’S
SEKRETARIAT
Dobbeltindbetalinger af kontingentet:
Som tidligere oplyst i MOK har den kaotiske situa-
tion omkring kontingentbetalingen desværre bety-
det,  at mange medlemmer
har betalt deres kontingent 2 gange.
Torsdag den 11. april er samtlige indbetalinger ble-
vet gennem- gået og efterfølgende er ”dobbelt-
indbetalingen” overført til de enkelte medlemmers
bankkonti. Mandag den 15. april  er der endvidere
sendt brev til samtlige medlemmer med oplysninger
om bankoverførslen
Vi beklager meget hele problematikken omkring
kontingent-
betalingerne og de ulemper situationen har medført.

Manglende kontingentbetaling for
perioden l. februar – 31. juli  år 2002:
Har du betalt dit kontingent ??? I skrivende stund
mangler om-
kring 125 medlemmer stadig at betale ovennævnte
kontingent.
Sekretariatet har den 16. april udsendt rykker-
girokort. Betalings-
Fristen er fastsat til den 1. maj år 2002
Overskrides betalingsfristen vil du senere blive op-
krævet et
rykkergebyr på kr. 150,00 – da den reelle indbeta-
lingsdato var den l. marts år 2002. De medlemmer
som har aftalt en senere
betalingsfrist, vil naturligvis ikke blive opkrævet
rykkergebyret.

Fradrag – selvangivelsen for år 2001:
Sekretariatet har i januar måned sendt oplysninger
til skatte-
væsenet vedrørende de enkelte medlemmers
kontingentstørrelse.
HUSK at tjekke din skatteopgørelse. Størsteparten
af FADL’s

TURNUS NU - IGEN!
Der var i forrige uge et indlæg angående turnus; en
studerende fra Odense havde med rette undret sig
over den tvang, vi er underlagt i turnusordningen og
påpeget hvorfor vores fag ikke er underlagt samme
markedsvilkår som resten af samfundet. Det der er
ekstraordinært er at han er villig til  at ændre noget
og søger andre der er med.
Vi støtter i FADL’s Turnusudvalg dette initiativ og
håber at der er studerende i København, Odense og
Århus der er villige til at gøre en forskel. Måske når
vi det ikke på dette semester, men det er nu at vores
utilfredshed skal organiseres hvis vi skal nå at være
klar med en kampagne til efteråret.
I FADL har vi i de sidste mange år arbejdet med
turnus, for at forbedre kvaliteten, antallet af plad-
ser, mindske tvangsforflytningerne og andre initiati-
ver for at forbedre forholdene for cand. med'erne.
Vi har et netværk i sundhedsstyrelsen og foreningen
af yngre læger vi kan bruge til at opnå indflydelse på
de områder der er vigtige for os. Vi har i disse orga-
nisationer også en hvis forståelse for vores sag, der-
for bør vi bruge dette netværk nu, hvis der er stude-
rende der er villige til at støtte op om en aktion for
at ændre turnus forholdene.
Vi har udarbejdet en policy der er vores målbeskri-
velse (se under), det er et arbejdspapir der
opsummerer hvad det ideelle er for os. Det er vigtigt
at vi ikke ser det som vores problem om der kommer
læger til yderamterne, eller tror at vi alle kan få
turnus i universitetsbyerne, der skal dog være en
hvis rimelighed i turnusordningen, mindst mulig tvang
og tilfældighed. Hvis der er nogen der er interesse-
ret i turnus og er med på at organiserer en aktion til
efteråret så skriv til tu@fadl.dk eller ub@fadl.dk.

MIN HOLDNING ANG. TURNUS
Generelt
- Alle skal have mulighed for turnus lige efter kandi-
dat eksamen uden ventetid (max 3 mdr.).
- Turnus skal være aflønnet efter forholdene, med
personlig ret til lønforhandling.
- Det skal være fri og lige adgang for kandidaterne til
turnus.

Ansættelse
- Ansættelse skal følge almindeligt anerkendte reg-
ler for ansættelse.
- Ansættelse som turnuslæge skal foregå under of-
fentlige forhold efter et lighedsprincip, således nepo-
tisme undgås.

Jobkrav
- Turnus skal indeholde: medicin 6mrd, kirurgi 6mrd
og eventuelt et eller to andre specialer efter valg.
- Uddannelsen må ikke være længere end 21 måne-
der,
- Der skal eksistere en konkret målbeskrivelse for
ansættelsen
- Hver tjeneste skal begynde med min.1 uges intro-
duktion til specialet og afdelingen.
 De skal foreligge en  beskrivelse af mål for opnået
faglig kompetence efter forløbet.
- Det er sundhedsstyrelsens ansvar/ eller anden kom-
petent myndighed (uafhængig af sygehusejerne) at se
til opfyldelsen af målbeskrivelsen.
- Det er afdelingens anvar at mest mulig arbejdstid
for turnuslægen ligger i dagtiden, idet dette øger
muligheden for at uddannelsen forbedres.

Instruktion
- Hver turnuslæge skal have en personlig tutor, der
sammen med turnuslægen har ansvar for at instruk-

tion og undervisning gennemføres efter mål-
beskrivelsen.
- Undervisning skal være af god kvalitet.
- Instruktion skal være indarbejdet i den daglige
rutine som del af afdelingens arbejdsgang.
- Turnuslæger skal deltage i den almindelige videre-
uddannelse  i afdelingen.
- Instruktion i afdelingerne skal fortløbende evalu-
eres og revideres.
- Turnuslægen skal have relevant uddannelse i le-
delse og økonomi.
- Turnuslægen skal deltage i almindelig tjeneste.
- Det er hospitalets ansvar at instruktionen lever op
til målbeskrivelsen

Evaluering af turnuskandidaten
- Det skal ske en evaluering/ eksamen med mulighe-
derne bestået / ikke-bestået
- Eksamen  skal ske efter målbeskrivelsen for turnus
for at garantere opnåelsen af de faglige kompetencer
- Eksamen skal være central og ekstern, og således
også fungere som vurdering af hospitalernes
uddannelseskvalitet.

Med venlig hilsen
Peter Svenningsen, FADL’s Turnusudvalg.

NU MÅ DET STOPPE!
Endnu engang har den elitære borgerlige ledelse be-
sluttet sig for at 1. Maj skal være undervisningsdag,
endda obligatorisk for visse studerende.
Denne praksis, som hører fordums tider til, har nem-
lig kun et formål, på bedste vis at svække den arbej-
dende klasse mest muligt.
Som en Salut til den borgerlige fløj prøver Ledelsen
ved tvang at hindre studerende og arbejdere, den
danske underklasse, i at stå sammen i fællessskab.
Men ikke nok med det.
De studerende, der tvinges til undervisning skal også
udsættets for bourgeoisiets Propagandamaskine.
De kommende læger bombarderes med undervisning
i alt lige fra ernæring, til rygestop og alkohol-
afvænning.
Alt sammen med et erklæret formål, en svækkelse af
arbejderklassen.
Rundt omkring i Panums auditorier prædiker selvbe-
staltede Professorer om alkoholens, fedtets og to-
bakkens skadelige virkninger.
Disse få glæder hos den arbejdende klasse, skal nu
syndiggøres og forbydes.
Men der hersker ingen dokumentation for disse
stoffers skadelige effekt, tværtimod så kender vi til
indtil flere ældre som har røget, drukket og ædt hele
deres liv og har det særdeles godt!
Vi, som repræsentanter for den arbejdende klasse,
nægter at anerkende alkoholens, tobakkens og fed-
tets skadelige virkning. Dette kan kun dokumente-
res via de pseudovidenskabelige metoder, som den
danske lægestand bruger.
For vi har luret jer!
Vi kan bevise at hele ledelsen står i en uhellig alli-
ance med Industrien, og det er dem der ved at koble
alkohol, tobak og fedme, med leversygdom, lunge-
lidelser og overvægt, prøver at dække over deres
egne fordækte aktiviteter.
Vi ved nemlig godt hvad disse sygdomme skyldes!
Nemlig dårligt arbejdsmiljø, nedslidning og det sti-
gende forbrug af amerikanske kommercielle varer
såsom Coca Cola og  Play Station.
Så til alle arbejdere og studerende på Panum. Vær
med til at vise Ledelsen, at i ikke lader jer tryne.
Boykot al undervisning d. 1. Maj, og trop op i
Studenterklubben til FADLs 1. Maj.
Her vil vi så svælge os i tandsmør og øl. Hvorefter vi
vil vandre afsted og tilkæmpe os produktionsmidlerne.

FADLs Røde Baroner

OPVARMNING TIL 1. MAJ
Tirsdag d. 30. april kl. 16.15 i FADLs mødelokale er
der Repræsentantskabs-møde for alle interesserede !
Mødet er et almindeligt KKR møde, hvor vi vareta-
ger den daglige drift af FADL København. Hvis du er
interesseret i at se hvor dine kontingent penge for-
svinder hen eller går med en lille Pamper i maven så
mød op !

Tilmelding på toc@fdl.dk. Bagefter går vi ud og spi-
ser sammen. Vel Mødt !

Christianne, KKR.

INDRE ORGANER
medlemmer har indbetalt kr. 1.450,00 i år 2002. Har
du ind-
betalt mere end det årlige kontingent, er du velkom-
men til at
kontakte sekretariatet, vedrørende dit fradrag.

FADL’s skattevejledning:
FADL’s skattevejledning kan afhentes/bestilles på
sekretariatet. Hvis du har brug hjælp til udfyldelsen
af din selvangivelse er du meget velkommen til at
kontakte sekretariatet.

Hilsen fra FADL’s sekretariat/Anette og Linda

----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) ___
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MSR side nr. 9 • 24. april 2002 • I denne uge redigeret af Bo Biering-Sørensen

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

Husk:
Alle HR på hvert semester
skal stille med minimum 2
repræsentanter til MSR
møderne.

Fællesmøde
Tirsdag den 30/4 kl. 16.00, MSR-kontoret.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Opfølgning på "tid til forandring"
4. Opfølgning på Stormøde i Århus
5. 5.semester eksamen - oplæg
6. Cellebiologikurset - ændringer
7. 1.semester ændringer

- orientering
8. Studienævnsmøde
9. Navn og Logo - i  MSR
10. Eventuelt

Ad 3,4,7: Er orienteringspunkter
Ad 9: Vi overvejer at skifte navn og
logo

Mødet kommer til at vare ca.2 timer!

Med venlig hilsen
Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Er du interesseret i at have indfly-
delse på hvordan dit studieforløb
skal være?

Er du interesseret i at gøre en ar-
bejdsindsats for at få ændret på de
problemer der er med studie-
ordningen?

Er du interesseret i at være ”talerør”
og repræsentant for 3000 medicin-
studerende i udvalg hvor vi faktisk
har en stor indflydelse, hvor vi kan
påvirke beslutninger og reelt kan
ændre på forhold omkring studiet?

Kom da til MSR møderne der afhol-
des én gang om måneden og varer
ca.2 timer (se mødetidspunkter i
MOK), og fremlæg hvad der er galt,
og hjælp os ved selv at deltage aktivt
med at få ændret på forholdene.

Jo flere hoveder der er i MSR, jo flere
problemer kan der tages hånd om,
og  forhåbentlig bliver det herved
lettere at forudse og forhindre frem-
tidige problemer.

Alle kan deltage aktivt i MSR,
og man vælger selv sin arbejds-
belastning!

Organisation på Panum:

Holdrepræsentanter – Mindre pro-
blemer tages der selv hånd om,
større problemer gås videre med til
MSR (klager over fag, undervisere
m.v.)

Det Medicinske Studenterråd – Alle
problemer, forslag til ændringer og
håndtering af sager m.v. debateres.
Studienævnsrepræsentanter infor-
meres om MSR's holdning til punk-
ter på studienævnsdagsordenen.

Studienævnet – Øverste politiske
organ på Panum bestående af 5
studenterrepræsentanter og 5
”underviserrepræsentanter". Tager
endelige beslutninger om evt. æn-
dringer i studieplanen, ændringer af
kurser, semestre m.v.

Semesterudvalg – Udvalg under
studienævnet. Tager sig af praktiske
problemer på de enkelte semestre og
afrapporterer til studienævnet.
Hvert semesterudvalg har min. 1
studenterrepræsentant.
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INDRE ORGANER
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Børges Bodega fik i sidste års finale revanche for forrige års
knebne nederlag til Gusten All Stars, og vandt dermed mesterska-
bet. Der forlyder rygter om, at de allerede er igang med forbere-
delserne, og pt. bor på Trafikcafeen.

PANUM-MESTERSKABER I ØLSTAFET

Reglerne
· Hold á max. 5 mand
· 5 dobbeltture pr. hold
· Første tur:

- Man løber over forhindringerne,
- bunder en øl,
- snurrer 10 gange rundt om øllen

med hånden på den, og
- løber over forhindringerne og

tilbage.
· Anden tur: Ingen øl, men man snur-

rer rundt om et kosteskaft
· Hurtigste hold vinder
· Sjatter straffes

I den sidste laaaange fredagsbar den 3. maj, lø-
ber den traditionsrige turnering af stablen for 4.
år i træk.

Reglerne er de gode, gamle velafprøvede...

Så er det tid igen...

Sidste års vinder team, Børges Bodega, ud-

fordrer Panum Instituttets samlede skare

af øldrikkere til kamp.

De to sidste år har finalen været et anlig-

gende mellem Børges Bodega og de gamle,

hæderkronede Gusten All Stars. Men vel-

informerede kilder afslører, at der er nye

og meget tørstige udfordrere på vej.

Alle deltagere er velkomne! Der er tradi-

tion for god stemning, solskin, højt humør

og  fest. Desuden plejer konkurren at være

lidt af et tilløbsstykke, og  dette års begi-

venhed vil med garanti ikke skuffe.

Hvordan bliver alt dette så dit?

Nu på "laaaaang" fredag d. 3. maj afholdes

de nye mesterskaber. Kl. 16.00 starter kon-

kurrencerne. Der vil være indledende run-

der efter behov, og derefter showdowns

efter vind-eller-forsvind-princippet. Tid-

ligere deltagerhold seedes evt.

Deltagergebyret udgør kr. 10,- pr. mand,

hvorefter alle øl i deltagelsen er gratis.

Tilmelding i baren og omkring studenter-

klubben på dagen. Aflevér en holdliste med

max. 5 medlemmer + 10 kr. pr. mand og I

er med!

FREDAG 3/5 KL. 16

KR. 10,- PR. MAND

MANDDOMSPRØVE
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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 15 13 12 14 13 14 15  96
Udækket 7 5 0 1 0 0 2  15 15,6

15 - 23
Bestilt 22 19 25 27 23 21 12  149
Udækket 0 0 0 0 0 0 0  0 0,0

23 - 7
Bestilt 19 19 20 25 22 19 12 136
Udækket 0 1 11 1 6 4 8 31 22,8

I alt
Bestilt 56 51 57 66 58 54 39 381
Udækket 7 6 11 2 6 4 10 46 12,1
Ledige 0 0 0 0 0 0 0 0

Dæknings % 87,5 88,2 80,7 97,0 89,7 92,6 74,4 87,9
Timer i alt 392 360 368 512 416 400 232 2.680

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 16
Uge 16
Hold/Dato 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 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 3 3 3 21
2003 3 3 3 3 3 dækker 15

ikke
2005 3 3 3 3 3 3 3 21
2008 3 3 3 3 3 3 3 21

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

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.

EFTERLYSNING!!!

Kirsten Carstens efterlyser en
mandlig ansøger til hold 4202,
der har kontaktet Kirsten tele-
fonisk for at søge om opta-
gelse på holdet, men hvis navn
desværre er gået tabt.

Hvis det er dig, så ring venligst
til Kirsten.

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 2. maj 2002 til Vagt-
bureauet
Har du spørgsmål, så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.:
2833 6584
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter 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. 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 konsu-
lent Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404

VAGTBUREAU
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BLIV EKSPERT I TOLKNING
AF EKG OG AVANCERET
GENOPLIVNING!
Kardiologihold RH 4101 søger 1
erfarenventilatører til ansættelse som
Kardiologiske assistenter.
Vi er pt. 10 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12
aflednings- og oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vag-
ter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv
afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 5.maj (Uge 18) 2002 kl.
15.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d 03.05.02
el. 06.05.02 , klokken ~ 14.00 på afd. 2.14.3 på RH
Inden udgangen af uge 18 skal du have lagt dine
første vagter i uge 19-22 (8 nattvagter samt nogle
enkelte aftenvagter.) Dit første holdmøde er d.
15.05.2002 (uge 20), hvor der vil blive lagt vagter for
uge 23-26. Yderligere spørgsmål rettes til holdleder
Sune B.E.W.Räder på tlf. 2918-0788 / 2080-6655 /
3545-2875 eller e-mail: landskrona@wanadoo.dk

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: torsdag d. 2.maj 2002 til
VB.

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

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.

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 2. maj 2002 til Vagt-
bureauet

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. 2.maj kl. 12:00 til Vagt-
bureauet

HOLD 4406 PÅ HERLEV
Intensiv søger 1 ventilatør til ind-
supplering når det passer denne!
Krav:
- Bestået farmakologi (Hvis du er på 7. eller 8. seme-
ster, kan der dispenseres fra dette)
- 300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-timer,
vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
- 4-5 vagter pr. måned
Sidder Du i øjeblikket i eksamensstress…. er du ved
at få grå hår i hovedet over hvad Du skal i din som-
merferie og/ eller hvordan du skal finansiere denne
vha vagter på dit flyverhold…..så er dette tilbud mu-
ligvis noget for dig!
Vi er et fast VT-hold, som dækker hele månedens
aften- og nattevagter på Herlev intensiv afdeling.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske  samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet er fuldtalligt i øjeblikket, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, øn-
sker vi efterhånden at tilføre nyt blod til holdet.
Derfor kan vi tilbyde, at du kan starte på holdet så
snart det passer dig, få dine følgevagter med det
samme og være sikker på minimum 4-5 vagter ( ofte
flere hvis interesseret, da alle gerne vil holde ferie).
Som medlem på hold 4406 vil du
- få en masse søde kolleger
- få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
- få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc
- se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb.
- Få undervisning af afdelingens læger i emner, som
vi måtte ønske..
Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
 Ansøgningsfrist: Ring snarest mulig til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 og fortæl hvornår du
kunne forestille dig at starte (Hvis det først er i juli eller
august er dette også O.K.)

VAGTBUREAU
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IMCC
HVAD FANDEN ER RIVER
BLINDNESS?????

Tror du, du kan finde ud af det?????

Du har nu muligheden for at tage en måned til Vene-
zuela med Public Health. Her vil du komme til at
arbejde både på et hospital i Puerto Ayacucho og
midt i regnskoven sammen med en omrejsende læge.
Du vil også have mulighed for at arbejde på et
investigationcenter, hvor forskningen i områdets
tropesygdomme foregår.
Alt du skal gøre er at tale spansk og bestå mikro og
farma........og så kan vi sende dig afsted i oktober
eller november.

Kom op og læs nærmere i Public Health mappen på
IMCC-kontoret eller kontakt Caroline Pehrson
(28333702) eller Christentze (333 222 91,
christentzeschmiegelow@hotmail.com)

TJEN 1000 KR.!
Har du lyst til at tjene 1000 kr. på, at nogle vander
dine blomster mens du er på ferie?
IMCC-Exchange tilbyder 1000 kr. for hver stude-
rende, der kan bo i din lejlighed/værelse enten mens
du selv er på ferie, eller hvis du har lyst til selskab i
sommerferien. Perioden er juli og august.
For mere information  kom op på IMCC-kontoret  og
udfyld en blanket eller kontakt Sara på
ssp@mdb.ku.dk

Vi søger desuden kontaktpersoner for de studerende.
En kontaktperson skal bl.a. hente den studerende i
lufthavnen og bringe vedkommende til det sted han/
hun skal bo.
Kom og hør mere når vi holder infomøde i klubben
d.25. april kl. 16, hvor vi giver en øl og medbringer
alle ansøgningerne fra de studerende, så du selv kan
vælge, om det skal være sensuel spanier, en mystisk
russer eller en smart australier!

Basisgrupper

GIM-møde d. 8. maj kl 16.00

Gruppen for Integre-
ret Medicin (GIM) er
en forening for medi-
cinstuderende, der
gerne vil vide mere
om de mange alterna-
tive og komplemen-
tære behandlings-
former, som vi (des-
værre) hører meget
lidt til under vores ud-
dannelse. GIM repræ-
senterer en fordomsfri og åben indstilling over-
for behandlingsformer, vi ikke kender til. Da det
er en kendsgerning at ca. 33 % af alle patienter
forsøger sig med alternativ behandling, mener vi
at man som medicinstuderende bør interesserer
sig for disse behandlings former. I sit kommende
arbejde som læge kan man måske selv bruge
eller henvise til dem;
- et er i hvert fald sikkert, man kan ikke ignorere
dem !

I GIM diskutere vi alternativ behandling i et
fordomsfrit forum, arrangerer foredrag på Panum,
tager ud og besøger alternative behandlere og
mange andre spændende ting.

Normalt holder GIM møde den første onsdag
hver måned kl. 16.00 i lokale 9.2.3. Da den første
onsdag i maj er ”Kampdagen”, d.v.s. d. 1. maj,
har vi valgt at udskyde mødet til d. 8. maj. Som
sædvanligt mødes vi kl. 16 i lokale 9.2.3.

Vi skal bl.a. snakke om besøget på Institut for
Orthomolekylær Medicin d. 23. april. Desuden
skal vi diskutere hvad GIM skal lave i fremtiden,
både det kommende efterår, men også på læn-
gere sigt.

Vel mødt til alle nye og gamle gimmere !

Mvh GIM

Månedsmøde 1 maj kl. 16.00 i FADL´s mødelo-
kale

Sidste månedsmøde før sommeren. Mød op og
gør din stemme gældende for efterårets arrange-
menter.

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. 10 minutters indlæg:

Den kontaminerede patient.
3. Fastlæggelse af

efterårets arrangementer
4. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, anæstesiologi og traumatologi er vel-
komne til at deltage og høre mere om SATS.
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMEN-
TER:
Generalforsamling
Der foretages valg til bestyrelsen efter vedtæg-
terne, og vi lader tankerne springe frit og finder
på aktiviteter til efterårssemesteret. Præmien
for at deltage i mødet er – udover den fantasti-
ske mulighed for indflydelse og det dejlige so-
ciale samvær – et godt måltid mad!

Tid: Tirsdag den 30. april, kl. 18.30 OBS! Ændret
dato i fht. trykt program.
Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148

Rundvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads
Der kan maximalt deltage 20 personer i rundvis-
ningen, så vi anbefaler (men kræver det ikke; du
risikerer bare at måtte blive udenfor lågen…) at
du tilmelder dig på forhånd på 35 32 70 94 eller
lotz@adm.ku.dk

Tid: Onsdag den 22. maj, kl. 14.00
Mødested: Indgangen, Møllegade 12, 2200 Kø-
benhavn N

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler. Han træffes på kontoret på Panum,
lokale 15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14.
Desuden kan han træffes efter aftale; ring på 35
32 70 94 / 20 46 41 93 eller send en mail til
pnh@adm.ku.dk.

Venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz
Akademisk medarbejder/sekretær for studenter-
præsten
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B, lok. 15.2.1
2200 København N
Tlf. 35 32 70 94
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

INDRE ORGANER
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Debat

HÅBET OM FORBEDRING AF
TURNUSORDNINGEN
Som det fremgår af indlæggene ved Sune Rubak og
Jacob Fisker i Debat i sidste uge er der stadig meget
fokus på turnusordningen. Denne bliver diskuteret
intenst, hver gang lodtrækningen nærmer sig og med
rette.
Undertegnede kan kun tilslutte sig de tiltag, der
lyder til at være under opsejling i FAYL og sundheds-
styrelse regi med hensyn til omstrukturering af turnus-
ordningen. Dette skal dog ikke være en sovepude.
Muligheden for at trække et mindre heldigt nummer
foreligger stadig, da jeg heller ikke mener, at lod-
trækningen skal afskaffes. En uheldig familie, eller
en som jeg selv der ikke umiddelbart er interesseret
i at skulle flytte fra København, kan stadig blive
tvunget til at rive teltpløkkerne op. Et andet, men
lige så vigtigt argument, er at komme sortbørshandlen
med turnuspladsen til livs Derfor mener jeg, at man
bør bakke op om Jacob Fisker´s forslag med at holde
igen med vores tilmeldinger til turnus for den vej at
ligge pres på Sundhedsstyrelsen.
Jeg er ikke selv studenterpolitisk aktiv, og agter ej
heller at starte nu, men ønsker med dette indlæg at
opfordre folk som Sune Rubak og andre interesse-
rede til at blive i debatten, da dette kommer til at
kræve noget benarbejde og forhåbentlig få løst  alles
problem. Jeg har dog selv taget et beskedent initia-
tiv og oprettet en gruppe på webadressen:
www.groupcare.dk  for at det er muligt at danne sig
et overblik over, hvor mange som er interesseret i,
at der kommer bedre løn i yderamterne, så man kan
undgå sortbørshandel med turnuspladser. Jeg er be-
gyndt at invitere folk til gruppen på groupcare.dk og
håber ad den vej at ringene vil brede sig i vandet.
Skulle I mod forventning ikke have modtaget en
indbydelse til gruppen indenfor 14 dage, skal I være
mere end velkomne til at skrive til mig, hvorefter
jeg skal sørge for, at I bliver indbudt.

Med et håb om en forbedret turnusordning
Allan Villadsen
Stud.med. 11. sem. KBH

TURNUS
Jeg er blevet spurgt om min mening til Jakob Fisker´s
(JF) indlæg omkring turnusordningen, idet jeg er for-
fatter til et andet indlæg med informationer om de
kommende ændringer af turnusordningen, hvad an-
går såvel fordelingssystem som målbeskrivelse.

Kort sagt er JF utilfreds med, at de yngre læger,
som “tvinges” i en perifer turnusblok, ikke får et
ekstra beløb i lønningsposen i form af et yderamts-
tillæg. Det er der formentlig ingen af jer kommende
kandidater, som kan være uenig i ville være beretti-
get. “Tvang” i forbindelse med fordelingen er jo både
rigtigt og alligevel ikke helt. Fordelingen af turnus
har været til diskussion i mange år, hvor det altid
ender med, at den bedste løsning er lodtrækning,
retfærdig eller uretfærdig, tvang eller ikke-tvang.
Fordelene af det nye system fremgår af mit andet
indlæg. Det skal også siges, at vi selv har en vis
interesse i at bevare turnusbloksystemet, da vi er
garanteret et fast uddannelsesforløb også om et par
år, hvor de rigtigt store årgange af kandidater be-
gynder at komme. Derfor udelukker det ikke efter
min mening, at yngre læger perifert får ekstra penge
i lønningsposen i en situation, hvor der faktisk er
mangel på læger.  I forbindelse med mit arbejde med
turnusordningen i de seneste år, har jeg primært
arbejdet med fordelingssystemet og uddannelses-
indholdet af turnus. Jeg er ikke placeret centralt i
FAYL, ej heller i Aftale- og Overenskomstudvalget,
men har tidligere foreslået FAYL´s repræsentant-
skab netop et ekstra tillæg til turnusblokke “super-
perifert” (som udgangspunkt). Det har været hold-
ningen centralt i FAYL og flertallet af FAYL´s repræ-
sentantskab, at dette ikke skulle være et punkt i
overenskomstforhandlingerne, idet Amtsrådsforenin-
gen/H:S ikke vil indgå en aftale om sådanne “sted-
tillæg”. Man har dog ved decentrale lønforhandlinger,
dvs. lokalt i det perifere amt kunnet forhandle sig til
“Stedtillæg” ifm. blokstillinger og ifm. forsat ansæt-
telse på stedet efter turnus.

JF foreslår en deponering fra alle landets kommende
læger mhp. at “tvinge” et ekstra tillæg igennem.
Målet er som sagt fuldstændig berettiget, men mid-
let giver jer, kommende kandidater, flere problem-
stillinger, som jeg blot skal skitsere til jeres op-
mærksomhed. Jeg vil først fortælle, at jeg var blandt
det hold fra 1997 som forsøgte en deponering, men
endte i en underskriftsindsamling uden effekt, bl.a.
fordi tilslutningen krakelerede til sidst formentlig af
mange årsager. Men jeres problemer bliver...

Første problem ligger automatisk i forslaget - ALLE
(ca.400) skal deponere for, at det giver effekt, bare
20% falder fra, sker der intet. Vil I kunne skabe den
solidaritet på tværs af de 3 universiteter ?
Andet problem er mere teknisk, nemlig hvem man
skal forhandle med, hvem som ligger inde med en
forhandlingskompetence på landsplan mhp. aflønning
perifert. Den kompentence ligger umiddelbart hos
Amtsrådsforeningen og ikke hos Sundhedsstyrelsen
eller Sundhedsministeriet.
Tredie problem er hvem er jeres forhandlingsdelega-
tion og hvad er jeres forhandlingsoplæg - hvor peri-
fert skal et sygehus være for at det giver ekstra løn
? Hvad er et perifert sygehus ?
Fjerde problem er det dilemma, som kandidater står
i, nemlig vadestedet mellem 2 fagforeninger, hvor
Fadl i dette øjeblik er jeres fagforeningen, men FAYL

INDUSTRIENS DOMINANS
Tag fra pengene fra de rige…
Lægestanden vil gerne have alle behandlinger til at
hvile på et solidt grundlag af evidensbaseret medi-
cin. Der kan være visse videnskabsteoretiske proble-
mer med dette, men her vil jeg bare tage kravet om
evidens som en forudsætning. Det bringer nemlig
nogle mere praktiske problemer med sig. Med kra-
vet om evidens følger klare regler for afprøvning
med dyr teknik, på modificerede forsøgsdyr, i for-
skellige faser, under forskellige forhold, og ikke mindst
af forskellige mennesker. Det er måske helt rimeligt
af hensyn til videnskabeligheden. Men det koster
penge. Penge som i de rette størrelsesordener kun
eksisterer få steder i vores samfund; medicinalvare-
industrien og sundhedsvæsenet. Og da de færreste er
indstillet på at trække penge fra kunstige hofter, grå
stære og gravide kvinder – så er der kun industrien
tilbage.

Blændende idéer
Så det er muligt, at universiteterne får gode idéer
og udfører vigtig grundforskning. Men hvis det skal
blive til et lægemiddel, er der ikke penge til at
gennemprøve det, så det kan leve op til de skrappe
krav. Det er næsten uden undtagelse en opgave for
industrien. Industriens interesse er i sagens natur at
tjene penge til deres investorer (ellers eksisterer
firmaerne ikke), og derfor afgøres den endelige prio-
ritering inden for forskning i lægemidler af industri-
ens interesser. Det giver en enorm risiko for, at
behandlinger, der hverken er til de rige eller de
kronisk syge, aldrig bliver godkendt. Hvis man ikke
får et firma med på sin blændende idé, så bliver den
ikke til noget. Højst et kosttilskud.

Patent på hvidløg
Hvis det fx drejer sig om at bevise effekten af et
kendt stof – eksemplet kunne være selen eller hvid-
løg - så kan man ikke opnå patent på at fremstille det
og derved ikke tjene sin enorme investering hjem
igen.

…og giv pengene tilbage.
Når industrien så har besluttet sig for at ofre et par
milliarder på et stof med en ny methylgruppe, så
skal det for enhver pris også bruges. Reklamer vir-
ker, også på læger og på trods af videnskabelighed og
sund skepsis, og derfor fylder de halvdelen af Dagens
Medicin. Dyre konferencer motiverer og videre-
uddanner læger, og det er tvingende nødvendigt for
patienternes skyld. Men spørgsmålet er, om okse-
højreb og farvede kuglepenne også er det? I sidste

er jeres kommende fagforening, som skal forhandle
jeres løn og arbejdsforhold.
Afslutningsvis kan jeg kun sige, at jeg er enig i, at
turnuskandidater perifert burde have ekstra tillæg,
men “processen” ,tror jeg, skal ske igennem jeres
kommende fagforening, FAYL. Mit forslag til JF og
jer, er derfor at kontakte FAYL mhp. et møde med
repræsentanter fra bestyrelsen, hvor jeres initiativ
kan diskuteres og planlægges.

Med venlig hilsen Sune Rubak
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe(r), udv for Turnus
Århus Amts Videreuddannelses Råd
FAYL´s Forsknings- og Uddannelsesudvalg

ende kommer pengene kun ét sted fra: Patienterne
selv.

Dyre vaner
Og så er der de mere udspekulerede muligheder, der
fx ligger i begrebet licitation. Når hospitalerne skal
vælge lægemidler, udbydes det centrale indkøb i lici-
tation, og de kloge firmaer sælger deres nye midler
til spotpris. Men det er kun til hospitalerne. Når
patienter sendes hjem med en recept på det samme,
koster det op til 100 gange så meget på apoteket.
Fordelen er, at lægen på hospitalet skal ordinere
netop dét præparat, og derved har lært navnet og
vænnet sig til at udskrive det. Og en velreguleret
behandling fra en specialafdeling vil den praktise-
rende læge formentlig ikke ændre på.

Statsmagt
Måske er det på tide, at staten overtager en del af
ikke bare grundforskningen, men også udviklingen af
lægemidler. Det er længe siden, at en uafhængig
indstands har udviklet medicin, men det skal ikke
være en undskyldning for ikke at gøre det nu.

Dan Brun Larsen (danbrun@dbs.dk)
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