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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@mok.info
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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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: Mette L Harving

Onsdag:
MOK nr 26, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Kristi luftfart - Fri fra skole!

Fredag:
Børne melodi grand prix genudsendes?!

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Studievejledningen
JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

FORSKELLIGE REGLER
Regler gældende fra og med
vintereksamen 1994/95

Følgende gælder alle studerende:
1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er
optaget fra sommeren 1994:

Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Ny ordning:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

SU-REGLER
- Måske nyt for dig

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af "den gamle SU-ordning".
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 17
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 6/5 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 7/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 8/5 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 9/5 LUKKET - KR. HIMMELFART

TRÆFFETIDER UGE 18
Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Man 13/5 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 14/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen International vejleder

Ons 15/5 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 16/5 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

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

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu
læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende til 1½ år
og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3
års studier. Han har hermed SU til at være yderli-
gere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer.  Sti-
pendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har
været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Se mere på www.su.dk

STUDIEOPHOLD I UDLANDET
Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

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

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece "JEG VIL UD. Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internatio-
nale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:
· INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden IKKE ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: primo oktober.
· SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: 22. marts 2002

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

STUDIET
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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.

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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

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

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

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

ÅBNINGSTIDER
FOR DEN (VÅDE) MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Med venlig hilsen studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Onsdag 1.5 10 - 16 Bo
Torsdag 2.5 9 - 13 Uffe
Fredag 3.5 9 - 13/13 - 17 Christine/Bo
Mandag 6.5 9 - 13 Uffe
Tirsdag 7.5 9 - 13 Christine
Onsdag 8.5 9 - 15 Bo
Tirsdag 21.5 9 - 13 Uffe
Onsdag 22.5 13 - 18 Bo
Torsdag 23.5 9 - 13 Christine
Fredag 24.5 10 - 14 Uffe
mandag 27.5 9 - 13 Christine
Torsdag 30.5 9 - 13 Uffe
Fredag 31.5 9 - 13 Christine

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

· KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.

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

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

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

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

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

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

STUDIET
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.
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Fase II

KLINISKE OPHOLD

Ansvarlig: KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE
Holdstørrelse: 6 studenter per hold
Ugestart 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 23.12 06.01 13.01 20.01

Kal.uge 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52/1 02 03 04

Sem.uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hold
KKK-1a

BP1 X X N 1 NK1 NM1 Anæstesi 1 Psykiatri 1

Hold
KKK-1b

Anæstesi 1 BP1 X NM2 NM2 NK1 Psykiatri 2 X

Hold
KKK-1c

Anæstesi 2 X Psykiatri 1 BP NM NM NK2 X

Hold
KKK-1d

Klinisk
Social-
medicin

Eks.
Soc.-
med.

X X Psykiatri 2 Anæstesi 2 BP1 NK1 NM2 NM2

Hold
KKK-2a

NM2 NM2 BP NK1 X Psykiatri 2 X Anæstesi 3

Hold
KKK-2b

Psykiatri 2 NK2 Anæstesi 1 BP1 X NM2 NM2 X

Hold
KKK-2c

Psykiatri 1 NM2 NM2 NK1 Anæstesi 1 BP1 X X

Hold
KKK-2d

Anæstesi 2 NM2 NK2 X X Psykiatri 3 BP1 NM2

Hold
KKK-2e

Neuroblok
kursus

NM NM Psykiatri 3 BP1 X NK2 X Anæstesi 4

Klinisk
Social-
medicin

Eks.
Soc.-
med.

Forelæsnin.

i

voksen-

og

børnepsyk.

Eks.

i

Psyk.

Forkortelser
N1 Intro. til neurologi, H:S Rigshospitalet Anæstesi 1: H:S Hvidovre Hospital Psykiatri 1: H:S Hvidovre Hospital psyk.afd.
NM: Neurologi, KAS Gentofte Anæstesi 2: H:S Bispebjerg Hospital Psykiatri 2: H:S Bispebjerg Hospital
NM1: Neurologi, H:S Rigshospitalet Anæstesi 3: KAS Gentofte Psykiatri 3: FAS Hillerød
NM2: Neurologi, H:S Bispebjerg Hospital Anæstesi 4: KAS Glostrup BP H:S Bispebjerg Hosp. B&U-psyk
NK1: Neurokirurgi, H:S Rigshospitalet X: Undervisningsfri BP1 FAS Hillerød
NK2: Neurokirurgi, KAS Glostrup

TIL KOMMENDE 9. SEM. STUDERENDE!

Skal DU på 9. semester til efteråret, og er du i klinikudvalget Københavns Kommune, er her lidt vigtig information:
Vi har lavet om på rulleskemaet, dvs. du kan ikke regne med at de rul fra dette semester går igen på næste semester.
Derfor: hvis du har specielle ønsker om et bestemt rul, så kig i denne oversigt, find dit ønskede rul, og skriv det på din semester-tilmelding.

Med venlig hilsen
Klinikudvalget Københavns Kommune

Studietilbud
FOREDRAG I PSYKOANALYTISK
DEBAT
”Tanken er en märklig känsla”
Foredragsholder: Ulf Stålberg
Ulf Stålberg er psykolog, medlem af Dansk Psyko-
analytisk Selskab og praktiserer i Skåne.
Han vil fortælle om et svensk projekt der undersøger
effekten af psykoanalytisk og psykoterapeutisk be-
handling af udviklingshæmmede unge.

Tid og Sted: Fredag den 10. maj 2002, kl. 16.00 –
17.30, Københavns
Universitet, Hovedbygningen Vor Frue Plads, audi-
torium 1
Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.
Nærmere oplysninger hos: Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

PANUMSKABE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ansøgningsskemaer til et panumskab i efterårs-
semestret kan afhentes hos ”Det Medicinske Studen-
terråd” lakale 1.2.5 (MSR kontoret).
De kan ligeledes hentes på MSR’s hjemme.
www.studmed.ku.dk/msr

Seneste ansøgningsfrist er torsdag den 30/5 og
ansøgningsskemaerne skal afleveres til Steen Jør-
gensen lokale 9.1.30
Personer der har haft skab i forårssemestret skal
ligeledes søge om at få et skab i efterårssemestret
2002!!!!
I tilfælde af at der er for mange ansøgere bliver der
trukket lod om skabene.

MVH. Bo Biering-Sørensen - MSR

Tilbud til studerende på 11. semester

Tag til Bornholm en dag!
Bornholms Amt inviterer til informationsdag og ørundtur fredag d. 7. juni 2002

Program for dagen:

7.00: Bus fra Københavns Hovedbanegård
8.35: Med hurtigfærge Ystad-Rønne/ morgenmad ombord

10.15: Velkomst Bornholms Centralsygehus
10.30: Rundvisning på Kirurgisk Center, Medicinsk Center,

orientering om praksissektoren og besigtigelse af
lægeboliger

13.00: Frokost
14.15: Rundtur på Bornholm

Besøg hos Pernille Bülow
Naturvandring ved Hammeren

18.00: Middag og ølsmagning på Bryggeriet i Svaneke
23.30: Med natbåden til København

Kære medicinstuderende på 11. semester,

Bornholms Amts videreuddannelsesudvalg
inviterer jer hermed til informationsdag på
Bornholms Centralsygehus og en
spændende tur rundt på den smukke ø.

Ring og hør nærmere hos Nils Petersen på
telefon: 5695 6000 eller tilmeld dig via
e-mail: ffnp@bora.dk eller på
fax: 5695 7397.

Tilmeldingsfrist: 22. maj 2002.

STUDIET
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INFORMATIONSMØDER OM
TVÆRFAGLIGE KURSER
Har du lyst til at kvalificere dig inden
for tværfagligt projektarbejde, tilbyder
Læreanstalternes Fælleskurser 3
tværinstitutionelle meritgivende
kurser i 2002/2003.

Byplanlægning - LFB
Informationsmøder:
27. maj og 12. august kl. 15.00-17.00, Julius Thom-
sens Plads 10, 1925 Frb. C
Tlf.: 3815 3843, E-mail: lfb@cbs.dk

På LFB får du kendskab til byplanlægningens ram-
mer, virkemidler samt aktuelle såvel som klassiske
problemstillinger. Samtidig får du øvelse i tværfag-
ligt projektarbejde, der skal munde ud i udarbejdelse
og formidling af helhedsorienterede plan- og løsnings-
forslag i forhold til konkrete byplanmæssige problem-
stillinger. Årets tema er: Forstaden - Fremtidens
by? Se også www.lfkurser.dk/lfb

Formidling - LFF
Informationsmøder: 30. maj og 29. august kl.
15.00-16.00, Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frb. C
Tlf.: 3815 3844, E-mail: lff@cbs.dk

På LFF lærer du at analysere et kommunikations-
problem og at lave en kommunikationsstrategi for
en virksomhed, organisation eller forening. Derud-
over lærer du at styre en tværfaglig projektproces.
Projektarbejdet støttes af undervisning i kommuni-
kationsteori, praktisk formidling, tværfaglighed og
projektprocesstyring og teamwork. Se også
www.lfkurser.dk/lff

Projektledelse- og Innovation - LFPI
Informationsmøder: 27. maj og 5. august kl.
15.00-17.00 på Center for Innovation &
Entrepreneurship, Blågårdsgade 23B, 1. sal, 2200
Kbh. N
Tlf: 3815 3838, E-mail: lfpi@cbs.dk

På LFPI lærer du at arbejde med ledelse af videns-
baserede innovative projekter og processer -  med
henblik på skabelse af nye idéer, produkter og aktivi-
teter inden for strategisk udvalgte områder.  Det
sker bl.a. i samarbejde med danske innovative virk-
somheder. Se også www.lfkurser.dk/lfpi

På tværs af fag og læreanstalter
Evnen til at arbejde i tværfaglige teams er en stadig
mere efterspurgt kvalifikation på arbejdsmarkedet,
idet flere og flere arbejdsopgaver har karakter af
tværfaglige projekter.

Derfor er det en væsentlig fordel at kunne samar-
bejde og formidle på tværs af faggrænser, samt have
indblik  i sit eget og andres fagområder styrker og
begrænsninger.
At kvalificere fremtidens arbejdskraft til samarbejde
og tværfagligt projektarbejde er netop det overord-
nede formål for Læreanstalternes Fælleskurser. De
højere læreanstalter i hovedstadsområdet har såle-
des i en årrække samarbejdet omkring en række
fælleskurser, der i uddannelsesåret 2002-2003 om-
fatter Byplankurset, Formidlingskurset samt Projekt-
leder- & Innovationskurset.

Kurserne strækker sig over to semestre og merite-
res med 15 ECTS-credits, 1/4 årsværk el. lign efter
gældende regler.
Deltagerne er studerende på de højere læreanstalter
i hovedstadsområdet: Den Kgl. Veterinær- og Land-
bohøjskole, Københavns Universitet, Danmarks Tek-
niske Universitet, Handelshøjskolen i København,
Roskilde Universitetscenter, Danmarks Farmaceuti-
ske Højskole, Kunstakademiets Arkitektskole og
Ingeniørhøjskolen i København og IT-Højskolen.

Rekvirer brochure og undervisningsplan på en af oven-
nævnte adresser.

Annoncer

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

FORSØGSPERSONER SØGES
Virkningen af erytropoietin (EPO)
på det inflammatoriske respons til
supramaximalt arbejde.

Forsøget skal undersøge virkningen af EPO på
omfanget af muskelskader efter såkaldt
supramaksimalt arbejde på ergometercykel. Det
omfatter to ens forsøgsdage af ca. 10 timers
varighed. Efter hver forsøgsdag skal du møde
dagen efter til blodprøvetagning og måling af dit
kondital ligesom dette skal måles ca. en uge før
den første af forsøgsdagene.

Dagen før forsøgene gives en subcutan injektion
af enten EPO eller fysiologisk saltvand i under-
huden. På hver forsøgsdag tages tre muskel-
biopsier i lårmusklen (d.v.s. i alt 6 muskel-
biopsier).

Forsøget er godkendt af den regionale videnskabs-
etiske komite og Lægemiddelstyrelsen. Delta-
gelse som forsøgsperson honoreres med i alt kr.
3000,-

Hvis du er interesseret i at deltage eller blot vil
høre nærmere, kontakt da læge Louise
Vennegaard Kalialis på tlf. 27290421.

FYSIOLOGILÆRER
Stud.med. på 7.-8. semester søges med tiltræ-
delse september 2002. Faget er på 90 timer for-
delt på 1½ år med ca. 2 timer/uge.
Det drejer sig om et lille hold med max 12 stude-
rende.
Timeløn 230,00 kr + feriepenge
Skolen for Holistisk Afspænding
Blegdamsvej 78 A
2100 Kbh. Ø
Kontortid: ons. kl. 10-15.
Uddannelsen til afspændingspædagog er en 3-
årig videregående uddannelse med SU.

KÆRE IT-INTERESSERET
MEDICINSTUDERENDE

Kunne du tænke dig et job med at undervise og
desuden oprette og vedligholde programmer og
hjemmesider på neonatalafdeling, RH. 6 timer
om ugen. Løn efter aftale.
Hilsen Finn Jonsbo. Neonatalafdeling. RH.svar
på jonsbo@rh.dk.

SUBJECTS REQUIRED FOR
EXERCISE EXPERIMENT

We are seeking physically active males (age 18-
30) to participate in a study investigating the
roles of the cytokine interleukin-6 (IL-6) during
exercise.

Study outline
You would be asked to complete the following:
Trial 1: ·VO2 peak test (“kondital”) – a maxi-
mal cycling effort (approximately 15 min.).
Trial 2: 2 hours cycling effort at 70% ·VO2 peak
(fairly exhaustive effort).
Trials 3 & 4: 2 x 2 hours cycling effort at
40% ·VO2 peak (low intensity efforts).

Procedures
· A catheter placed into a forearm vein is
used for blood sampling.
· A small amount of recombinant IL-6 will
be infused in either Trial 3 or 4.
· Non-radioactive isotopic tracers
(commonly used in human studies) will be infused
to measure fuel utilisation in Trials 2, 3 & 4.
· A muscle biopsy sample will be taken
from the leg (m. vastus lateralis), before and
after exercise during Trials 3 & 4 (total biopsies
= 4).

Payment
We offer Kr 3.000 for participation in this study

Interested…??
Please contact Natalie at the Copenhagen Muscle
Research Centre at Rigshospitalet on
natalie_jh@hotmail.com to obtain further details
or to register your interest.

”Vampyrerne kommer”
Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Insti-
tuttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsesste-
der.
Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minut-
ter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.

Noter i din kalender
Mandag 27. maj
Onsdag 29. maj
Torsdag 30. maj

1. sals forhal v/Henrik Dam Auditoriet alle dage
mellem kl. 10.30 – 14.00
Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde inden-
for de sidste 6 måneder.

Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.

Med venlig hilsen
Marianne Christensen

TURNUSBYTTE

Haves turnus i Viborg Amt med start forår
2003…..desuden baby og kæreste med arbejde i
København.

Ønskes turnus i hovedstadsområdet eller i
pendlerafstand......

Ring til Kristine på tlf: 3534 7877 eller mail på
khommel@mdb.ku.dk

STUDIET & ANNONCER
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SCHOLARSTIPENDIUM
Hjerterehabiliteringsenheden på Bispebjerg Hospital

En eller muligvis flere studerende tilbydes scholarstipendium til gennemførelse af et projekt i Hjerte-
rehabiliteringen på Bispebjerg Hospital hørende under Kardiologisk klinik Y.

Både medicinstuderende og andre studerende med relevant faglig baggrund inden for medicin og/eller
sundhedssociale uddannelser er velkomne til at søge uanset studietrin.

I Hjerterehabiliteringen pågår et større projekt, hvis overordnede formål er at belyse, hvorvidt et in-
tensivt integreret hjerterehabiliteringsprogram i ambulant regí har effekt på sygeligheden og døde-lighe-
den på kort- og lang sigt sammenlignet med sædvanlig efterbehandling og hjerterehabilitering.
Igennem 2 år har et åbent randomiserede hjerterehabiliteringsprojekt forløbet og der forventes inklusion
af patienter i endnu et år. Hjerterehabiliteringsprogrammet omfatter et intensivt integreret ambulant
tilbud over 6 uger omfattende patientundervisning, psykosocial støtte, fysisk træning, praktisk madlavning
og støtte til rygeafvænning samt løbende lægelig kontrol og opfølgning efter 6 uger og efter 3, 6 og 12
måneder.

Der er til hovedprojektet knyttet flere substudier, der tværfagligt belyser effekten af den intensive,
integrerede hjerterehabilitering (læger, fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister og sociologer) hvoraf 2
aktuelt er ph.d.-studerende.

Afhængig af dine interesseområder er der mulighed for forskning inden for områderne:

1. Hjertesygdom hos patienter af anden etnisk oprindelse med karakterisering af population og diagnose og
beskrivelse af faktorer af betydning for deltagelse i et hjerterehabiliteringstilbud i relation til sociale,
kulturelle og religiøse forhold.
2. Faktorer af betydning for deltagelse i et hjerterehabiliteringsprojekt og mulige årsager til udeblivelse og
frafald.
3. Hjerterehabiliteringens database indeholder desuden materiale til potentielle projekter af mere klinisk
hjertefysiologisk art.

Du vil løbende sættes ind i forskningsmetodologisk tankegang og teknik og tilbydes kurser på DNLB i bl.a.
litteratursøgning og referencehåntering. Du vil, gennem den tætte kontakt til hjerte-patienter og special-
læger i kardiologi, oplæres i basishåndtering og vurdering af hjertepatienter, oplæres i tydning af hjerte-
kardiogrammer samt trænes i udførelsen af arbejdstestning, vurdering af døgnblodtryksmålinger,
Holtermonitoreringer og myokardieskintigrafier foruden at der vil være mulighed for deltagelse i H:S EKG-
kurser etc.

Ansøgning fremsendes til undertegnede der ligeledes kan kontakes med henblik på en uforpligtende samtale
med diskussion af mulige projekter herunder starttidspunkt og varighed.

Anne Merete Soja, klinisk assistent
Bispebjerg Hospital
Hjerterehabiliteringen
Bygn. 11 B
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf.: 35 31 37 28
Mailto:AMS02@bbh.hosp.dk

SKOLARSTIPENDIAT SØGES
TIL FORSKNINGSPROJEKT
VEDR.
Effekten af forebyggende koloskopi
ved arvelig koloncancer (HNPCC)

Medicinstuderende søges til et 1-årigt skolar-
stipendiat løbende fra 1.august 2002 til 31.juli
2003, det er muligt at starte før eller senere
efter aftale.

Du skal indgå i projekt på HNPCC-registret, hvor
effekten af forebyggende koloskopier hos
asymptomatiske risikopersoner i familier med
arvelig koloncancer (HNPCC-familier) skal bely-
ses og analyseres ved systematisk indhentning af
resultatet af disse. Projektet tager udgangspunkt
i de familier, der kendes i HNPCC-registret.

Hvis du har lyst og har overstået 7.semester, vil
du blive oplært i følgende:
· Kendskab til HNPCC-databasen og data-
søgning
· Nationale og internationale kriterier for
arvelig tyktarmskræft, både klinisk og moleky-
lær genetiske.
· Udarbejdelse af skriftligt informations-
materiale til risikopersoner
· Data indsamling, bearbejdelse og tolk-
ning
· Udarbejdelse af videnskabelig publika-
tion
· Mundtlig præsentationsteknik ved frem-
lægning af videnskabelige data
· Samarbejde med registrets øvrige med-
arbejdere og deltagelse i fælleskonferencer

Du vil blive tilknyttet HNPCC-registret og super-
viseret af registrets leder og kliniske genetiske
konsulent. Registret er placeret på gastroen-
heden, hvor der i forvejen er flere kliniske assi-
stenter , Ph.d.-studerende og projekt-
sygeplejersker. Projektet er egnet til OSVAL II-
opgave. Der vil være mulighed for 1.forfatter-
skab på 1-2 arbejder og på længere sigt mulighed
for fastere tilknytning til HNPCC-registret mhp
udarbejdelse af Ph.d.- eller disputats-projekt, hvis
dette ønskes.

Lønnen er 9.000,-kr.pr.mdr. Der ydes betaling
under ferie.
Ansøgningen sendes senest 15/6-2002 til:

Inge Bernstein
Vik.overlæge, Ph.d.
HNPCC-registret
Gastroenheden 435
Hvidovre Hospital
e-mail:inge.bernstein@hh.hosp.dk

Yderligere information og oplysning på tlf.
36323184

CELLEBIOLOGISK KRÆFT-
FORSKNING
Stud.med. eller stud. scient.
humanbiologi søges

Med baggrund i Hæmatologisk Forsknings-
laboratoriums studier i myelomatose, søger vi 2-
3 interesserede studenter, som ønsker at arbejde
målrettet indenfor et forskningsområde, hvor der
aktuelt sker store fremskridt.

Projektet vil foregå i et allerede etableret
forskningsområde omhandlende stromakulturer
med henblik på studier af hukommelses B cellers
uddifferentiering til plasmaceller.
Forskningsområdet er støttet af Kræftens Be-
kæmpelse, Statens Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd og flere større private fonde.

Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges op-
læring i laboratorie-
teknikker over sommeren med henblik på ansøg-
ning om et 1-årigt scholarstipendium til efter-
året.

Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla
Høy Davidsen eller overlæge Hans E. Johnsen,
Forskningssekretariatet 54B1, Hæmatologisk
afdeling L, Herlev Amtssygehus. Tlf 44 88 47 18
eller fax 44 53 50 67, e-mail:
ulda@herlevhosp.kbhamt.dk

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

ANNONCER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 18 – 29/4-2002 – 5/5-2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 9 10 9 12 13 15 16 84
Udækkede vagter 6 2 2 4 5 1 3 23 27,4

Aften 15-23
Bestilte vagter 20 15 19 15 18 23 23 133
Udækkede vagter 0 0 0 0 8 6 0 14 10,5

Nat 23-07
Bestilte vagter 19 18 18 22 12 14 16 119
Udækkede vagter 10 1 8 5 1 2 7 34 28,6

Bestilt i alt 48 43 46 49 43 52 55 336
Udækket i alt 16 3 10 9 14 9 10 71 21,1
Dækningsprocent 66,7 93,0 78,3 81,6 67,4 82,7 81,8 78,9

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 18 - 29/4 - 5/5-2002

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 22
Uge 18           Ledige     29/4      30/4       1/5        2/5        3/5        4/5         5/5        I alt
Planlagt V 12 12 9 9 9 9 9 69
2001 70 3 3 1 0 2 3 3 15
2002 106 3 2 1 3 3 3 3 18
2003 84 x x x x x x x 0
2005 78 0 0 x x x x x 0
2008 122 3 3 3 3 3 3 2 20

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.

SPV HOLD PÅ NÆSTVED
CENTRAL SH

Til ungdomspsykiatrisk afd. Søges snarest 7-8 SP<V’er
holdet skal dække fortrinsvis nattevagter på autistisk
pt. Der fortrinsvis sover men kan i perioder have
behov for at blive beroliget.

Der ydes transporttillæg på 2½ time per vagt

Kvalifikationer: Du skal være interesseret i at arbejde
med unge og indgå i et godt afdelings team.

Ansøgning til Vagtbureauet snarest. For yderligere in-
formation 35245404

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 8 vagter. Der er mulighed for at tage dobbelt-
vagter.

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

Ansøgningsfrist d. 16 maj 2002.

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

Natarbejde i sommerferien?
Vi er et VT hjemmhold 4630 som har flere medlemmer
som bliver færdige med studiet, og derfor mangler vi
akut 2 medlemmer som gerne vil have en 8-12 ( færrer?
flere?) vagter i juli og august, evt også vagter i juni,
derefter er det muligt at gå ”pension” med en 2-4 vag-
ter pr måned. Da vi prøver at udvide holdet til en 9-11
medlemmer, søger vi desuden 3-4 nye medlemmer
som ønsker 2-4 vagter pr måned.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en
sød, stille dreng på 2½ år, der har en cerebral parese.
Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og der-
for skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten,

VAGTBUREAUET
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ligesom han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange
i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner,
men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det
nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade,
skifte ble og  omsorg.  Der stiles mod at han sover
mest muligt om natten. Dregen passes i eget værelse
og vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, com-
puter, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
7 medlemmer. Der er to katte i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi 4 dagvagter om
måneden på hverdage ml 10.00 til 15.00.

Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer
(gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920.  (der trækkes lod blandt ansø-
gerne)

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 14 maj kl 12:00 til vagt-
bureauet.

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.

SPV-HOLD 1605 SØGER 4 NYE
MEDLEMMER

Vi er et ”vampyrhold”, som arbejder på Frederiksberg
Hospital.
Arbejdet er på klinisk kemisk afd., hvor vi tager blod-
prøver og EKG’er både i ambulatoriet, på stuerne og i
byen.
Vi dækker dagvagter alle ugens dage; man-fre med 6
på vagt af gangen og i weekenden er 1 eller 2 på vagt.

Vores krav er:
- At du har min. 200 SPV-timer
- At du kan tage min. 4 vagter hver måned, også i
eksamensmåneder og vil blive på holdet i min. 1
   år.
- At du kan komme til holdmøde d. 22/5 kl 17 i
Panumkantinen.
- At du kan starte hurtigst muligt – gerne i sidste uge af
maj.

Det er ikke et krav, at du kan stikke i forvejen, men
ansøgere med erfaring vil blive foretrukket.

Sidste ansøgningsfrist: d.16/5 kl 12.00
For yderligere info kontakt Vagtbureauet på tlf.
35245405

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

HOLD 4402
Et par af vores gamle ventiler er blevet færdige. Vi
søger derfor nye ventilatører til oplæring i løbet af maj.

- Syntes du at fysiologien var spændende, og
vil du gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og
virkningen af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”klini-
ske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af persona-
let på en afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver
værdsat og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bli-
ver ordentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.

På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:

- observation og personlig pleje af afdelingens
patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrknings-
prøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at
træne tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behand-
ling.

Til gengæld kræver vi:

- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok
til at arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når
der sker noget MEGET spændende et andet sted på
afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første
3 måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter
1 år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter
med fuld løn.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck
på tlf: 35852734.

Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet senest fredag d. 10/5-02 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 hurtigst muligt herefter.

VT-HOLD 4407,
RIGSHOSPITALET. AFD. 2.14.3
søger 2-3 nye medlemmer til en
cardiologisk intensiv afdeling med start
1. juni 2002

Holdet dækker aftenvagter alle ugens dage, nattevag-
ter på hverdage
samt dagvagter i weekends og helligdage.

Krav: Have min. 150 VT-timer
        6 vagter pr. måned de første 3 måneder
         Kunne deltage i holdmødet den 24.05.02 kl. 18.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. maj 2002 til Vagt-
bureauet

Yderligere oplysning kan fås hos holdleder David, på
tlf.nr.: 3583 8391

VAGTBUREAUET

SERVICE FRA MOK-REDAKTIONEN
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Fadl
RUNDT OM FADL

Lægevikar
Introduktion/praktik
Sommeren nærmer sig og mange skal ud i et læge-
vikariat.

Hvis du har påtænkt dig at tage et vikariat, skal du
være opmærksom på, at begrebet ”ulønnet praktik”
ikke eksisterer. Ved oplæring eller introduktion skal
aflønning ske.

Enkeltstående vagter
En del medlemmer bliver ofte spurgt om, de kan stå
til rådighed med hensyn til enkeltstående vagter. En
enkeltstående vagt kan være op til 25 timer. FADL
kræver, at arbejde udover 7,4 timer bliver aflønnet
som overarbejde. En del medlemmer har ikke fået
overarbejde efter de nævnte  7,4. timer. FADL er
derfor ved at forberede en voldgift. FADL har ople-
vet, at der har været problemer på Haderslev, Nak-
skov og Risskov. En del andre sygehuse har dog valgt
at tolke lægevikaroverenskomsten på samme måde
som FADL, hvorefter der er udbetalt overarbejde.

Løn
Lægevikarområdet omfatter ansættelse både i Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab og i Amtsrådsforenin-
gens regi. Her er lønnen blevet ens og lønnen er lige
nu:

I arbejde hos NetDoktor
Det kan ende lykkeligt
I forbindelse med opstart af NetDoktor arbejdede
flere medicinstuderende for dem. De modtog aldrig
et egentligt ansættelsesbrev, hvorfor FADL har skaf-
fet erstatning til i alt fire medicinstuderende, heraf
et ikke-medlem, på i alt kr. 27.500. Også ikke-med-
lemmer af FADL, kan få gavn af fællesskabet, idet
FADL udover vagtbureau relaterede forhold også
varetager medlemmernes interesser på andre ar-
bejdsområder – og i forbindelse med ovennævnte
valgte FADL også at hjælpe et ikke- medlem.

FADL er bekendt med ikke-medlemmets navn, dog
har vi ikke den rigtige adresse. Så her en lille opfor-

KALENDER AFHENTNING !!
Så kommer den.....

Fra mandag d. 27. maj kl. 10 kan alle FADL
medlemmer gratis afhente et styks studie-
kalender på sekretariatet på panum (byg. 1.2.20)
Og forsiden er lavet af Rebecca, men vi har des-
værre miste din adresseseddel, så du må meget
gerne skrive en mail til mig på cri@email.dk så
du kan få din præmie!!

Og husk: det er først til mølle.......

Venlig hilsen
Christianne, FADL

INDKALDELSE TIL
EXTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING
Med henblik på debat om fremtiden for  2.-delspuljen
ønskes indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsam-
ling i FADL, Københavns Kredsforening.

Fælles for holdene i 2.-delspuljen er, at man skal
være på fase II  for at kunne søge på holdene.
2.-delspuljen er en måde at fordele løn på for
Cardiologiass., Dialyseass. og MVS’ere. Rent prak-
tisk foregår det ved at aften-, nat-, weekend- og
helligdagstillægene indgår i en fælles pulje, som her-
efter fordeles således at alle får den samme timeløn
uanset hvilket hold og hvilket tidspunkt af døgnet
man arbejder på. Specielle tillæg som f.eks. transport-
tillæg, rådighedstillæg og andre former for lokal-
aftaler indgår ikke i 2.-delspuljen.

Sagens kerne er, at cardiologi-hold 4101 i årevis har
stillet spørgsmålstegn ved denne puljefordelings ri-
melighed, da de hovedsagligt har aften- og nattevag-
ter og derved bidrager relativt mere til puljen end
hold der kun har dag- og aftenvagter. Efter opstart
af Cardiologi-holdene 4102 og 4103 har disse to hold
udtrykt samme utilfredshed med den nuværende for-
deling i puljen. Cardiologi-holdene er indstillet på at
opløse 2.-delspuljen, da de føler det uretfærdigt, at
man skal dele sine vagttillæg for aften/nat med an-
dre hold der hovedsagligt tager dagvagter. De kan
ikke se det rimelige i, at man deler løn med folk man
ikke deler arbejdsopgaver med.

dring om at kontakte FADL, så de 5.000,00 skatte-
frie kroner kan udbetales.

Lokalaftaler
Det er lykkes for FADL, at indgå en lokalaftale på
Herlev Sygehus for dialyseassistenter på nefrologisk
afdeling, således at de får 25 kr. mere pr. time.

Lønstigning pr. 1. april 2002??
Den 1. april 2002 stiger lønnen, dog skal FADL først
være færdig med overenskomstforhandlingerne OK’02,
idet det resultat (KTO-forliget) FADL forhandler ud
fra nu er blevet vedtaget. Vi har kravudveksling på
SPV/VT/DIA/CARD overenskomsterne den 15. maj
2002. Herefter følger kravudveksling på lægevikar-
og studenterunderviserområderne.Lønnen vil blive
efterreguleret tilbage til den 1. april 2002. Nærmere
orientering følger og vi forventer ikke at stigningen
vil udgøre mere end l%. – dette så du ved besked med
hensyn til din SU-grænse.

Hjælp
Får du brug for hjælp er du velkommen til at ringe til
mig på 35 32 74 79.

Torben Conrad, faglig sagsbehandler

Stud.med
Reguleret
grundløn

Særligt
tillæg I alt brutto

Årligt 228.103,00 13.373,00 241.476,00

Pr. mdr. 19.008,58 1.114,42 20.123,00

Timeløn 118,56 6,95 125,51

Overarbejde 188,27

Holddrift, stort 72,38

Holddrift, lille 49,30

Dialysehold 4201, 4202, 4222 og MVS-hold 5501 er
teoretisk og fagforeningspolitisk imod en opsplitning
af det nuværende puljesystem. Baggrunden for dette
er, at det formodentlig vil betyde lukning af hold
4222 og 5501 på grund af et kraftigt lønfald. De er
tilhænger af tanken om at lige kvalifikationer giver
lige løn.

FADL repræsenteret ved Københavns Kredsforenings
Repræsentantskab (KKR) har ikke ønsket at give deres
mening til kende i dette indlæg.

En eventuel opsplitning af 2.-delspuljen vil kræve, at
det besluttes på en generalforsamling, herefter god-
kendelse i KKR og hovedbestyrelsen for derefter at
skulle sendes til urafstemning blandt medlemmerne
i Københavnskredsen. Resultatet af denne urafstem-
ning vil herefter være retningslinie for KKR’s ende-
lige beslutning om en eventuel opsplitning af puljen,
som herefter kan ske med 3 til 6 måneders varsel.

Der er, for at undgå denne lange proces, udarbejdet
et kompromis-forslag af FADL’s sagsbehandler  Tor-
ben Conrad. Dette forslag går ud på at aften/nat-
tillæget gøres personligt, og at det herefter kun er
weekend/helligdag-tillæget, der fordeles i puljen.
Dette vil betyde, at timelønnen for aften/nat-arbejde
vil stige relativt mindre, end ved en total pulje-
opsplitning, og at daglønnen vil falde tilsvarende
mindre. Samtidigt betyder forslaget, at der ikke
længere vil være gennemsnitsløn på de enkelte hold.

Dette kompromisforslag tilsluttes umiddelbart af hold
4201, 4202, 4222 og 5501. Card.-holdene 4101,4102
og 4103 kan som udgangspunkt ikke tilslutte sig for-
slaget.
På baggrund af ovenstående ønskes der herved ind-
kaldelse af en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor
der skal tages stilling til 2.-delspuljens videre skæbne.

MVH
Arbejdsgruppen for KKR’s  2.-delspuljen

INDRE ORGANER
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STUD MED blev undfanget for 60
år siden. Det fejrer vi med et gen-
optryk af gamle artikler gennem
tiden.

Der er mere godt at hente i næste
nummer af

Forventes på gaden primo juni

INDRE ORGANER
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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

MSR-møde
Tirsdag den 21. maj, kl. 16 - 18.00

Mødelokalet 1.2.15

Dagsorden:

1. Formalia
2. Sundhedspsykologieksamen på 1. sem.?
3. Pensum på 3. semester
4. Eventuelt

Ad 2: Vil det være fordelagtigt, hvis
eksamens i sundhedspsykologi blev flyttet
fra 2. semester (hvor cellebiologien jo er)
til 1. semester, så den var afsluttet der?
(Se indlæg på siden her.)

Ad 3: Studerende på 3. semster har
oplevet at stofmængenden (pensum) er
enorm i forhold til tiden der er til rådig-
hed. Vi skal diskutere, hvordan den
vedtagne pensumreduktion er kommet til
udtryk – i forhold til undervisning og
eksamen. (Se indlæg på siden her.)

Vel mødt til MSR-mødet. Der vil som altid
være kaffe, the og kage. Alle er vel-
komne!

Med venlig hilsen
Simon Serbian

Eksamen i
Sundhedspsykologi

på 1. semester?
Som studerende på 2. semester har jeg for
tiden travlt med en synopsis i sundheds-
psykologi foruden eksamenslæsning til
den kommende eksamen i cellebiologi. Det
er mildest talt ret stressende, og jeg har
derfor gjort mig nogle overvejelser om,
hvordan det kan gøres bedre.
En mulighed var at flytte eksamen til efter
1. semester. Konsekvensen ville være, at un-
dervisningen i tidlig almen medicin og
sundhedspsykologi afvikles i løbet af de før-
ste tre måneder af 1. semester, hvorefter de
studerende ville have en måned til opgave-
skrivning. Opgaven bør således kunne afle-
veres godt en måned før tentamen i human
biologi og medicinsk kemi.

Jeg ved godt, at man føler sig ret presset
på 1. semester, men pensum er virkelig
ikke ret stort og slet ikke set i forhold til
stoffet på 2. semester. Læser men seriøst
fra starten af semestret, kan man nå
igennem pensum adskillige gange, og det
får man aldrig mulighed for siden hen på
studiet. Den egentlige øvelse i at admini-
strere den mængde stof, som det at læse
medicin kræver, opnås faktisk først rigtigt
på 2. semester. Jeg mener set i bakspejlet
godt, at man ville kunne magte en synop-
sis på ca. 5 sider på 1. semester. Om ikke
andet er der mere tid end under celle-
biologikurset.
Desuden ville det at samle og samtidig
revidere sundhedspsykologikurset, gøre at
faget kom til sin ret. Som det forholder sig
nu, står faget står nederst på de studeren-
des prioriteringsliste. Det er de færreste,
der følger forelæsningsrækken og møder
forberedt op til undervisningen (som for
øvrigt stort set alt sammen ligger på 1.
semester). Det betyder, at de færreste
opnår en sundhedspsykologisk viden, og at
de færreste er tilstrækkeligt funderede i
deres stof til at kunne gribe en opgave an
under de vilkår, der i dag gør sig gældende.
Hvis man ønsker, at vi skal tilegne os

Pensum på 3. semester
Organkursus I på 3. semester indeholder
rigtig meget viden. Hvis undervisningen og
den efterfølgende mundtlige eksamen skal
kunne fungere, så er det helt centralt, at
alle er enige og velinformerede om mål og
forventninger.

Det er med den nye studieordning blevet
besluttet, at pensum i anatomi, biokemi
og fysiologi skal reduceres. I organkursus
I er der meget anatomi, hvorfor det er
reduktionerne i dette fag, der naturligt er
fokus på. Studerende på 3. semster skal
informers om krav via præcise målbeskri-
velser og eksempler på eksamensspørgs-
mål og besvarelser. Hertil kommer at
undervisere skal informeres forud for
undervisningens afholdelse. Endelig skal
eksaminatorer og censorer være velinfor-
merede forud for afholdelsen af eksamen!

MSR vil se på det materiale, der er på
området, så det bliver tydeligt, præcist
hvilke informationer der bliver udsendt til
alle.

SS

Forskning?
Kunne du tænke dig at forske, mens du var
studerende? MSR planlægger at diskutere
'forskerskole' på et kommende MSR-møde.
Der vil være oplæg om emnet, så hvis du er
interesseret så hold godt øje med MSR-
siderne i MOK!

Frafald under ny og
 gammel studieordning

Følgende er uddrag fra et notat, som
studieadministrationen på fakultetet har
lavet.

Notatets sammenfatning: (citat)
"1) Det tidlige frafald, dvs. ophør indenfor
det første studieår, der under den gl.
studieordning i de senere år udgjorde o.
10% af de optagne, synes at være steget
til o. 15% af de optagne.
2) Denne forøgelse af det tidlige frafald
synes alene at bero på et øget antal
norske og svenske studerende blandt de
optagne, hvor både norske og svenske
studerende har et markant større frafald
end de danske studerende.
3) De nu foreliggende oplysninger giver
for danske studerende ikke grundlag for
udsagn om et øget frafald under den nye
studieordning. Det må konstateres, at det
tidlige frafald er uændret ca. 5% efter 1.
semester og ca. 10% efter 1. studieår for
danske studerende både under gl. og ny
studieordning."

I notatet kan man læse, at den procent-
vise andel af optagne, der er ophørt efter
1 års studier er forskellig fra danske til
norske og svenske studerende. Optaget i
år 2000 havde således efter et år følgende
frafaldsprocenter: 10%, 15% og 31% for
hhv. danske, norske og svenske stude-
rende.       SS

MSR

denne viden, må man også give faget
plads, ellers er det meningsløst.
Der er ikke blevet foretaget ændringer af
kurset heller ikke i forbindelse med
indførelsen den nye studieordning til trods
for, at det også under den gamle studie-
ordning har været under kritik. Jeg mener
derfor, at det vil være rimeligt, at tage
kurset op til revision, så vi kan få et
sammenhængende og udbytterigt forløb.

Helene Hvidman
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IMCC

ET MØDE MED VIRKELIGHEDEN

· 25 % af verdens befolkning lever for under 1US$ om
dagen.
· 158 millioner børn under 5 år er underernærede.
· 1.2 milliard mennesker lever uden adgang til rent
drikkevand

Fattigdom er verdens største dræber, hvordan kan
man ændre på de forhold som en fjerdedel af jordens
befolkning lider under – kan det lade sig gøre?

Kom og mød 2 personer, der mener det er muligt og
som rent faktisk gør noget aktivt for at forbedre
sundheden og levestandarden i en provins i Indien.
Dr. Thelma og Ravi Narayan fra Jamkhed i Indien er
på Europa tour for at fortælle om folkesundhed og
primary health care som det er i den virkelige ver-
den.
De stopper forbi København og Panum Instituttet
onsdag d. 6. maj.
Læs mere om deres succesfulde public health projekt
i Indien på: www.jamkhed.dk

Så kom og få lidt facts fra det virkelige liv og mød
læger der arbejde med folkesundhed i en barsk hver-
dag – kom til IMCCs Public Health arrangement:

ONSDAG D. 6. MAJ
KL. 16 – 19
I LILLE MØDESAL V. KANTINEN

HVAD FANDEN SKAL MAN I
AMAZONAS, VENEZUELA I OKTO-
BER ELLER NOVEMBER????

Det er 30°C varmt, der er eksotiske dyr, man skal
rejse rundt til (hvem ved hvor mange!!!!) indianer-
folk sammen med en barfodslæge i 2 uger, man skal
bruge en HEL uge på et forskningscent er, man lærer
en masse om tropesygdomme, man kan tage på ”ri-
ver-safari”, man skal arbejde GRATIS (tror de selv
på at logi er løn??) på den eneste hospital i
Amazonasregionen i 1 uge, og ikke nok med det –
man skal SELV bestemme om man vil bruge 2 uger
med barfodslægen og 1 uge på forskningscenteret
eller omvendt!!!!!!

Hvem fanden tillader sig at kalde det en OPLE-
VELSE?????

(og så kan man kun komme afsted hvis man har be-
stået mikro, farma OG kan tale spansk – hvad bilder
de sig ind!!!!!)

Hvis du mod forventning er så langt ude at du allige-
vel vil afsted så kontakt Caroline Pehrson
(kalinka_1978@yahoo.com, 28333702) eller
Christentze Schmiegelow
(christentzeschmiegelow@hotmail.com, 333 222 91)
fra Public Health, IMCC

SOMMEROPHOLD PÅ PÆDIA-
TRISK AFDELING I TYSKLAND

Lyder det interessant? Så skriv en mail til Mikkel på
mikchicken@hotmail.com. Det hele er forhåndsar-
rangeret gennem IMCC og kræver kun en mail fra
dig til mig. Andre afdelinger er også mulige og tids-
mæssig beliggenhed er til forhandling. Både for klini-
kere og præklinikere.

Basisgrupper
TAK FOR STØTTE TIL
PANUMKORET
Panumkoret opfører dette forår ”Elverskud” af
Gade sammen med Etatsorkesteret og Hundige
Koret…. Desuden synger vi sommerkoncert i Skt
Andreas Kirke d. 7. juni.
I den forbindelse har Studenterklubben givet 2000
kr og FADL 500 kr til støtte til transport af vort
45 mand store kor til Hundige Kirke.

VIL DU UD OG REJSE
MED STUDIET?
Så er der stadig pladser til Indien
og Uganda foråret 2003.

Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation
under IMCC, der arrangerer 3-6 måneders op-
hold på hospitaler i Afrika og Indien. Opholdet
kan karakteriseres som et udvidet klinikophold,
hvor du stifter bekendtskab med en lang række
tropemedicinske sygdomme, samt følger daglig-
dagen på et hospital i et udviklingsland.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du
skal være væk i minimum 3 måneder (max. 6
måneder).
Du er velkommen til at kigge i vores informations-
mappe, der står på IMCC-kontoret, hvor du kan
finde oplysninger om vores kontakthospitaler.
Hvis dette har din interesse, kan du få et ansøg-
ningsskema på IMCC-kontoret.

Sidste ansøgningsfrist er 1. juni 2002.

Har du spørgsmål kan du ringe til Mette Larsen
på tlf: 33 26 34 22

Med venlig hilsen PIT

IMCC byder på kaffe og kage under arrangementet.
For yderligere information, kontakt venligst Line
(giss@mdb.ku.dk) eller Christentze
(christentzeschmiegelow@hotmail.com)

HOLD PAUSE FRA EKSAMENSLÆSNINGEN - GÅ TUR MED DIN
KÆRESTE - FÅ LIDT FRISK LUFT: RUNDVISNING PÅ MOSAISK
NORDRE BEGRAVELSESPLADS (DEN JØDISKE KIRKEGÅRD)

Efter udflugter til Bispebjerg Krematorium og Assistens Kirkegård ser vi på denne vandring nærmere på
jødiske begravelsesskikke. Mandlige besøgende bedes bære hovedbeklædning, alle bør have fornuftigt
fodtøj på og der henstilles til, at man ikke medbringer store tasker og rygsække af hensyn til gravstenenes
alder og faren for at de vælter. Rundviser er Erik Henriques Bing, der bl.a. har skrevet bogen ”Evighedens
Hus”.

Vi runder eftermiddagen af med en snak over en kop kaffe eller en øl på en lokal café.
Der kan maximalt deltage 20 personer i rundvisningen, 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 København N

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen fredag den 7. juni, hvor vi vil holde en dejlig sommerfest i Sct.
Andreas Kirkes smukke sal. Fra en meget pålidelig kilde har vi fået lovning på strålende sol og varme netop
den dag og aften, så en del af festen vil du kunne tilbringe i gården iført bare knæ og en kort, let
sommerkjole / -buks i tæt tilknytning til grillpølserne og det udendørs fadølsanlæg…

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14 og på HCØ, i vandrehallen ved inspektørkontoret, onsdag 13-15.
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.

Følg med på www.sund.ku.dk/praest

Venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz - Akademisk medarbejder/sekretær for studenterpræsten

www.m
ok.info

INDRE ORGANER
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Studenterklubben

Hermed indkaldes til Studenterklubbens 20. ordinære generalfor-
samling

Torsdag den 6. juni 2002 kl. 1700

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse
uden for Det Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum).

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overord-
net plan, diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de
opfyldes eller kritisere (ris/ros) Husgruppen, der står for den dag-
lige drift, så kig ind den 6/6 og få kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Gordon Thomas Jehu
&

Bo Gregers Winkel

INDRE ORGANER
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INDLÆG VEDR. TURNUS
Turnusbytte obligatorisk centralt

Bølgerne går højt i denne tid. I hvert fald når snak-
ken falder på turnus. Jakob Fisker fra Odense valgte
at opfordre til en deponering af turnusansøgningerne
for derigennem at lægge pres på bl.a. amterne. Må-
let skulle være at gøre det økonomisk mere attrak-
tivt at tage sin turnus i yderamterne.
Jeg er ikke enig i at det er den rigtige fremgangs-
måde. Dels fordi jeg tror det er svært at få alle 400
turnuskandidater til at forenes (hvilket er påkrævet
hvis det skal være effektivt), dels fordi amterne alle-
rede har meldt klart ud, at der ikke er hverken poli-
tisk vilje eller penge til en sådan polarisering af
Danmark.
De fleste af os studerende er vel også enige om en
ting: Personer der sælger sin turnusplads til med-
studerende/kolleger er nogle ubehagelige stoddere.
At udnytte ulykkelige menneskers ulykkelige situa-
tion til at tjene endda store summer penge er ikke
just et karaktertræk der rykker. Det er fuldstændigt
uforståeligt og burde ikke kunne foregå. Men det gør
det, og det er den sortbørshandel jeg vil til livs.

Hvordan?
Jo, jeg er jo ikke så klog på politik, men for mig at se
er der en ligefrem løsning udfra de præmisser der nu
engang eksisterer:
Eftersom der altid vil være turnus i yderamter, og
eftersom der ikke er politisk vilje til at favorisere
disse amter økonomisk, så må man tage fat i den
anden ende.
Jeg foreslår, at man gør turnusbytte obligatorisk
centralt. Forstået på den måde, at ønsker man at
bytte sin turnus skal en ansøgning sendes til et cen-
tralt register, som herefter sammenligner alle øn-
sker og derefter fordeler folk så godt som det nu kan
lade sig gøre. Det skal med andre ord ikke være
muligt at bytte indbyrdes!
Det er tydeligt, at der vil komme flere yderamts
stillinger end H:S stillinger til denne pulje, men så
må man tage den derfra. Det kan jo tænkes, at der
sidder en studerende i København der har trukket
Jylland, medens der sidder en studerende i Århus og
har trukket Vestsjælland. Det ville være logisk at
bytte over.
Man kunne eventuel graduere ansøgningerne via et
standard skema. Eksempelvis kunne indgå ægtefælle,
børn og andre forhold som kunne motivere et ønske
om at søge et specifikt amt.

Og så mener jeg i øvrigt at man må være parat til at
sluge kamelen. Vi er på et studie, hvor turnus pro-
blematikken ikke har ændret sig væsentligt de sidste
50 år, så det kan næppe komme bag på nogen, at man
kunne risikere at rykke teltpælene op i nogle år.

Jeg ved godt at denne løsningsmodel måske ikke
tilgodeser alle, men den ville være økonomisk meget
overskuelig, og vigtigst: Man ville komme sortbørs-
handlen til livs.
Nu skal FADL, FAYL og Sundhedsstyrelsen mødes d.
16/5 og diskutere turnus fremtid fra 2003. Kan I ikke
lige bruge et par minutter på at diskutere mulighe-
den for en central bytteenhed? På forhånd tak

Mvh

Bo G. Winkel /Stud med 9. semester København

NY STUDIEORDNING -
HVORFOR
PENSUMREDUKTIONER?
En af grundtankerne bag den nye studieordning er en
opprioritering af studiets kliniske undervisning i for-
hold til den teoretiske. Undervisning, der knytter sig
nært til patientkontakten - på afdelingen, i skade-
stuen, operationer, samtaler - skal opgraderes for at
uddanne os bedre til det kommende arbejde som
læge. Til gengæld skal den teoretiske del af studiet
fylde mindre. Altså pensumreduktion i teorifagene. -
Men hvorfor nu egentlig det?

De traditionelle fag anatomi, biokemi og fysiologi
har i generationer været de store og veletablere
naturvidenskabelige grundfag på uddannelsen. Det
er jo ret naturligt, idet disse fagområder beskriver

den raske organisme helt grundlæggende. Og den
skal vi jo kende. Men hvori består så problemet, og
hvorfor skal disse reduceres?

Problemet er, at teorifagene fylder alt, alt for me-
get i vores bevidsthed som studerende set i forhold
til, hvor meget vi har brug for - dels på de senere
semestre (i klinikken og specialefagene) og dels som
ung turnuslæge. I den gamle studieordning bliver
man eksamineret i et helt utroligt stort stof og i
mange detaljer. Dette er et resultat af den faglige
udvikling, som er sket årene igennem. Der bliver jo
forsket på livet løs, og således udvides den kendte
viden eksplosivt. På den måde er f.eks. biokemien de
sidste 50 år vokset enormt. Men eftersom vi begyn-
der det samme sted i læreprocessen, så bliver der
mere og mere stof klemt ind i uddannelsen. - Det er
det fænomen, der kaldes “curriculum overload”. Man
skal ikke være særlig smart for at regne ud, at på et
eller andet tidspunkt, er der ikke mere plads på
uddannelsen. – Og det er sket!

Selvfølgelig skal vi forsat lære organismens anato-
miske, fysiologiske og kemiske funktioner mv. Målet
med reduktionen har da heller aldrig været at spo-
lere disse fag. Nej, der skal ske en hensigtsmæssig
reduktion, således at de faglige kerneområder kom-
mer i fokus - og detaljer fjernes. Hvad der konkret
skal væk (kutane nerver, fosforyleringsgrader, form-
ler), skal naturligvis vurderes i samarbejde mellem
de faglige miljøer (institutterne) og den besluttende
myndighed (studienævnet). Men der skal ske en re-
duktion.

Irish Medical Dictionary

Artery……………………….…………. the study of paintings
Bacteria………………………….…….. the back door of a cafeteria
Barium……………………….…………what doctors do when patients die
Bowel………………………………….. a letter like a, e, i, o, u
Caesarean section……………………… a neighbourhood in Rome
Cauterise………………….…………….made eye contact with her
Catscan………………….…...………… search for kitty
Coma……………………...…………… a punctuation mark
D & C………………………………….. where Washington is
Dilate…………………...……………… to live longer
Enema……………………………….….not a friend
Fester…………………...……………… quicker
Fibular…………………………………. a small lie
Genital………………………………… not a Jew
Hangnail……………...……………...… coat hook
Impotent…………...……………...…… distinguished well known
Labour pain……………………………. getting hurt at work
Medical staff……...…………………… doctors cane
Morbid………………………………….a higher offer
Nitrates………………………………… cheaper than day rates
Outpatient………………………………a patient who has fainted
Pap smear…...…………………….…… a fatherhood test
Pelvis..………………………….……… a cousin of Elvis
Rectum……………………….………... dang-near killed ‘em
Terminal illness……………….……..… getting sick at the airport
Tumour……………………….……...… more than one
Urine……………………………………opposite to your out
Varicose……………………….…….… nearby
Vein………………………………….… bigheaded

Alternativet til pensumreduktion er kendt! Allerede
en uge efter den gamle anatomieksamen (og en vild
detaljespot) har man glemt rigtig meget. Og det
fortsætter, så når man pludselig står i klinikken, så
kan man sørme ikke huske sin anatomi alligevel.
Grunden er, at det vigtige pensum er druknet i detal-
jerne. Man har lært som korttidshukommelse!

Løsningen er, at bruge mere tid på at lære såkaldt
kernepensum. Det kan f.eks. ske ved at arbejde med
cases. Altså, hvordan bruger vi vores viden i modsæt-
ning til bare udenadslære. Det tager længere tid
undervisningsmæssigt, men til gengæld husker man
det lærte bedre.

Unge læger kan fortælle, hvordan de véd, at de har
et bjerg fuld af viden, men desværre også at det er
meget svært at omsætte denne til anvendelse. Sagt
på en anden måde: De studiemæssige ressourcer,
som de har lagt i uddannelsen er måske ikke spildt
men i hvert fald anvendt uhensigtsmæssigt eller for-
kert.

Så derfor: De naturvidenskabelige grund-teorifag er
stadig vigtige. Men stofmængden skal ned. I stedet
skal der fokuseres på kernepensum - og der skal ske
en opprioritering af den kliniske undervisning. Begge
dele er grundpiller i den nye studieordning.

Simon Serbian, 9. semester
Tidligere medlem af studienævnet

DEBAT


