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EFTERLYSNING!!!

-HAR DE SET DENNE MAND ???

Jagten på ølkusken starter:
Fredag d. 8/11 Kl.17:59

I studenterklubben

Kom og smag de gyldne dråber !
Hør lydkoret WHOP kl. 16:00

Dans en juledans med din yndlingsnissepige !
Nyd bandet Prime Time live on stage kl. 21:00

Hør ”Last Christmas” rigtig mange gange !

OG HUSK DET NU : EN GÆST PR. STUDIEKORT!!!!
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@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: Studenterklubben
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Denne redaktion
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)
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klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid: Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Maj-Britt Helvang
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen Onsdage fra kl. 13.00 - 17.00
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk
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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Folmer Elling, overlæge John Vissing, overlæge Kjeld
Kjeldsen, overlæge Helle Aggernæs, lektor Kjeld
Lyngborg, stud. med. Anne-Marie Glargaard (12.
sem.), stud. med. Morten Vester-Andersen (11. sem.),
stud. ,ed. Per Lennert (7. sem.), stud. med. Kasper
Wennerwaldt (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
sekretær Lily Hansen, studentersekretær Thomas
Rasmussen.

Fraværende: Lektor Michael Petersen, lektor
Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin, stud. med.
Katrine Bagge Iversen (13. sem.), stud. med Fatima
Shah (10. sem.), stud. med. Mette Thomsen ( 8. sem),
stud. med. Stinus Ancher (8. sem.).
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om at de aktuelle besparel-
ser på RH har medført at karkirurgisk afd. og urolo-
gisk afd. Administrativt sammenlægges under ledelse
af klinikchefen for urologisk afd. Klinikchefen på kar-
kirurgisk afd. går på ventepenge. Kjeld Kjeldsen,
afd. B. orienterede om at han ligeledes var indstillet
til afskedigelse, som konsekvens af de igangværende
besparelser. Klinikudvalgets medlemmer gav alle

udtryk for dyb beklagelse, over at miste et værdi-
fuldt medlem og de studerende en meget dygtig un-
derviser, der bla. har fået undervisn. I hjerte-
stetoskopi i LKF op at stå. Klinikudvalget vil i et
brev til HS-direktionen udtrykke sin beklagelse over
at sparebestræbelserne skal gå ud over en meget
værdsat underviser. Studenter-gruppen aftalte at tage
et lignende initiativ for at udtrykke sin beklagelse
over at miste en underviser af Kjeldsens kaliber.
Angående overbookningerne af hold på næsten alle
semestre på fase 2 havde formanden fremlagt sagen
på fællesmøde for klinikudvalgene. Formanden havde
her opfordret til at man bør tage konsekvensen af
sagen og lave studieplanen om, da forholdene de
sidste semestre er blevet tiltagene dårlige og situa-
tionen nu er uacceptabel. Man burde f.eks. ikke be-
tegne opholdet på børnepsykiatrisk afd. På 9. sem.
som et klinisk ophold, når dette formidles som case-
baseret undervisn., hvor patientkontakten reelt be-
står i fremvisning af videooptagelser af patient-in-
terview.
Yderligere havde formanden på mødet opfordret til
større brug af klinikophold på perifere sygehuse. De
meget positive evalueringer af undervisningen på
mere perifere sygehuse peger på at denne løsnings-
model i virkeligheden kan blive en fordel for de stu-
derende.
Professor Flemming Gjerris, der har overtaget le-
delsen af LKF efter Knut Aspegren overtager dennes
plads i klinikudvalget.

4. Meddelelser fra sekretariatet
Da det er problematisk at det kliniske ophold for 7.
sem. er skemalagt til starte d. 14.4. , som er ugen før
påske vedtages det at 1. dag på afdelingerne bliver
første hverdag efter påske. De studerende kommer
til at have én dag mindre på afdelingerne, men ord-

ningen vil give en mere kontinuerlig oplevelse af det
kliniske ophold.
Der er EU-krav om 4 forelæsninger i strålehygiejne
på 12. sem. I efteråret 02 er disse placeret som
ekstra centrale forelæsninger. Fra foråret 03 skal de
så erstatte 4 af forelæsningerne på semestret; disse
udpeges af institutlederne.
Der er igen blevet rejst kritik af ikke-holdsatte stu-
derendes deltagelse i kliniktimerne på 12.  sem. Se-
kretariatet har sendt brev til den pågældende stude-
rende om klinkudvalgets holdning heril.
Sekretariatet har modtaget en oversigt over Panums
sekretariats ny organisation.

5. Meddelelser fra semestrene
Udfyldte evalueringsskemaer fra 7., 8. og 10. sem.
Udleveres af studenterrepræsentanterne til gennem-
læsning.
Generelt kan siges at svarprocenten fra RH desværre
er meget dårlig; fra flere afd. forligger kun 2 ud-
fyldte skemaer, fra afd. U kun et enkelt. En vurde-
ring af klinikopholdets kvalitet på baggrund af for-
rige semesters studenter-evaluering er således ikke
mulig. Det er derfor igen nødvendigt at sende et
signal til afdelingerne om at aflevering af udfyldt
evalueringsskema er en nødvendighed for at få sin
attestation fra afdelingen. Højeste antal evaluerings-
skemaer er fra afd. B; de studerende herfra har væ-
ret meget tilfredse med opholdet. Introduktions-
forelæsningerne vurderes meget blandet til dårligt;
det diskuteres hvorvidt de burde afskaffes. Det skal
dog understreges at der på 7. sem. kun er et seme-
ster tilbage inden den ny studieplan træder i kraft.
Evaluering af problem-case undervisning på 10. sem.:
Generelt er der utilfredshed med de to evaluerings-
skemaer, da disse er meget ens. Der stilles derfor
forslag om at evalueringsske-maerne for den medi-
cinske og kirurgiske undervisn. slås sammen til ét,
da undervisningen alligevel opleves som en samlet
enhed af de studerende. Dette vedtages. Næsten
samtlige studerende mener at holdene er for store.
Der er til gengæld stor tilfredshed med at man har
den samme underviser hver gang, og undervisningen
vurderes af de fleste som særdeles god.
Der stilles forslag om at betegnelsen problem-case
undervisn. ændres til case-baseret undervisn. Dette
vedtages.

6. Evt.
Lektor Folmer Elling refererede at der er blevet
klaget fra 11. sem. over studiesalens åbningstider;
der har simpelthen været for lidt til rådighed til
forberedelse på studiesalen i ugerne op til eksamen.
Studiesalen vil derfor fremover holde åbent de to
sidste weekender før eksamen, hvorfor der vil blive
skåret lidt i åbningstiden i starten af semestret

KAGE: Formanden tager kage med til mødet d.24.
oktober.

Referent: Studentersekretær Thomas Rasmussen

Ved en fejl kom debat indlæggene ikke i
Sidste uges MOK. Det bliver der rodet
bod på i denne uge. Alle indlæggene er
således med i dette MOK. Desuden er der
gode tilbud fra vagtbureauet om fordele

ved at tage vagter i de kommende måne-
der.
Sidst, men ikke mindst er julen lige om
hjørnet. Det fejrer husgruppen på fredag,
der jo, som bekendt er J-dag (julebryggen
kommer).

Her på MOK-redaktionen glæder vi os
særligt til J-dag, fordi vores kultur-se-
nior-chef-editor optræder med sit band.
Hold øje med ham, der slår på tromme!

MOK/Kris
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TRÆFFETIDER UGE 44
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 28/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 29/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 30/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 31/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 04/11    aflyst aflyst Camilla Grønlund Hiul
Tir 05/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 06/11 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 07/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
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Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet vil fra uge 44 kunne rettes til dén
international studievejledning under Suzanne Andersen.  - Indtil der foreligger en
ny fastansættelse af endnu en international vejleder - bør alle studerende afpasse
deres henvendelser.
TRÆFFETIDER UGE 44
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 30/10 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 31/10 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
TRÆFFETIDER UGE 45
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 06/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 07/11 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Den Internationale Studievejlednings e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk

Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500
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Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspedionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
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I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
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und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller indhold
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus

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

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

/Studienævnet
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-

mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister.
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bachelor-
uddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.
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I sidste nummer af MOK sneg der sig desværre et
forkert indlæg i MOK vedr. valg af Klinikudvalg.

Datoen for introduktion til valg af klinikudvalg  er
endnu ikke fastlagt, men det bliver inden 1. decem-
ber. Der vil blive sat opslag op på semester tavlen
samt annonceret i næste nummer af MOK hvor og
hvornår det afholdes.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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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
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !
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For tredie gang afholder vi et lille kursus for kom-
mende lægevikarer og andre interesserede.
Det er gratis og følgende emner vil blive behandlet:

· Juridiske vilkår for lægevikarer
   Hvem har ansvaret, intrukser for vikarer, klages-
ager mm.

· Samarbejde med sygeplejersker
    Om at være leder, hvad snakker de om i kaffe-
stuen, 10 gode råd, mm

· Specielle journalnotater
    Stuegang, dødsfald, epikriser, om at konferere,
diktere, journaljargon, mm

· Staldtips
    Blandede råd om; hjertestop, febril patient, sove-
medicin, smertestillende mm

· Skadestuen
    Gode råd og faldgruber i skadestuen.

· Blodprøver
    Væsketal. Leverprøver, rødt og hvidt blod-
billede,...
    Kort indføring i anvendelse og fortolkning af de
vigtigste blodprøver.

· Overenskomst
    Løn, bolig, transport mm
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-

Undervisere:
 Søren Brostrøm, læge, phd-stip, forfatter til ”Sub-
jektivt &objektivt”.
 Petra Kempf, sygeplejeske, BA i psyk. og pæd.
 Stine Sloth, repr. fra FADL. Peter Fahmy, læge,
(kursusleder).

Tid & sted:
Torsdag den 28 november, klokken 17- ca.21,
Pfizer, Lautrupvang 8, Ballerup (ved Malmparken S-
station)

Målgruppe:
Alle medicinstuderende der skal have, eller har, et
lægevikariat til vinter eller foråret. Dem der er i
tvivl om de har lyst eller mod på et vikariat, er osse
meget velkomne.

Pris:
 Gratis. Pfizer er sponsor og inviterer på sandwiches,
aftensmad og forfriskninger.

Tilmelding:
Elektronisk til anne.m.oldenburg@pfizer.com  Til-
melding er bindende, da der er et begrænset antal
pladser.

Spørgsmål: Er du i tvivl om noget, så kontakt Peter
Fahmy; 3535 7579 ; pfahmy@wanadoo.dk

blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Nyt fra Studenterpræsten
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”Operationen lykkedes, men patienten døde.” Sådan
kunne man fristes til at tænke efter det skæbne-
svangre møde hos Københavns biskop, Erik Norman
Svendsen i sidste uge. Vi havde for så vidt et godt og
konstruktivt møde med dejlig varm kaffe og blødt
brød med en biskop, som på alle måder sætter pris på
vores arbejde, og som gik helhjertet ind i seriøse
drøftelser om, hvordan vi skal få vores arbejde finan-
sieret fremover, men resultatet af mødet var dog
intet mindre end nedslående.

På bundlinjen stod det nemlig fast, at de tre
studentermenigheder ved Københavns Universitet
skal spare et beløb på kr. 320.000 i 2003! Vores
samlede rådighedsbeløb er på ca. kr. 220.000, som
dermed bortfalder helt og aldeles, og de sidste kr.
100.000 kan kun tages fra lønsummen til de akademi-
ske medarbejdere. Der kan ikke røres ved præster-
nes stillinger. Beløbet svarer i grove træk til
undertegnedes stilling eller den anden halvtidsan-
satte akademiske medarbejder, der kæmper på KUA.

Jeg vil her takke for de mange underskrifter og an-
dre sympatitilkendegivelser, som vi har modtaget i
de sidste tid. Det luner og giver kampgejst; spørgs-
målet er bare, hvor meget det nytter.

Nu arbejder forskellige udvalg på at konstruere nye
måde at skaffe penge i kassen på, og der er visse
muligheder i udsigt, men situationen er på alle må-
der uholdbar og stærkt frustrerende.

På opslagstavlen uden for studenterpræstens kontor
på Panum er det muligt at læse udvalgte artikler fra
Kristeligt Dagblad om sagens udvikling.

Selv om tiderne er onde, lever vi jo videre og vi
holder vores arrangementer og andre aktiviteter
gående som om alting nok skal gå.

Vi havde således et vellykket allehelgensarrange-
ment med Kirsten Thorup som gæst onsdag i sidste
uge. Vi indledte med en kort gudstjeneste i Sct.
Andreas Kirke, hvor studenterpræsten prædikede
smukt om efterårets lys og mørkets komme. Prædi-
kenen vil kunne læses på hjemmesiden om kort tid.
Som det er blevet skik mange steder læste han des-
uden navnene op på de personer fra sognet, som var
døde i årets løb. Det gav en god påmindelse om, at
de døde har levet som forskellige konkrete individer
med hver deres livshistorie, som vi nok ikke kendte,
men kunne gøre os forestillinger om.

Efter gudstjenesten bevægede vi os op i salen. 15-20
personer, hovedsalig kvinder og nok ikke alle sam-
men studerende, lyttede intenst til Kirsten Thorups
oplæsning af udvalgte afsnit fra romanen ”Bonsai”,
der bl.a. handler om en aidssyg mands ønske om at
iscenesætte sin egen død, så den bliver mere ”rigtig”
end den død, som hans sygdom normalt ville ende
med. Efter oplæsningen var der en rigtig god snak
om både den konkrete situation i romanen og mere
generelt om bl.a. aktiv dødshjælp, menneskers ønske
om kontrol og værdighed og menneskers afhængig-
hed af hinanden.

Før det åbne arrangement holdt vi ekstraordinær
generalforsamling med valg til bestyrelsen, samt et
bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede den kedelige øko-
nomiske situation, men også vores planer for fremti-
den. Vi fik indvalgt et nyt medlem til bestyrelsen,
David Balslev-Clausen, og ønsker ham hjerteligt vel-
kommen.

Vi har allerede adskillige spændende arrangementer
i støbeskeen til forårssemesteret, heraf flere, som
ikke vil koste det helt store at gennemføre. Bl.a.

pønser vi på et gastronomisk påskearrangement med
en menu sammensat af udvalgte lækkerier omtalt i
Bibelen (måske vildhonning og græshopper, fisk og
brød, gammel vin på nye flasker...) og så forestiller
vi os at vi kan liste lidt lærdom ind i deltagerne ved
at læse højt fra relevante afsnit i Bibelen og i øvrigt
fortælle om nadverens indstiftelse mv. Det kan godt
blive en sjov "happening"; forhåbentlig også med lidt
mening i galskaben.

Vi regner også med et arrangement med arbejds-
titlen ”Muslimsk mangfoldighed” med de to forfat-
tere Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl. Og
en sommerfest må vi også have igen, så der er alle-
rede hele tre ting at se frem til, og der skal nok også
komme mere endnu, som vi først løfter sløret for
senere.

Studenterpræsten slider for tiden som en lille hest;
dels med sine almindelige opgaver og dels med noget
ekstra grundet den almindelige sognepræst i Sct.
Andreas kirke, Mads-Bjørn Jørgensens sygemelding.

Det er altså på forskellige områder et lidt tungt
efterår, men som man også kan sige: ”Det der ikke
slår dig ihjel, gør dig stærkere”. Og vi er altså på
ingen måde helt døde, selvom det i glimt kan føles
lidt sådan!

Mange hilsener

Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst.
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Vi anbefaler verdensgudstjenesten ”De syv dødssyn-
der” i Københavns Domkirke den 9. november kl.
19.30. Efterfølgende er der debatmøde med biskop
Jan Lindhardt.

Torsdag den 14. november kl. 19.30 holder Forum for
Eksistens og Videnskab (FEV), som studenterpræsten
er en af bagmændene bag, møde om ”Humane
stamceller” i Teolkælderen, Købmagergade 44, over
gården.

En debataften om brugen af humane stamceller i den
medicinske forskning med overlæge, dr. med. Ole
Hartling (medlem af Etisk Råd) og Ph.d.-stipendiat,
cand. theol Mickey Gjerris.

I 1997 blev verden præsenteret for Dolly. Det første
pattedyr, der var klonet ved brug af en cellekerne fra

et voksent individ. Siden da har debatten om kloning
og de mulige konsekvenser bølget frem og tilbage.

Senest er verden så blevet præsenteret for klonings-
teknologien under navnet Terapeutisk kloning. En
teknologi, der kan anvendes til dannelse af et men-
neskeligt fosteranlæg, hvorfra kan udvindes de så-
kaldte humane stamceller. Det indebærer imidler-
tid, at fosteranlægget skal destrueres.

Stamcellerne synes at have et stort potentiale i den
medicinske behandling af en lang række alvorlige
sygdomme og parlamenter, regeringer, etiske råd og
nævn og bioetikere over hele verden diskuterer i
øjeblikket, hvorvidt det er etisk tilladeligt at fort-
sætte forskningen på dette område.

Men hvad er humane stamceller for noget, hvordan
foregår forskningen i deres potentiale, hvorledes fore-
stiller man sig dem anvendt og hvilke etiske pro-
blemstillinger er det, som teknologien rejser?

Disse spørgsmål vil overlæge, dr. med. og medlem af
Etisk Råd Ole Hartling og Ph.D.-stipendiat, cand.
theol. Mickey Gjerris diskutere denne aften. Ole
Hartling vil tale om den naturvidenskabelige og tek-
nologiske side af sagen, ligesom han vil fortælle om
Etisk Råds arbejde i forbindelse med Rådets stilling-
tagen til spørgsmålene. Mickey Gjerris vil give et
overblik over de etiske problemer som teknologien
rejser og stille en række kritiske spørgsmål som ind-
ledning på debatten.

Og husk nu at sætte et stort kryds i kalenderen:
Tirsdag den 19. november er der oplæg og lagt op til
spændende efterfølgende debat om aktiv dødshjælp
”Dødshjælp – livshjælp?”. Tom Alsner, næstformand i
”Landsforeningen - en værdig død”, Christian Busch,
hospitalspræst på Rigshospitalet, samt adjunkt Mi-
chael Norup fra Afdeling for Medicinsk Videnskabs-
teori på Panum deltager i arrangementet. Det vil
foregå i Mini Auditorium II, 29.01.32, kl. 15.30-17.30.

Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige sam-
taler og kan træffes på kontoret på Panum tirsdage
10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på telefon
20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk
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Hakonsvej 12, 2880 Bagsværd
tel. 44 98 01 02 fax 44 98 77 44
e-mail aggi@dadlnet.dk
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Tid: Torsdag den 28. november 2002 kl. 17.00
– ca. kl. 19.00
Sted: Amtssygehuset i Gentofte, lille audito-
rium

Indhold: Oplægsholder afdelingslæge,
ph.d., Mette Waaddegaard, Psykoterapeutisk
Center,
Stolpegård, fortæller om, hvad der karakterise-
rer kvinder med
risikoadfærd for spiseforstyrrelser, bl.a. set ud-
fra en repræsentativ
befolkningsundersøgelse (SUSY2000) og hvordan
man kan identificere disse unge
kvinder i almen praksis. Binge Eating Disorder,
den tredje spiseforstyrrelse og fedme
behandles også.
Mødet er gratis. Kaffe, vand og kage kan købes.
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I forbindelse med et studie, som har til hensigt
at udforske kønsforskelle i musklernes fedt-
metabolisme relateret til insulinfølsomhed sø-
ges moderat trænede kvinder og mænd.
Studiet består af en to timers glukoseclamp,
hvorunder der bestemmes insulinsensitivitet
over benet, samt helkrops insulinsensitivitet.
Dette indebærer anlæggelse af lyskekatedre samt
udtagelse af muskelbiopsier. Der trækkes i alt
300ml blod. Indgrebene udføres under lokalbedø-
velse af en rutineret læge.
Derudover måles der fedtprocent, knogletæthed,
kondital, og muskelfibertypesammensætning.
For mændenes vedkommende gennemføres end-
videre et 90 minutters cykelarbejde, hvorunder
der tages to muskelbiopsier.

Generelle krav:
·Alder mellem 20 og 35 år
·Er ikke-ryger
·Er motionist eller fysisk aktiv 2-4 gange om
ugen
·Er villig til at følge en kostplan i 6-8 dage
For kvindernes vedkommende:
·Har regelmæssig menstruation
·Tager ikke P-piller eller minipiller, og er heller
ikke lige stoppet

Honorar på hhv. 2500kr og 4300kr gives.

For nærmere information kontakt venligst:
Maja Thiele på tlf: 46974122 / 35321615 / 61682138
Afdeling for Human Fysiologi
August Krogh Instituttet
Universitetsparken 13, 2. sal
2100 København Ø
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Haves: Københavns Amt start forår 2003, for-
mentlig Herlev
Ønskes: Frederiksborg Amt, Helsingør el. Hille-
rød, start forår 2003
Kontakt: Mette Dam Olesen tlf: 38106229 /
51946666
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Ved Neurologisk afdeling, Københavns Amts Sy-
gehus i Glostrup er ovennævnte stilling ledig til
besættelse snarest eller efter aftale.

Den er ansættes vil komme til at arbejde med
neuropeptiders virkning på det cerebrale kreds-
løb, primært humane forsøg, men med mulighed
for også at deltage i laboratorie arbejde. Vejled-
ning ved ældre Ph.D.studerende og professor.

Ansøgninger emailes til:
jeol@glostruphosp.kbhamt.dk
Yderligere information ved henvendelse til:
Ph.D.studerende Steffen Birk,
tlf. 43 23 27 96 / priv. 36 48 06 39.
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Du inviteres til ansættelse i 12 mdr.’s
scholarstipendiat mhp. klinisk videnskabelig un-
dersøgelse af bakteriologien i småbørns luftveje
sammenholdt med akutte lungesymptomer.
Du vil indgå i et energisk og kreativt klinisk
forskningsteam, som sammen følger en kohorte
af børn mhp. at afdække årsager til udvikling af
asthma og allergi i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du skal
derfor være interesseret i at arbejde med børn
og at arbejde videnskabeligt.
Ansættelsen forventes at kunne godkendes som
både VKO og OSVAL II.
Lønnen er 7500 kr./mdr. Dit udbytte vil herud-
over være oplæring i videnskabeligt klinisk ar-
bejde, arbejdet med børn som patienter samt
muligheden for at forberede eget ph.d. studium.
Du vil endvidere opnå et godt kendskab til arbej-
det med databaser og regneark.
Tiltrædelse 1. januar 2003 eller snarest derefter
efter aftale.
Henvendelse læge Mette Hermansen 3545 4810.
E-mail ansøgning senest man. d 8. nov. Kl. 12.00
t i l :
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
B ø r n e a f d e l i n g e n
R i g s h o s p i t a l e t
E-mail: Bisgaard@copsac.dk
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Da en af sekretariatets gode studentersekretærer
har opsagt sin stilling ved Klinikudvalget Køben-
havns amt er stillingen som studentersekretær
ledig til besættelse snarest muligt.

Studentersekretærens arbejdsopgaver, der sker
i samarbejde med Klinikudvalget og personalet i
Klinikudvalgets sekretariat , berører primært
studenterfaglige opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil i første omgang pri-
mært bestå i:
-Den praktiske planlægning af  7. - 9.semesters
undervisning
-Holdsætning og fordeling af de studerende
-Tilrettelæggelse af de studerendes klinikophold
-Deltage i Klinikudvalgets møder 1 gang måned-
lig
-Tilretning og udsendelse af undervisningsmate-
riale

Kvalifikationer:
Du skal nok helst være på gl.studieordning fase
II og tilknyttet Klinikudvalget Københavns amt
-Du skal have et godt humør
-Du skal være initiativtager og evne at tænke
konsekvent i
-planlægningssammenhæng
-Du skal have et godt brugerkendskab til Word,
Excel og Microsoft
-officepakken
-Du skal også have ordenssans

Arbejdstid:
-Arbejdstiden udgør ca. 20-25 timer pr. måned
fordelt med flest timer i
-januar og august måned samt i planlægnings-
fasen. Arbejdstiden kan
-normalt placeres efter eget valg.

Løn: I henhold til overenskomst mellem HK og
Finansministeriet

Kortfattet ansøgning med navn, adresse, tlf.
nr., studietrin og kvalifikationer indsendes til
Klinikudvalget Københavns amt, Lægetårnet 101,
Herlev sygehus, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev,
senest den 22. november 2002.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretaria-
tets daglige leder Birthe Brogaard på telefon nr.
4488 3371.
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Raske mandlige forsøgspersoner søges til
forskningsprojekt.
Du skal være mellem 18 og 40 år gammel. Du må
ikke være overvægtig og du må ikke tage nogen
form for medicin.
Det er for nylig vist at insulinbehandling af
intensivpatienter bedrer overlevelsen med 30%
Baggrunden for dette er ikke kendt. Vi vil derfor
undersøge om insulin indgift har indflydelse på
immunsystemet.

Du skal være med i ét forsøg af ca. 9 timers
varighed. Et par dage før selve forsøget vil du
blive undersøgt og få taget diverse blodprøver
og blodtryk.

Selve forsøgsdagen:
Du skal møde fastende fra midnat (må gerne
drikke vand) og må først spise ved forsøgets op-
hør.
Forsøgene forgår på Rigshospitalet, Tagensvej
afd. 7641
Du vil få anlagt et større venekateter i den ene
albuebøjning til sukker og insulin indgift. I den
anden albuebøjning lægges et venflon til blod-
prøvetagning. I den ene hånd lægges endnu et
venflon ligeledes til blodprøvetagning. Denne hånd
skal desuden være placeret i en varmepude un-
der hele forsøget. Du skal ligge og slappe af
under hele forsøget.
Under forsøget skal der tages i alt 4 muskel-
biopsier samt 4 fedtbiopsier. Muskelbiopsierne
kan være forbundet smerte. Fedtbiopsierne er
stort set uden gener.

Honorar: i alt 2000kr. som udbetales efter forsø-
get.
Forsøget betragtes som værende risikofrit og
uden bivirkninger.
Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til
Rikke Krogh-madsen
38874190
shaka@oncable.dk
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Af uransagelige årsager fandt jeg i min jakke-
lomme et stort nøglebundt i læderitui
i min jakkelomme efter forrige lørdags fase II
fest. Der er ti nøgler.
Kontakt Louise på tlf. 60630666.
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Overvejer du at tage et år i Forsvaret inden
turnus?
Så kom til informationsmøde med læge og
præmiereløjtnant Morten Gulev, som vil fortælle
dig alt det, du ikke troede, du burde vide.
Jo flere deltagere, desto mere symbolsk er belø-
bet.

FADLs mødelokale (1.2.15 ved kemigangen), fre-
dag 22/11, kl. 15.00.
Tilmelding til Morten Gulev på 28 19 77 68 se-
nest 17/11.
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Jeg søger en lægestuderende som afløser når
min faste sekretær er på ferie og under sygdom
og som kan træde til med kort varsel.
Ansøgninger og anbefalinger sendes til
Læge Bente Hay Sørensen
Rødovrevej 404
2610 Rødovre
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website for PDA-interesserede læger og medicinstu-
derende
Pdamed.dk sætter primært fokus på PocketPC’ere
som er vores foretrukne PDA, men Palm-interes-
serede vil også finde megen interessant informa-
t i o n .
Hvad finder jeg på www.pdamed.dk?
På www.pdamed.dk finder du hjælp til opsætning
af din PocketPC , hjælp til hvilke programmer,
og opslagsværker der er gode at have på sin
PocketPC og hjælp til fremstilling af opslags-
værker, noter og intruksbøger.
Du kan læse om de PocketPC-modeller der findes
på det danske marked samt finde hjælp til at
vælge den PocketPC der opfylder dine behov - alt
dette og meget mere finder du krydret med an-
meldelser af ny software og hardware.
���������
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DANFYT indbyder til julemøde og julehygge
Mandag d. 9 december 2002, kl. 19.00.
Benzon auditoriet, Danmarks Farmaceutiske
Højskole (DFH),
Universitetsparken 2, 2100 Kbh. Ø.
www.danfyt.dk

Antioxidanter i nydelsesmidler v. Professor Leif
Skibsted
Dansk vin - hvad er det? v. Sven Moesgaard
vinbonde og vinmager www.dansk-vin.dk
Smagning af dansk vin
Præsentation af fransk vin ved Vin klubben Choice
Network Wine samt almindelig julehygge.

Der vil være mulighed for en let anretning og et
glas vin til.

Tilmelding ikke nødvendigt     Alle er velkomne
Arrangementet er gratis
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Er du på 9. semestser?

Så sæt kryds i kalenderen d. 7. februar.
Og læs mere i MOK senere.
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Ovenstående projekt søger en medarbejder til
indtastning af data i ACCESS-database. Arbej-
det foregår på Hukommelsesklinikken, Rigsho-
spitalet.

Kan du sige ja til følgende:

·tidligere erfaring med tastearbejde
·du omhyggelig, stabil og præcis
 – ja, så er du muligvis den vi søger.
Vi kan tilbyde:

·flexibel arbejdstid, week-end/aftner hvis det
passer dig bedst.
·der vil være mulighed for at skrive OSVAL I
eller II
·Tiltrædelse snarest

Send skriftlig ansøgning til Projektkoordinator
Susanne Rishøj, Hukommelsesklinikken, 6702,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Hvis du har nogle spørgsmål kan du ringe til
læge, ph.d.-studerende Tina Elberling, 26 80 80
86, hverdage 9-15.

*Projekt HUSK fokuserer på tidlig opsporing af
demens. Projektet er et samarbejde mellem pri
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Hvad er det dine kommende patienter går og
bruger deres penge på ved siden af den offentlige
behandling !
Hvorfor er det komplementære behandlingstil-
bud i Danmark så rodet, og hvad det egentlig der
behandles med ud fra hvilke teorien og hvilken
viden. Hvordan kan du som læge råde eller fra-
råde anden behandling !
Nyeste viden omkring bl.a. akupunktur, homøo-
pati, magnetisme, samt oversigts gennemgang
af de mange tilbud i Danmark.

Tid & Sted: Panum Instituttet, Store Mø-
desal, onsdag d. 13. november, kl. 14.30

Foredragsholder: Kenn Øhlenschlæger
Kenn Øhlenschlæger er uddannet Heilpraktiker
med eksamen fra Tyskland, hvor den komplement-
ærer behandling har været integreret i syge-
kasse systemet i næsten 50 år. Kenn
Øhlenschlæger har i 10 år haft selvstændig klinik
i Kolding og er leder af Heilpraktiker Skolen.
Deltog i tv-programmet „Fjenden flytter ind“
med overlæge onkolog Mogens Kjær.

Foredraget er åbent for alle interesserede, en er
primært rettet mod medicinstuderende.
Arrangeret af
Gruppen for Integreret Medicin (GIM)
se mere på  http://www.studmed.ku.dk/gim/
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træder op
med en øretæveindbydende høreværdig lyd-
koncert

på J-dag fredag d. 8. nov. kl. 17:30 i studenter-
klubben
Lydkoret Whop består af 9 lydglade mennesker,
der har samlet ører og stemmer for at skabe
spændende koriske lydarrangementer. Koncer-
ten varer ca. 30 min og er en demonstration af
stemmens kapacitet, fede rytmer og lyde til ef-
tertanke – og ikke mindst DINE ørers ydeevne.
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Exchange-gruppen holder månedsmøde på IMCC
kontoret, torsdag den 7.november kl 17:00.  Vi
har gang i masser af interessante opgaver og
mangler altid nye folk med gode ideer.  Derfor er
du hjertelig velkommen til at kigge forbi konto-
ret på torsdag hvis du har lyst til at arbejde
sammen med os, eller hvis du bare er lidt nysger-
rig.  Vi glæder os til at se nye ansigter til et
hyggeligt og spændende møde.

Med Kærlig Hilsen
Exchange-gruppen  : )
For info skriv til: ingunn_exchange@yahoo.dk
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Kom og hør Thomas Frovin (fra Kristelig For-
bund for Studerende) der
fortæller om grundlaget i den kristne tro, og
mød nogle kristne medicinere
der gerne vil fortælle hvad bibelen betyder for
dem.

Sted:lille mødesal
Tid: 6. november, kl. 16.00
Er der kaffe? JA!

Kristne medicinere
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Gruppen for Integreret Medicin (GIM) er en for-
ening for medicinstuderende, der gerne vil vide
mere om de mange alternative og komplemen-
tære behandlingsformer, som vi (desværre) hø-
rer meget lidt til under vores uddannelse. GIM
repræsenterer en åben, men stadig kritisk ind-
stilling overfor behandlingsformer, vi ikke ken-
der til. Da vi som kommende læger skal behandle
patienter, der ofte forsøger sig med alternativ
behandling, mener vi at man som medicinstude-
rende bør interessere sig for disse behandlings-
former. I sit kommende arbejde som læge kan
man måske selv bruge eller henvise til dem (el-
ler advare mod dem !?) - et er i hvert fald sik-
kert, man kan ikke lukke øjnene og ignore dem.

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

Af kommende arrangementer er bl.a. foredrag
om Heilpraktik d. 13. november, kl 14.30 i Store
Mødesal.

Så hvis du trænger til nye input midt på Fae II,
lige er startet på 1. semester eller bare syntes
at GIM lyder spændende, så kom og find ud af
hvad GIM.

Næste GIM møde er onsdag d. 6. november, kl
16.00 i lokale 9.2.3, og er selvfølgelig åbent for
alle nye og gamle gimmere – vel mødt !

GIM
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7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):

Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III

28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

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.
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Dette semesters skæve film er Four Rooms. Det er faktisk 4
små film i en. Det der binder filmene sammen er at de alle
foregår nytårsaften på et hotel. Antonio Banderas, Madonna,
Bruce Willis og Tim Roth medvirker og et af "afsnittene" er
instrueret af Quentin Tarantino.
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Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

NYT FRA VAGTAFDELINGEN.

I december 2002 er sidste frist for indlevering af løn-
sedler d. 15.12.02. Lønsedler der kommer morgenpo-
sten d. 16.12.02 vil blive medtaget. Lønnen for de-
cember vil være til udbetaling mandag d. 23.12.02.

I forbindelse med vores forsøg på at skaffe mere
spændende vagter til jer, har vi markedsført FADL’s
vagtbureau til både kendte og potentielle rekvirenter i
både Århus, Odense og København. Vores foreha-
vende er til dels lykkedes. Rekvirenterne er begyndt
at bestille mere, men vi er nu i den situation, at vi
mangler vagttagere. Dette er ikke et nyt problem for
os, men vi frygter, at miste de nye rekvirenter, når vi
ikke kan dække vagterne. Sker det, skal vi ud og
markedsføre os igen til foråret, hvilket vi egentlig ikke
har noget imod, men vi ved jo ikke hvor længe
rekvirenterne vil tro på, at vi bare har svaret på deres
bønner, når de mangler vikarer. Vi har derfor planlagt
en kampagne i månederne november, december og
januar, hvor I ud over jeres løn, kan vælge mellem
forskellige fagbøger og/eller stetoskoper, hvis I har et
bestemt antal vagter i nogle afgrænsede perioder. Har
du

· 10 vagter af mindst 8 timers varighed inden-
for kalendermåneden november, december eller ja-
nuar, kan du tage dine lønsedler i hånden, eller kopi af
dem, og komme op til os på vagtbureauet, hvor du så
kan vælge mellem:
1. Basisbog i Medicin og kirurgi
2. Basal og klinisk farmakologi
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 500 kr.
Det er afgørende at de 10 vagter ligger indenfor én
kalendermåned, men du kan selv vælge, hvilken af
månederne.

· 30 vagter af mindst 8 timers varighed inden-
for månederne november, december og januar. Her er
det ligegyldigt om du fordeler vagterne 5-13-12, eller
10-10-10, blot de ligger indenfor perioden 1.november
2002 og 31.januar 2003. Her kan du så vælge mellem:
1. Kirurgisk kompendium
2. Medicinsk kompendium
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 3000,-kr.
I kan allerede nu lade jer skrive op til vagter frem til
31.1.03 – og jeres holdvagter tæller også med.

Da vi jo er et nonprofit foretagende, er det jo ikke med
henblik på en forhøjelse af vores omsætning, at vi
forsøger at få jer til at tage nogle ekstra vagter i den
kommende periode, hvorfor vi har valgt at bruge den
eventuelle indtjening på nogle studierelevante bøger
og stetoskoper. Vores formål er, at forsøge at bevare
de nyindvundne vagtområder, så der vil være flere
spændende og interessante vagter til jer, når I igen til
foråret vender tilbage fra jeres eksaminer og SU-
grænse-overvejelser.

Hvad SU angår, afholder Vagtbureauet en SU-tema-
dag, fredag den 25.10.02, klokken 16.oo i FADL’s
mødelokaler på Panum. På dette møde, vil Marianne
Hammer give svar på nogle af de hyppigst stillede
spørgsmål fra vagttagerne. Tilmelding til SU-temadagen
kan ske på Vagtbureauet.

Yderligere info kan findes på Vagtbureauets Hjemme-
side: www.fadl-vagt.dk, hvor der i øjeblikket også kø-
rer en medicinerundersøgelse, som vi meget gerne
ser, at så mange som overhovedet muligt deltager i.
Medicinfortegnelse 2002/3 er kommet. Den kan udle-
veres til medicinstuderende fra fjerde semester på
den nye studieordning, samt til alle medicinstuderende
på fase 2 på den gamle studieordning.

URINPRØVETAGERE TIL
KLINIK PÅ RIGSHOSPITALET

Der skal opstartes et forsøg på rigshospitalet med
start i uge 47 d. 18/11 2003. RH skal bruge FADL-
vagter til at udtage prøver fra et katheter hver 4. time
over en dag – der skal tages 3-4 prøver og der tages
ikke prøver om natten. Arbejdsbyrden ligger på ½-1
time per prøve så man skal regne med 1,5 til 4 timers
arbejde.
Der skal startes et hold og de studerende på holdet
skal dække alle hverdage så afdelingen er sikker på at
de kan få fat i en student når de har en patient til
forsøget.

Aflønning ca. 150,- kr /time og hver vagt aflønnes
med 6 timer altså 900 kr / vagt – når der er en patient.

Yderligere information og ansøgning cr@fadl.dk eller
35245404

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM

Vi er et velfungerende VT-hjemmehold på Østerbro,
der søger et nyt holdmedlem til pasning af en 1 år
gammel dreng. Han er tracheostomeret pga. forsnæv-
ringer på sit luftrør og har ventrikelsonde, da der lige-
ledes er nogle gastrointestinale problemer. Ellers er
han en dejlig og helt ”normal” og velfungerende lille
unge. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt om natten at varetage den almindelige pleje af et

lille barn (han plejer at sove langt det meste af natten).
Om dagen tager forældrene sig selv at alle pleje-
opgaver, på nær den tid de er i skole. Til november
begynder drengen i vuggestue, og der skal vi selvføl-
gelig med. Barnet har en såkaldt ”stående indlæggelse”
på Rigshospitalets børneafdeling 5061, hvor han har
været indlagt 9 måneder. Han er født i Danmark, men
hans forældre er fra Somaila. Vi arbejder i 12-timers
vagter og dækker hele døgnet alle ugens dage.

Forventning til dig:
- VT’er, gerne BVT’er
- meget gerne erfaring med pasning af små

børn og interesse for deres udvikling
- kunne tage 3-4 vagter pr. mdr.
- kunne tage både dag- og nattevagter (7.15-

19.30 og 19.15-7.30)
- 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.
- et tæt og spændende samarbejde med

drengens forældre
- et NEMT arbejde, hvor drengens forældre

tager sig af alt omkring deres barn (%
sugning) hele dagen og aftenen – på nær den
tid hvor de er i skole.

- eget fjernsyn på drengens værelse og kaffe-
og thekasse

- et særdeles velfungerende hold og
engagerede holdkammerater

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer

Holdet er døgndækkende og arbejder på både psykia-
triske- og somatiske afdelinger.

Når holdet ikke er i arbejde bliver vi tilbudt alm. SPV-
vagter før alle andre
i køen, hvis den enkelte ønsker det, og er på den måde
altid sikret arbejde på
de planlagte vagter.
Det skal tilføjes, at der ikke udbetales holdtillæg for
alm. SPV-vagter.

Krav Min. 200 SPV-timer, deraf en del psykvagter.
Min. 4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist: Snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe, tlf.: 3393
9002

- ualmindelig god løn for ”i bedste fald” at sidde
i en god stol og læse - og ”i værste fald” at gå
tur eller lege.

- lønnede følgevagter efter behov.

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnum-
mer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere informa-
tion.

Ansøgningsfrist: så hurtigt som muligt, dog senest d.
12/11 kl. 12.00 på  vagtbureauet.
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NATVAGTER TIL
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD

Vi er et VT hjemmhold 4630 som søger 2 nye medlem-
mer som ønsker min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så
vidt mulig at tage hensyn til medlemmernes vagt øn-
sker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi
arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød,
stille dreng på 3 år, der har en cerebral parese. Dette
gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjæl-
pes med sugning nogle gange i vagten, 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. Drengen passes i eget værelse og
vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, compu-
ter, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er 2 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 dækkes enkelte dagvag-
ter, pt ca 4 om måneden, senere kun ved ferie og
sygdom hos fast dagvagt.
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: Fredag d. 8/11 kl 12:00 til vagt-
bureauet.

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:
· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom

eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo

til Ordrup Station)
Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

HOLD 4402
Vi søger adskillige nye medlemmer til
vagtstart snarest.
- Syntes du at fysiologien var spændende, og

vil du gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og

virkningen af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit

”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af

personalet på en afdeling, hvor din
tilstedeværelse både bliver værdsat og taget
seriøs.

- Savner du følelsen af et din kompetence
bliver 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

dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at

træne tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)

behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok

til at 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 Chr. Jeppesen på tlf.:
3887 3740
Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 den følgende uge.

EKG-KURSUS

Så er vi igen på banen med det populære EKG-kursus
i ny udgave.

Kursets fem moduler består hver af en kort repetition
fra det foregående modul, dernæst en times undervis-
ning i EKG-diagnostik og til sidst en times øvelser,
hvor man selv for lov til at øve sig på diagnostikken
udfra sygdomscases og EKG’er.
Der undervises efter den nye EKG-bog af Sigurd &
Sandøe: Klinisk Elektrokardiologi, 2. udgave. FADL,
København 2002. Vi har købt et lager hjem, hvoraf
man som kursusdeltager får en imod et kursusgebyr
på 200 kr. pr. kursusdeltager. Lærebogen regnes for at
være Bibelen inden for EKG-diagnostik på de danske
kardiologiske afdelinger, hvorfor den er god at eje
også på længere sigt. Bogen kan ikke købes på Vagt-
bureauet af ikke-kursister !

Der vil i slutningen af november og starten af decem-
ber ligge to kurser med hver 12 kursister. Hvert af
dem udgør fem moduler af to timers varighed på hver-
dage imellem klokken 17 og 19.

Tilmelding på Vagtbureauet.
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Vidste DU at man som medicin-studerende har mu-
ligheden for at deltage i spændende projekter verden
over? Ikke?! Burmese Refugee Care Project er ingen
undtagelse og en oplagt mulighed!
På grænsen mellem Thailand og Myanmar (tidl. Burma)
ligger Dr. Cynthia´s Clinic også kaldet Mae Tao Clinic.
Klinikken blev grundlagt af frivillige burmesiske læ-
ger, for at hjælpe de nødstedte, burmesiske flygt-
ninge, som stadig den dag i dag, krydser grænsen til
Thailand, for at undslippe forfølgelse af regerings-
tropperne fra militærregimet. Op mod hundrede tu-
sinde flygtninge er bosat i store flygtninge-lejre på
grænsen mellem de to lande, og er afskåret fra grund-
læggende lægehjælp.
De frivillige lægers arbejdet på klinikken består i at
tilse patienter samt at uddanne unge burmesere til
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Månedsmødet er det forum i IMCC-København, hvor
du finder overblik over lokalafdelingens aktiviteter.
Vær i FADLs mødelokale onsdag klokken 19.30 og:
- få et øjebliksbillede af dine muligheder med IMCC.
- mød de lokale projektansvarlige,
- få inspiration til dine egne ideer,
- del erfaringer og ideer med andre aktive IMCCere.
Novembermånedsmødet kommer, udover nyheder fra
de lokale grupper, bl.a. til at dreje sig om:
- Nordisk møde i Lund 14-17/11
- Diskussion af ny lokalledelse
- Julefrokost
Vi ses til månedsmøde i FADLs mødelokale onsdag
klokken 19.30
- kaffe, te og kage inkluderet!!

Lokalformand Solvej Skriver Petersen
president-copenhagen@imcc.dk
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Så er der månedsmøde i Sexekspressen

Torsdag d. 7/11 kl.19:00 i kantinen

Hør bl.a. om den spændende JULEFROKOST.

Kom frisk, Kom glad, Kom som du er….

at kunne tage ud i landsbyerne og yde lægehjælp og
undervise i f.eks. hygiejne.
Som medicinstuderende vil man indgå i dagligdagen
på klinikken ved at samarbejde med andre stude-
rende fra resten af verden. Arbejdet vil hovedsage-
ligt bestå i at følge lægerne på stedet, og lære af
deres erfaringer m.h.t. lægehjælp under relativt pri-
mitive forhold. Men det er primært i forbindelse
med uddannelsen af de unge læger, at man som me-
dicinstuderende får lov at anvende sine erfaringer.
Det skal dog lige nævnes, afhængig af hvor langt man
er nået i studiet, at man sagtens kan få tildelt opga-
ver som ligger indenfor en læges arbejdsfelt, f.eks.
undersøgelse af patienter, vaccinering, uddeling af
medicin mm.
Desuden vil man på rejsen dertil blive bedt om at
medbringe hospitalsudstyr eller eventuelt gamle,
engelske lærerbøger, indsamlet af EQUIP-gruppen
herhjemme (en undergruppe af IMCC).
Opholdet handler således hovedsageligt om at lære,
hvordan lægehjælp kan praktiseres i tredje verdens
lande, under omstændigheder som kun tillader me-
get få midler.
Opholdets varighed er mellem 4-6 uger, afhængig af
hvordan situationen er dernede. Længere ophold kan
dog også arrangeres. Som udgangspunkt skal man
have bestået 9.ende semester (gml. ordning) og 8.ende
semester (ny ordning), men man kan sagtens ansøge
om at deltage i projektet før, blot skal man sende en
beskrivelse af curriculum. Ansøgning skal ske et halvt
års tid i forvejen for at sikre plads (da der er stor
tilslutning til projektet) og der kan søges støtte til
projektet, hvilket IMCC kan være behjælpelig med.
Hvis du synes projektet har vækket din interesse, og
at du mener du ville kunne lære noget nyttigt under
dit ophold, så kontakt:

christian_stampe@yahoo.dk
for  mere information vedr. projektet, ansøgning,
fund-raising.

eller klik selv ind på klinikkens hjemmeside:
www.burmacare.org hvorfra den lokale koordinater
kan kontaktes, og evt. ansøgningsblanketter kan
downloades. Hvis du selv ansøger så kontakt mig
venligst så du kan medbringe udstyr fra EQUIP.

På Forhånd God Rejse!

VH Christian Stampe (IMCC/SCORP/BRCP)

�����
������������
)
 ������	�(�����
 ����
 ��	��!
Indenfor de sidste par måneder har vi valgt at opsige
vore stillinger som studievejledere ved medicin-
studiet.
Eftersom vi udgør tre ud af syv faglige vejledere får
det naturligvis konsekvenser for studievejledningen
for medicin i al almindelighed og de medicinstude-
rende i særdeleshed, og vi synes derfor, at det er
relevant at forklare, hvad baggrunden for vores opsi-
gelse har været.

Vi har alle tre valgt at opsige vores stillinger på
grund af utilfredshed med ledelsen af fakultets-
sekretariatet.

Utilfredsheden bunder i den personalepolitik sekre-
tariatschefen har valgt at benytte sig af, en politik
der indenfor de sidste 10 måneder er kommet til
udtryk på flere forskellige måder. Dette har bl.a.
betydet en række ledelsesmæssige omstrukturerin-
ger, som berørte studievejledningen, men hvor vi
ikke direkte blev informeret endsige konsulteret før
under eller efter beslutningerne.

Denne manglende information samt selve omstruk-
tureringen dannede endvidere grobund for en yderst
uhensigtsmæssig utryghed ved vores arbejde.
Dette skal ses i lyset af, at nok har dette ”kun” været
et studiejob, men for flere af studievejlederne har
dette tillige været et økonomisk eksistensgrundlag
og som alle andre lønmodtagere, kræver dette en vis
tryghed i ansættelsen.

Vi ser ledelsens politik som et forsøg på at give
studienævnet ved medicin og de dertil hørende in-
stanser herunder studievejledningen dårligere ar-
bejdsbetingelser og mindre indflydelse.
Det er derfor vores håb at vores afgang måske kan
skabe opmærksomhed om denne politik. Vi har alle
tre været utrolig glade for vores arbejde, som har

været spændende og lærerigt og er ligeledes alle tre
kede af de konsekvenser det måtte få for studerende
og ansatte i studieadministrationen, at vi på denne
måde stopper i utide.

Som medicinstuderende er jeres muligheder for ind-
flydelse på denne udvikling MSR, som vi kraftigt vil
opfordre jer til at støtte i arbejdet for at bibeholde
et studienævn der har indflydelse på jeres studieliv.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi bakker de
studievejledere fuldt op, der er blevet tilbage i deres
stillinger.

Vi håber med disse ord, at have skabt en vis form for
forståelse for vores beslutning.

Med venlig hilsen
Camilla Blegvad Götzsche
Lone Emilie Rasmussen
Jon Andersen
Tidligere studievejledere ved medicin
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I sidste MOK blev det problematiseret, at de stude-
rende på 3. semester ikke, som på de to forrige
semestre, kan fravælge embryologien, og i stedet
tage denne som en skriftlig eksamen i sommerferien.
Det blev i sin tid tilbudt de studerende, som en
midlertidig nødløsning, fordi arbejdspresset på se-
mestret var urimeligt stort. I foråret blev det be-
sluttet at samle metodekurset i starten af seme-
stret, hvilket skulle give 1 uge mere til organkurset,
foruden det, at det ville give mere ro omkring begge
kursusforløb. Arbejdspresset på organkursus 1 er sta-
dig urimeligt, trods omrokeringen. Spørgsmålet er
bare om det skyldes embryologien! Det hænger sna-
rere sammen med, at der ikke er sket den nødven-
dige revision af kurset bl.a. i form af en reduktion i
detaljeringsniveauet, således at niveauet er i over-
ensstemmelse med, det vi har brug for, når vi er
færdiguddannede. Og det hænger ligeledes sammen
med, at der fortsat ikke er en tilstrækkelig målbe-

skrivelse, der klart angiver, hvad der forventes af de
studerende til eksamen. I stedet har vi fået udleve-
ret en læseliste med sideangivelser, og må således
gå ud fra, at det vi bliver afkrævet til eksamen er
indholdet af disse sider. Vi har imidlertid ingen chance
for at vide i hvilket omfang, vi skal kunne redegøre
for stoffet.
Det blev til introduktionsforelæsningen direkte sagt,
at kursusledelsen, idet pensumbeskrivelsen var ble-
vet fjernet, ikke længere må fortælle de studerende,
hvad de skal kunne. Dette er imidlertid forkert.
Kursusledelsen er flere gange af studienævnet ble-
vet bedt om at udfærdige en udførlig målbeskrivelse,
hvoraf det fremgår, hvad der kræves af os som stude-
rende til eksamen, og når vi er færdiguddannede
læger.
Man kan diskutere, om den almene embryologi skal
ligge på 3. semester, men det giver mening at have
specialembryologi hørende til bevægeapparatet, ho-
ved/hals og neuro i forbindelse med organkurset
omhandlende disse emner og ikke bagefter. Desuden
medfører evt. udskydning af embryologien, at de stu-
derende, der tager 3. semester om efteråret, vil ikke
have gennemgået den almene embryologi, før de skal
læse specialembryologien, der knytter sig til organ-
kurserne på 4. semester. Det skal tilføjes, at de
studerende, der har siddet embryologien, påpeger at
faget virkelig ikke er særlig stort, men kan læses op
på en lille uges tid.
Der er ingen tvivl om, at arbejdsbelastningen på 3.
semester er for høj, og at der skal ske tiltag for at
afhjælpe dette, men løsningen er ikke, at lade de
studerende udskyde embryologien. Og spørgsmålet
er ikke om det indeværende og kommende 3.
semesters studerende kan leve med, at de ikke får
denne mulighed. Spørgsmålet er snarere, om de nu-
værende og kommende studerende på 3. semester
kan acceptere, at der ikke er en udførlig målbeskri-
velse!

Helene Hvidman, studerende på 3. semester.

��



�

����	

�����������
�
�������������
���������&����
*����
��	
 ���
��
 �������

Rigshospitalet skal sparer 85 mio. på budgettet i
2003 og det vil ramme både ansatte og patienter.
Hospitalet har allerede sendt fyrresedler ud, og blandt
de fyrede er overlæge Keld Kjeldsen. Det er uforstå-
eligt at hjertecenteret har valgt at pege på Keld
Kjeldsen, som er en dygtig læge og international
anerkendt hjerteforsker samt en meget afholdt un-
derviser af yngre læger og medicinstuderende.

Jørgen Jørgensen, der er direktør for Rigshospitalet
udtaler til Ekstra bladet den 17 /10 at Rigshospitalet
ikke har noget at udsætte på Keld Kjeldsen og at
fyringen udelukkende skyldes besparelser. Det er ikke
sandt Keld Kjeldsen har gennem flere år været kriti-
seret af hjertecenterets ledelse for sit store
undervisningsengagement og blev i august i år hen-
stillet til at ændre på dette. Da vi kontaktede hjerte-
centret for at få en forklaring på den da påtænkte
fyring,  oplyste direktør for hjertecenteret Henrik
Eriksen (den 28/9) at Keld Kjeldsens undervisnings-
engagement ikke er foreneligt med varetagelse af en
overlægestilling.
Sandheden er, at Keld Kjeldsen er en ildsjæl,  der i
årevis med stort engagement har forsøgt at højne
uddannelsesniveauet blandt de kommende og yngre
læger, og at han har forsvaret dette når hjerte-
centrets ledelse af sparehensyn har iværksat kortsig-
tede forringelser. Dette forhold er alment kendt blandt
Rigshospitalets læger og det er beklageligt, men
desværre ikke overraskende at det nu medfører fy-
ring.  Således deler Keld Kjeldsen i praksis skæbne
med den bedste hjertekirurg landet har haft, Gösta
Pettersson, der også var åbenmundet i sin kamp for
ordentlige forhold i hjertecenteret, og blev frosset
ud af Henrik Eriksen og kompagni.

Vi ved at både  overlæge-, professor- og speciallæge-
foreningen har udtrykt deres støtte til Keld Kjeldsen
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"I forbindelse med besparelser på kr. 85 mio. for
2003 har det desværre været nødvendigt at nedlægge
ca. 100 stillinger på Rigshospitalet - heriblandt også
overlægestillinger.

pga. hans betydelige forskningsmæssige indsats og
dygtighed som læge, og at det er forkert at Keld
Kjeldsen ikke har passet sit arbejde som læge.
Som studerende der har oplevet Keld Kjeldsens un-
dervisning vil vi gerne slå fast, at Keld Kjeldsen er
en fantastisk dygtig underviser der i sjælden grad
behersker kunsten at gøre det komplicerede enkelt
og brugbart. Fyringen af Keld Kjeldsen vil  forringe
vores uddannelse og lede til dårligere læger. Det
faktum at landets største universitets hospital, Rigs-
hospitalet, vælger at fyre en dygtig underviser, fordi
han er en dygtig underviser er simpelthen en kata-
strofe. Denne holdning til studenter undervisning kan
få meget alvorlige konsekvenser for den fremtidige
kvalitet af læger i Danmark.  Der er i øjeblikket en
udbredt opfattelse af at de nyuddannede og yngre
læger ikke er dygtige nok, og en yderligere forrin-
gelse som denne vil betyde en betydelig forringelse
af behandlingen af patienter i fremtiden.

Konklusionen er at det er en katastrofe at hjerte-
centeret på Rigshospitalet har valgt at fyre Keld
Kjeldsen. En katastrofe for patienterne i dag, men
også for den kommende generation af læger.
Vi må på det kraftigste opfordre bestyrelsen for HS
til at gribe ind og forhindre at lægeuddannelsen bli-
ver undermineret.

VH

Peter Holst, Thomas Aagaard og Marie Louise Roed
Rasmussen, medisinstuderende på Rigshospitalet.

Det er imidlertid ikke korrekt, som det nævnes i
indlægget, at nedlæggelsen af overlæge Keld Kjelds-
ens stilling skyldes hans store undervisnings-
engagement. Nedlæggelsen af funktionen er alene
begrundet i nødvendige besparelser.

I august måned oplyste Rigshospitalets Hjertecenter
Keld Kjeldsen om, at 31 kursus-/kursusledelsesdage i
Lægeforeningens regi over en 3 måneders periode
ikke ville være foreneligt med varetagelsen af
overlægefunktionen på afdeling B. En undervisnings-
aktivitet, der desuden ikke relaterede sig til Køben-
havns Universitet, Rigshospitalet eller H:S. Den plan-
lagte undervisningsaktivitet ville betyde, at Keld
Kjeldsen skulle være fraværende fra afdelingen ca.
50% af tiden. Hertil skulle lægges Keld Kjeldsens
undervisningsaktivitet for Københavns Universitet.

Keld Kjeldsen har senere overfor Rigshospitalets
Hjertecenter på en tilfredsstillende måde oplyst, at
hans eksterne undervisningsforpligtelse i realiteten
kun ville dreje sig om 2 arbejdsdage pr. måned, hvil-
ket naturligvis er fuldt acceptabelt.

Rigshospitalets Hjertecentret er som mange andre
klar over, at Keld Kjeldsen er en meget værdsat
underviser, som vil blive savnet af mange stude-
rende, men Rigshospitalets Hjertecenter vil selvføl-
gelig også fremover sikre en kompetent og inspire-
rende undervisning af de medicinstuderende.

Med venlig hilsen

Helle Ulrichsen
Adm. Direktør, H:S"

I anledning af
den forestå-
ende højtid har
M O K ' s
R e d a k t e u r
kreeret en
venstrehånds-
julebryg
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Ta´r du vagter nok?
Til  eller til

Vi har planlagt en kampagne i månederne november, december og januar, hvor du, ud-
over din løn, kan vælge mellem forskellige fagbøger og stetoskoper, hvis du har et
bestemt antal vagter i nogle afgrænsede perioder. Har du

- 10 vagter à mindst 8 timers varighed indenfor kalendermåneden november, decem-
ber eller januar, kan du tage dine lønsedler – eller kopier af dem – med op på Vagt-
bureauet, hvor du kan vælge imellem:

1. Basisbog i medicin og kirurgi
2. Basal og klinisk farmakologi
3. Littmann stetoskop til en værdi af ca. 500 kr.

- 30 vagter à mindst 8 timer varighed indenfor månederne november, december og
januar. Her er det ligegyldigt om du fordeler vagterne 5-12-13 eller 10-10-10, blot de
ligger inden for perioden 1. nov. 2002 – 31. jan. 2003. Her kan du vælge mellem:

1. Kirurgisk kompendium
2. Medicinsk kompendium
3. Littmann stetoskop til en værdi af ca. 3.000 kr.

Du kan allerede nu skrive dig op til vagter frem til 31. jan. 2003 – holdvagter tæller
også med.

  FADL´s Vagtbureau


