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Det sker i ugen 2002/2003

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: MOK

Onsdag:
MOK nr 10, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Filmklubben viser "Tillsammans"

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Samt løbende telefonisk kontakt med:
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

Styrende Organer

Leder

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET KØBENHAVNS KOM-
MUNE.
Mandag d. 8. oktober 2002 kl. 15:00.
Klinik I’s konference, opgang 60 BBH.

Til stede: Lektor Gorm Jensen, lektor Hans Perrild,
lektor Michael Krogsgaard, stud.med. Ikram Sarwar
(9.sem), stud.med. Line Brixen (11.sem), stud.med.
Jes Braagaard (12.sem), stud.med. Mikkel Westen
(semesterfri). Fra sekretariatet: Susan Post.

Afbud fra: Lektor Birthe Høgh, lektor Peter
Hesselfeldt, lektor Nina Skovgaard, stud.med. Lasse
Lund, stud.med. Mads Falk.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat.
Godkendt.
Hans Perrild oplyser, at han har snakket med profes-
sor i infektionsmedicin, der oplyser at studenter ikke
er omfattet af Sundhedsstyrelsens rekommandatio-
ner vedr. hepatitis B vaccine, hvorfor heller ikke
studenter på Bispebjerg hospital vil blive tilbudt gra-
tis vaccine. Hans Perrild gør dog opmærksom på, at
studenter, som er blevet udsat for smittefare ved
kontakt med blod, kanylestik mv. naturligvis vaccine-
res og sættes i profylaktisk behandling.
3. Nye medlemmer af klinikudvalget.
Ikram Sarwar som er på 9. sem. bydes velkommen i
Klinikudvalget. Mads Falk er blevet ansat som
studentersekretær og er samtidig med i klinik-
udvalget. Klara Naver er blevet suppleant for Mik-
kel Westen.

4. Meddelelser.
Fra formanden: Gorm Jensen oplyser, at det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal spare ca. 5
mill. kroner fra snarest muligt. Paradoksalt nok, er
det netop medicinstudiet, som giver overskud. Der-
efter følger en længere diskussion om rimeligheden
af og mulighederne for dette. Hans Perrild mener, at
hvis kliniske lektorer samt professorer opfyldte de-
res normer for undervisning ville man måske kunne
spare på kliniske lærere, men mener samtidig ikke
at det vil betyde det helt store økonomisk. Vores
undersøgelser viser, at fleste lektorer udfylder deres
norm, og professorer har mange tidskrævende opga-
ver ud over konfrontationstimer. Flere konfrontation-
stimer for B og A lektorater vil have indflydelse på
dagsfunktionerne.
Jes Braagaard mener, at professorer og lektorer selv-
følgelig skal opfylde normen. Gorm Jensen mener, at
spareplanerne kan få konsekvenser for de refusions-
penge hospitalerne får af universitetet, idet man
kunne forestille sig, at disse penge ikke længere kom-
mer til udbetaling.
Hans Perrild understreger det vigtige i, at
hospitalsdirektionerne i de tre klinikudvalg inddra-
ges i spareplanerne.
Under henvisning til det kommende lektionskatalog
for forårssemestret, spørger Gorm Jensen om
forelæsningsrækken for den decentrale på 12. sem.
måske skal revideres. Bl.a. fordi nogle af de forelæ-
sere, som både afholder centrale og decentrale fore-
læsninger har samme emne, og forelæsningerne bli-
ver derved stort set identiske. Susan Post oplyser,
at der er sket ændringer for ortopædkirurgi, og vil
også tjekke op på de andre specialer.
Fra underviserne: ingen meddelelser.

Fra studenterne: Ikram spørger om der er problemer
med børnepsykiatrien på Hillerød Sygehus. Susan
Post oplyser, at der har været en misforståelse, såle-
des at Hillerød har fået en del flere studenter end de
har kapacitet til. Problemet er blevet løst ved, at
Bispebjerg børnepsykiatrisk afd. får nogle af de stu-
denter, som skulle have været på Hillerød.
Mht. undervisningen i kommunikationstræning er
denne endnu ikke kommet til at fungere, idet der
ingen undervisere er. Dette er utilfredsstillende for
de 7. sem. studerende, som lige er startet og ikke
har fået undervisningen. Gorm vil tage kontakt til
professor Flemming Gjerris.
Jes Braagaard fremfører, at det kan være et problem
for de medicinstuderende, at de forskellige hospita-
ler i HS får udenlandske læger i praktik som led i at
få autorisation til virke i Danmark. Afdelingerne er i
forvejen presset med mange studerende, og Jes me-
ner, at kvaliteten af lægeuddannelsen kan blive for-
ringet, hvis der ydermere er uddannede læger i prak-
tik på afdelingerne. Jes mener ikke, ifølge studie-
nævnet, at universitetshospitaler må tage læger i
praktik. Gorm Jensen siger, at studienævnet ikke
har magt over HS, samt at det ikke bør være et
problem på en stor afdeling. Hans Perrild siger, at
HS skal udstikke retningslinier og etablere tutor/
mentor-ordning på linie med anden undervisning. Evt.
ikke i semesterperioderne.
Fra en student er der fremsat ønske om, at 7.
semesterstuderende har en studiedag, hvor de kunne
træne forskellige færdigheder – lidt i stil med LKF
på Rigshospitalet. Klinikudvalget vil prøve at under-
søge mulighederne for det, samt tilstedeværende
lærerkræfter. Samme student kritiserer klinikkerne
i ortopædkirurgi på 7. sem, idet underviserne tit er
uengagerede.
Fra sekretariatet: Susan omdeler en skrivelse fra
RH om introduktionsdagen for 1. semesterstuderende.
Fra studienævnet er det besluttet, at 10. sem. klinik-
kerne i medicin og kirurgi skal laves om, så der i
stedet bliver tale om et klinikrække med på forhånd
fastsatte emner og undervisere. De studerende skal
så på forhånd tilmelde sig undervisningen. Tilblivel-
sen af dette kommer af, at 10. sem. klinikkerne lider
af, at de studerende prioriterer fagene øre-, næse- og
halssygdomme, øjensygdomme og hud- og kønssyg-
domme højere, og derfor ikke kommer til undervis-
ningen i medicin og kirurgi selvom den er obligato-
risk. Gorm Jensen mener, at vi skal planlægge 10.
sem undervisningen som vi plejer, idet forslaget kom-
mer så sent, at klinikkerne allerede er planlagt. Jes
Braagaard siger, at undervisningen bør være som en
”tretrins-raket” således at selve opbygningen af en
journal læres på 7. og 8. semester, og at 10. seme-
ster bør være en slags introduktion til eksamens-
klinikkerne på 12. sem og hvor journalskrivnings-
teknikken kan blive pudset af. Gorm Jensen tager
kontakt til studienævnet mhp. en afklaring af den
foreslåede ændring af undervisningen.
Studienævnet for medicin:  Ingen meddelelser.
5. Drøftelse af opslag med handel med
turnuspladser.
Punktet bliver taget op, idet der af og til bliver
hængt opslag op, hvor der tilbydes dusør for handel
med turnuspladser. Klinikudvalget billiger ikke at
der handles med turnuspladser, hvorfor sådanne op-
slag vil blive taget ned.
6. Eventuelt: Intet til dette punkt.

Mødet slutter kl. 17.00. Næste møde bliver mandag
d. 4. november afs. 152, Hvidovre Hospital.
Gorm tager kage med!
Referent Mikkel Westen.

HVAD ER DET FOR NOGET?!
Størstedelen af sidste uges MOK blev fundet i pap-
containeren på niveau 01. Men er dette starten?
Hvor længe har det stået på, hvorfor og hvem står
bag? Vi her på redaktionen har hevet op i hinanden

og vil finde den stygge, stygge person, som på den
måde forulemper Mediciner Organisationernes
Kommunikationsorgan! Derfor udloves der hermed
en flaske Ricadonna til ham el. hende, der fanger den
skyldige. Billeder af den syndige på fersk gerning er

ok! Kvaliteten behøver ikke engang være særlig god,
vi er ikke blege for at drage forhastede konklusioner!

MOK/Drews & Christen

STUDIET
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GODKENDT 04.11.2002.

REFERAT NR. 07/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 07.10.2002 KL. 15.15.

Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup (CL), overlæge, dr.med. N.E. Bille-Brahe (NEBB),
overlæge, dr.med. Lene Wallin, overlæge Gunnar S.
Lausten (GL), overlæge, dr.med. Steen Larsen (SL),
cand.med. Mette Marklund (MM), stud.med. Chri-
stoffer Schäfer (CS), stud.med. Lotte Colmorn,
stud.med. Simon Serbian, stud.med. Ali Amiri (AA),
stud.med. Agneska Machnio, stud.med. Maren Ryt-
ter, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB),
studentersekretær Christel Jørgensen, studenter-
sekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Afd.læge, dr.med. Lars Laursen, profes-
sor, dr.med. Arne Høj Nielsen, overlæge Niels
Bækgaard, overlæge, dr.med. Jan Pødenphant, over-
læge Poul Erik Helkjær, stud.med. Jesper Søe, over-
assistent Bettina Madsen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr 06/2002 af
02.09.2002
Godkendt med bemærkning til pkt. 3 a) vedr. refusion-
smidler. "Der er fortsat ikke overført refusionsmid-
ler fra Sygehusdirektoratet til Klinikudvalgets regi
for år 2000-2002".
3.Meddelelser fra formanden:
a) Dato for reception for nye læger fastsættes til
onsdag d. 22. januar 2003. b)  Studieleder Pernille
Due har på et formandsmøde den 04.10.02 orienteret
om Det sundhedsvidenskabelige Faktultets kom-
mende budgetoplæg, hvor SFM er blevet bedt om at
spare på bl.a. medicinstudiet, selvom der i  budgetår
2002 er udvist en besparelse på  ca. 40 mio ud af et
budget på  144 mio. - Institutlederne vil blive inddra-
get i den endelige budgetlægning, ligesom Klinik-
udvalgene vil blive bedt om at se på, om der er
områder, hvorpå der kan spares. - Da den nye studie-
plan er i fuld gang, og man ikke nøjagtig ved, hvad
denne indebærer, er det en svær situation at over-
skue p.t. -  Regnskab for det reelle forbrug på teori-
fag og klinikfag har ikke eksisteret hidtil, men indfø-
res nu. c) Efter et ledermøde  den 24.09.02 vedr.
økonomien på Fakultetet har institutleder for medi-

cin Jørgen Rask Madsen sendt et notat fra sekretari-
atschef Bente Hagelund af 03.10.02 til instituttets
medlemmer, og der skulle være sendt et tilsvarende
notat rundt til de øvrige institutledere. (notat af
03.10.02 vedlagt).
4. Meddelelser fra studenterne:
a) Næstformændene fra de 3 klinikudvalg har skrevet
brev til studieleder Pernille Due vedr. de kritisable
forhold på fase II, hvor der er overbooking af mange
hold. Der foreligger endnu ikke et svar fra studie-
lederen. b) CS efterlyste status og målsætninger for
IT-området i Kbh. amt  samt for studenterfaciliteterne
på de enkelte sygehuse under Klinikudvalget Køben-
havns Amt. Vedrørende IT er der allerede iværksat
udarbejdelse af beskrivelser for blandt andet hjemme-
side, servere og udstyr, således at  det bliver muligt
at videreføre arbejdet, når de hidtil ansvarlige stu-
denter bliver færdige som læger og udtræder af Klinik-
udvalgets arbejde. Vedrørende studenterfaciliteterne
foreslår CS at der laves inventarlister og planskitser
samt fotografier af forholdene. Ud fra disse kan ’stan-
darden’ nemmere vedligeholdes og fejl/mangler ind-
berettes til sekretariatet/ Klinikudvalget. Indberet-
ningen kan fx ske ved at udnævne en 7./8. semesters
studerende fra det pågældende hospital som "ordens-
duks", eller at lærere i medicin/kirurgi holder status
fx ved hver semesterstart. MM foreslår, at der ned-
sættes et udvalg til at sikre kvalitet  samt opfølg-
ning på eventuelle fejl/mangler. c) Seen Larsen oply-
ser i samme forbindelse,at der er lavet en aftale med
Driftafdelingen på KAS Glostrup om isættelse af låse
til studenterområdet, så tyveri af inventar mm. kan
undgås i fremtiden (efterfølgende har Klinikudvalgets
sekretariat indhentet tilbud fra Herlev låseservice
om et kort-nøgle-system, der kan tilsluttes det eksi-
sterende i Universitetssekretariatet).
d) Velkommen til 2 nye medlemmer af Klinik-
udvalget, Stud.med. Maren Rytter, 7. semester og
stud.med. Agneska Maschinio
5. Budgetudvalget:
Intet nyt - Der mangler penge til undervisningsudstyr
jvf. pkt. 9.
6. Undervisningsplaner:
a) Planlægning af  klinikker på 10. semester i medi-
cin/kirurgi  i foråret 2003 skal jf. SFM beslutning af
04.06.2002 være bindende - ikke obligatorisk -tilbuds-
undervisning. - Der planlægges derfor med 1 hold a
24 stud. Endvidere skal der foreligge en undervis-

ningsplan med anførte lærerkræfter og beskrivelse
af indhold for klinikkerne, som studenterne kan til-
melde sig aktivt, men bindende.
b) Ali Amiri efterlyser Problem Baseret Læring" på
7.&8.semester, der stadig skal være en del af under-
visningen på nævnte semestre. - Så vidt sekretaria-
tet er orienteret finder denne undervisning fortsat
sted på h.h.v. Gentofte, Glostrup og Hillerød, men
p.t. ikke på Herlev p.g.a. udskift blandt tutorer og
manglende udd.kursustilbud på LKF.
7. Universitetssekretariatet:
a) Der er udarbejdet en total kapacitetsoversigt af
24.09.2002.- MM foreslår at  radiologisk afdeling,
KAS Herlevinddrages til det kliniske ophold for 4.
semester. b) Sekretariatet beklager at der er 2 fore-
læsninger på  7. semester, som var blevet glemt af
de pågældende forelæsere. Sekretariatet vil se på,
om forelæsningerne fremover kan henlægges til an-
dre undervisningsafdelinger, da det ikke er første
gang uheldet er ude.
c) Sekretariatets database: Via CIK er kontrakt med
kravsspecifikation ved at være klar til underskrift og
programmet dermed klar til ibrugtagning.
8. Studienævn for Medicin: Intet
9. Eventuelt:
a) NEBB bemærker at de nyligt fremsendte Id-kort
til Københavns Universitet ikke er til megen gavn,
når man ikke færdes på universitet. b) GL spørger
til, hvor langt KLU er med projekt ’LKF i Amtet’.
Doris Østergaard fra DIMS har til GL givet udtryk
for at de meget gerne vil huse træning i kliniske
færdigheder. CS oplyser at projektbeskrivelse herfor
snart ligger klar. Indtil da kan KLU evt. henlægge
"træning i kliniske færdigheder" i dens nuværende
form til DIMS’ lokaler og  sidenhen ændrei program-
met. c) Flere under visere i "klinikse færdigheder"
har konstateret, at fantomerne er meget nedslidte
og trænger til reparation eller udskiftning (se pkt.5).
- d) Nye mødedatoer: 04. november 2002, 02. decem-
ber 2002, 06. januar 2003, 03. februar 2003, 03. marts
2003, 07. april 2003,
05. maj 2003 og 02. juni 2003.

Mødet slut kl. 16.55. Næste møde mandag den 04.
november 2002 kl. 15.15

Referent
studentersekretær Marie Bønnelycke

Studievejledningen
Studievejledningen for Medicin
TRÆFFETIDER UGE 46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 11/11 aflyst aflyst Camilla Grønlund Hiul
Tir 12/11 aflyst aflyst Ture Karbo
Ons 13/11 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 14/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 47
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 18/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 19/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 20/11 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 21/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

International Studievejledning
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan 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 46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 13/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 14/11 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
TRÆFFETIDER UGE 47
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Ons 20/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 21/11 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

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en 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

STUDIET & STUDIEVEJLEDNING
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ARRANGEMENT OMHANDLENDE REDSKABER TIL ERKENDELSE AF DEN VANSKELIGE LUFTVEJ OG
HÅNDTERING AF DENNE, INTUBATION AF DEN VÅGNE PATIENT SAMT HÅNDTERING AF LUFTVEJEN

HOS BØRN,
VED

OVERLÆGE MICHAEL SELTZ KRISTENSEN &
OVERLÆGE ROLF HOLM KNUDSEN

ONSDAG 20 NOVEMBER KL. 16.00 - 18.00
STED: AUDITORIUM 1, RIGSHOSPITALET

TILMELDING SENEST MANDAG 18 NOVEMBER
(SØREN, SOERENS@MDB.KU.DK).

ALLE ER VELKOMNE

HÅNDTERING AF DEN VANSKELIGE LUFTVEJ

S.A.T.S.
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ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?
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
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-

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSAFVIKLING EFTER
GAMMEL STUDIEORDNING

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen 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.

Fase I

FASE I, 6. SEMESTER:
Der afholdes Informationsmøde om
valg af klinikudvalg.
Fredag den 22. november 2002, kl. 14.00 - 15.00 i
Lundsgaard Auditoriet,
ved Studievejledningen for Medicin.
I fortsættelse af dette møde holdes kl. 15.00 - 16.00
i Lundsgaard Auditoriet
et orienteringsmøde om overflytning fra gammel til
ny studieordning,
ved Studienævnet for medicin og Studievejledningen
for medicin.

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og

fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige

pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

STUDIET
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Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.

Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

FORELÆSNINGSBYTTE:
FARMAKOLOGI 8. SEMESTER

 "TOKSISKE REAKTIONER I ABS.VEJENE"
AFHOLDES 19. NOV. KL. 11.15

 "ANALGETIKA: OPIOIDE"
AFHOLDES 18. NOV. KL. 9.15

Sven Edelfors, M.Sc. Ass. Prof.
Dept. of Pharmacology, Univ. of Copenhagen

KÆRE 9. SEMESTER-
STUDERENDE
Sidste års kæmpe succes gentages…Det bliver ar-
rangeret………
GALLA - FREDAG D. 7. FEBRUAR 2003 kl 19-05
Velkomstdrink
3 retters luksus menu:
- Forret: Ovnbagt krydret lakseroulade med
grøntsagssauté og hvidvinssauce.
- Hovedret: Helstegt marineret kalvefilet med
svampesauté, timiankartofler og sauce bourdelaise.
- Dessert: Chokoladekage a l´orange m. hjemmela-
vet vanille is og bær coulis.
- Vin, øl eller vand ad libitum under middagen
DJ og dans til den lyse morgen
Læs mere i næste MOK.

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

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.

Filmklubben P8'n

præsen te re r
www.p8n .dk

Torsdag den 14. november
klokken 20.00

Lukas Moodysson opfølger her sin succes Fucking Åmål.
Tillsammans foregår i 1975. Elisabeth er træt af sin voldelige
ægtemand Rolf og flytter med sine to børn hjem til sin bror
Göran. Han bor i et kollektiv, et af de mere farverige af
slagsen, hvor fri sex, grøntsager og idealisme er hoved-
ingredienserne. Rolf har dog ikke tænkt sig at lade Elisabeth
slippe så let og kollektivet sættes på den anden ende da bør-
nene vil have røde pølser!

Anmelderne skrev: "„Tillsammans“ er en ekstremt kompleks
og alligevel legende let film!", Scope (6 ud af 6)

Tillsammans

www.mok.info
Til pigerne

STUDIET & FILMKLUB



8 VAGTBUREAUET

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.

VAGTBUREAUET ER LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE
FREDAG DEN 15. NOVEMBER.

HOLD 4626
søger 2 nye medlemmer til snarlig inds-
supplering
Holdet arbejder i Allerød, hvor vi passer en 13-årig
dreng, der er født med et cystisk hygrom,
og derfor er tracheostomeret med en sølvkanyle
Arbejdet består i  soignering af sølvkanylen samt at
observere drengen i hans hverdag.
I dagvagterne fra 6:30 til 16:00 følger vi med i skolen
og i nattevagterne fra 22:15 til 06:45,
sidder vi i et tilstødenede rum, hvor der er fjernsun og
video samt andre gode vagtfaciliteter

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD?
Vi er et VT hjemmhold 4630, som har et medlem, der
snart afslutter studiet, og desuden skal vi til at tage
dagvagter, hvis den faste vagt bliver syg og under
ferier.
Derfor søger vi 1-2 nye medlemmer som ønsker min
2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at tage
hensyn til medlemmernes vagtønsker, 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
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vag-
ten. 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
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er kat i hjem-
met.
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  dagvagter, (på
hverdage i en institution), ved sygdom hos den faste
vagt og under ferier.

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.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 15/11 -02  kl. 12:00 til vagt-
bureauet.

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

- 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
den 1/12-02 kl. 12.00 på  vagtbureauet.

Holdet fungerer temmelig godt i samarbejdet med fa-
milien og dækker primært alle hverdage i dag- og nat-
tevagter samt under ferier og ved behov i weekends.
Holdet arbejder i privat hjem i Allerød (S-tog fra byen),
der ydes transport og rapportkvarter.
Ansøgere skal have haft 400 VT-timer og have inte-
resse  i at arbejde i hjemmet.
Vi tilstræber, at man kan tage 4-6 vagter om måneden,
også i eksamensmåneder.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Imran Rashid
på 20 77 20 55 eller på mailadressen:
vagthaj@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Den 19/11-02 kl. 12:00 på 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 el andet
· Gode bus- og togforbindelser, (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.

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
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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 or-
dentligt 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 hyggemid-dag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede be-handlings-
metoder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og

oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patien-ter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afde-
lingen.
- 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 kvalifice-ret, 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.

Tag vagter i november, december & januar og få en bog eller et stetoskop som tak for hjælpen.
I forbindelse med vores forsøg på at skaffe mere spændende vagter til jer, har vi markedsført FADL’s vagtbureau i både Århus, Odense og København. Vores
forehavende 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 indenfor kalendermåneden november, december eller januar, 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 indenfor 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-grænseovervejleser.

Hvad SU angår, afholder Vagtbureauet en SU-temadag, 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 Hjemmeside: wwwadl.vagt.dk, hvor der i øjeblikket også kører en medicinerundersøgelse, som vi meget gerne ser, at så
mange som overhovedet muligt deltager i.
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

Referat af ordinært MSR-møde
torsdag den 31. oktober 2002

Til stede: Maja Saabye, 4. sem; Christina
Jensen-Dahm, 3. sem; Kirstine Fossar
Fabritius, 4. sem; Rune Tønnesen, 3. sem;
Mette H. Corell, 5. sem; Malene Wienberg, 4.
sem; Stine Ydegaard Jørgensen, 1. sem; Liv E.
Lauritsen, 4. sem; Sarah Hansen, 4.sem;
Henrik Frederiksen, 7. sem; Rikke Sury, 4.
sem; Bjarke Brandt Hansen, 7. sem; Bo
Biering-Sørensen, 7. sem og Karina Heuer
Bach, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Udvalgsmappe
5. Justeringer i studieordningen
6. Studienævnsmøde
7. Forenede Studenterråds møde
8. Begivenhedskomite og SUPU
9. Odensemøde/forårs møde i Kbh.
10. Meddelelser

11. Evt.

1. Formalia
Dirigent: Bo, referent: Karina

2. Nyt fra semestrene
4. sem: Der hersker forvirring om SAU,
der foregår på forskellige måder. Defini-
tion af SAU og andre undervisnings-
former findes på MSRs hjemmeside.
Usikkerhed om eksamen kommer til at
indeholde billeder eller ej. Planen er at
der skal være billeder med, men det er
endnu lidt uvist hvordan resultatet
bliver. Endelig har HR snakket om hvad
en kursusleders rolle er. Definitionen er
ikke entydig, men HR kunne evt.
diskutere dette med kursusleder.
5. sem: OSVAL: der er givet generel
dispensation til årgangen således at de
ikke skal aflevere efter 5. sem., men det
er der ingen der har informeret om.
Ligeledes er det uklart om hvornår man
skal følge timerne, hvis man ikke
afleverer OSVAL efter 5. sem. Dette
tages op i Studienævnet. Til sidst blev
der udtrykt frustration over aldrig at
vide hvad man skal lave på næste
semester, da dette endnu ikke er
besluttet. MSR er dog i gang med 6.
sem.

3. Nyt fra udvalg
2. sem. Udvalg: Kirstine og Christina har
fremlagt et oplæg om cellebiologikurset
for udvalget. Og på trods af tidligere
beslutning i studienævnet, vil et flertal i
udvalget ikke være med til at lave et
integreret kursus og ej heller integreret
eksamen. Dette tages med videre til
studienævnsmødet, da studieleder bør
skride ind.

4. Udvalgsmappe
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til
indhold i mappen, men vil gerne have de
forskellige udvalgsrepræsentanter m.m.
til at lave beskrivelser af hvad
udvalgene laver osv. Gerne med
henvisninger til hvor man kan finde
tidligere beslutninger fra udvalget.

5. Justeringer i studieordningen
Punktet udskydes, da oplægget der
tidligere er blevet behandlet på et MSR
møde endnu ikke er blevet omskrevet.

6. Studienævnsmøde
- 6. sem: målbeskrivelse og grafisk
opstilling af semesteret til godkendelse.
Det vides ikke hvad Panum-fag er, som
fremgår af planen.
- Henvendelse om undervisning i tortur.
Yderligere information ønskes, men
umiddelbart lød ideen god.
- Papirer udsendt om
frafaldsundersøgelse fra polit.
- Ønske fra underviser at få Kemisk Data
tilladt som hjælpemiddel ved alle
eksamener. Hvilket er en dårlig ide,
problemet angående hvor meget der
skal memoreres kan afhjælpes ved at
formler fremgår af opgavesættet.
- Lektionskataloget vil i løbet af foråret
overgå til at være i SIS (universitetets
generelle system) i stedet for på tryk.
Ønske om at det sikres at man kan printe
skemaer ud fra SIS inden det trykte
lektionskatalog fjernes.
- Der skal udpeges studentermedlemmer
til kvalitetssikringsudvalget og VKO
udvalget.
- Udkast 2 af eksamensplanen for
sommereksamen er kommet. Der kan
være problemer for personer der tager
eksamener fra 1. og 2. sem eller 3. og 4.

sem. da enkelte eksamensdatoer er
sammenfaldende. De studerende det
omhandler skal huske at ansøge om at
komme til eksamen så der ikke er
problemer.

7. Forenede Studenterråds møde
Dagsorden til aftenens fællesrådsmøde
blev gennemgået. (se www.fsr.ku.dk for
yderligere information).

8. Begivenhedskomite og SUPU
Der skal findes 1-2 repræsentanter til
SUPU, et nyt udvalg under FADLs
hovedforening. Bjarke overvejer.
Fakultetets begivenhedskomite skal der
findes to studerende til. Opslaget er
også sendt ud til de øvrige basis-
grupper.

9. Odensemøde/forårs møde i Kbh.
Hovedemnet var eksamensformer og
evaluering. Odense fortalte om deres
OSC-eksamen, deres kandidateksamen
der bl.a. består i prøvelse af praktiske
færdigheder, der minder om situationer i
dagligdagen for en læge.
Næste forår skal MSR afholde mødet.
Temaetbliver Bologna-deklarationen,
der bl.a. betyder at der skal være direkte
overførsel af bachelor-grader fra
forskellige universiteter uden studie-
tidsforlængelse. Derudover er også
evalueringer af de forskellige nye
studieordninger på dagsordenen.
Arbejdsgruppen finder dato.

10. Meddelelser
Bo refererede fra 3. sem. underviser-
møde: alle underviserne skal holde sig
opdateret på udleverede papirer
angående eksamensspørgsmål og
instrukser til censor og eksaminator,
således at de er i stand til at svare på
alle spørgsmål. Da der ikke foreligger
nogen anvendelig målbeskrivelse for
semesteret, er dette det der kommer
tættest på. Der vil også blive afholdt
jævnlige undervisermøder således at
der vil komme en bedre koordinering.

11. Evt.
Intet under eventuelt

Det Medicinske Studenterråd

MEDICINSK STUDENTERRÅD
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Annoncer
SÆLGES:
Palm m505 håndcomputer.
Perfekt til brug på hospital.
Lækker lille computer m. farveskærm og 8 mb
indbygget ram plus ekstra 16 mb ram-kort.
Medfølgende software:
Harrisons principles of clinical medicine. (værdi
900 kr)
Den lille grønne medicinhåndbog
TomTom city maps kort over Europas byer.
Palm Desktop Software
USB tilslutningskabel/opladestation.
Læderetui

Pris: 3000 kr.
Kontakt: Thomas Kongstad
tlf: 33213979
mail: tk@dlc.ku.dk

DANSK SELSKAB FOR MEDI-
CINSK FILOSOFI, ETIK OG
METODE
Utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet
Tid: Torsdag den 21. november 2002 kl. 14.30 –
18.30
Sted Panum-Instituttet, Hannover auditoriet

Indhold: Mange steder i samfunds- og erhvervsli-
vet er risikostyring blevet en del af kvalitets-
arbejdet. Hidtil har man indenfor sundhedsvæse-
net i tilfælde af en patientskade eller en klage
især bestræbt sig på at undersøge om den eller
de involverede sundhedspersoner har udvist til-
strækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i de-
res arbejde. Det drejer sig om hvorvidt love og
bestemmelser, herunder lægeloven og i værste
fald straffeloven, er overtrådt. Man er imidler-
tid blevet opmærksom på, at der kan være grund-
læggende forhold i strukturer, arbejdsorganisation
og -proces, apparatur og utensilier, som kan ind-
byde eller medvirke til at der kan ske ulykker,
ligesom man i mange tilfælde ved praktiske æn-
dringer kan forhindre disse ulykker.

Der er derfor sat et systematisk arbejde i gang
for at indrapportere fejl og ulykker – også selv
om det gik godt. Ved en systematisk analyse af
mulige systemfejl vil man afdække årsagen og
komme med forslag til hvordan sådanne fejl kan
udgås. H:S afdeling for patientsikkerhed på Hvid-
ovre hospital er oprettet med henblik herpå.

Dette rejser imidlertid såvel erkendelses-
teoretiske som etiske og juridiske spørgsmål.
Det er således et problem at udredning af år-
sagsforhold til en konkret hændelse nødvendig-
vis må foregå retrogradt, medens en årsagsfølge
altid udvikler sig anterogradt. Hvilket årsags-
begreb arbejder man med? Et andet spørgsmål
er i hvilken udstrækning en systemfejl kan fri-
tage for det personlige ansvar ved en ulykkelig
hændelse. Kan man forvente at en hændelse,
hvori der er et moment af personligt svigt, vil
blive indrapporteret, selv om dette kan ske ano-
nymt. En person, der i givet fald vil kunne rets-
forfølges, kan ikke forpligtes til at indberette sig
selv. Man kan også spørge om i hvilken grad en
organisation kan give en uhildet bedømmelse af
og råd om indgreb mod utilsigtede hændelser i
organisationen. Endelig kan man spørge hvilken
evidens for effekt af en ændring i en arbejds-
proces, der bør foreligge, for at ændringen bør
gennemføres.

Program
Hvorfor patientsikkerhed – Erik Juhl, overlæge,
dr. med., fhv. direktør for H:S

Årsagsbegreber – Jens Rasmussen, professor
emeritus, Risø

Kerneårsagsanalyse – Beth Lilja Pedersen, over-
læge

Systemfejl eller lægefejl – Erik Jylling, formand
for FAYL

Hvad siger lovgivningen? – Mette Hartlev, lek-
tor i Sundhedsret, Københavns Universitet

Sikkerhedskultur – Henning Boje Andersen,
Seniorforsker i filosofi, RISØ

Generel debat – ordstyrer Peter Matzen, over-
læge, dr. med., formand for DSM5

Målgruppe: Alle interesserede

Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendig

STUDENTERMEDHJÆLP TIL
FORSKNING
Du inviteres til ansættelse som studenter-
medhjælp 8 timer/uge i et energisk og kreativt
klinisk forskningsteam med børneastma som sær-
ligt interesseområde.

Arbejdsopgaverne er varierede, men vil blandt
andet omfatte strukturering af indsamlede prø-
ver og kvalitetssikring. Du må gerne være inte-
resseret i at arbejde med børn og at arbejde
videnskabeligt.

Løn iflg. overenskomst. Dit udbytte vil herud-
over være mulighed for indsigt i videnskabeligt
klinisk arbejde, arbejdet med børn som patien-
ter samt evt. muligheden for at forberede eget
scholarstipendiat. Du vil endvidere opnå kend-
skab til arbejdet med databaser og regneark.

Tiltrædelse 1. december 2003 eller snarest der-
efter efter aftale.

Yderligere information: Henvendelse læge Mette
Hermansen 3545 4810.

E-mail ansøgning senest ons. d. 20. nov. Kl. 12.00
til:

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med

Børneafdelingen
Rigshospitalet

E-mail: Bisgaard@copsac.dk

TURNUSBYTTE
Haves : Aalborg
Ønskes : Pendlerafstand fra København
Ring eller skriv til mig:
22189341/38198174
bent_laursen@hotmail.com
Bent

RESERVELÆGEVIKARIATER
Psykiatrisk Center Glostrup søger flere læge-
studerende, der har bestået psykiatri til reserve-
lægevikariater.

Vikariaterne er fra 01.01.03 og af 1- 6 måneders
varighed, med mulighed for forlængelse.

Der vil være mulighed for vejledning i Osvald II-
opgave.

Et af målene i Københavns Amts personalepoli-
tik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk
baggrund, handicap eller religion. Det sikres
blandt andet gennem ansættelses- og uddannel-
sespolitikken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Flemming Tived, tlf. 4323 3489.

Informationer om sygehuset på www.sygehuse-
kbhamt.dk.

Ansøgning stiles til:
Adm. overlæge Lars Eplov

Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej

2600 Glostrup
Bekræftelse på ovenstående annonce sendes til
esch@glostruphosp.kbhamt.dk

SCHOLARSTIPENDIUM
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.

For yderligere information: Henvendelse læge
Mette Hermansen

3545 4810.

E-mail ansøgning senest ons. d. 20. nov. Kl. 12.00
til:

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med

Børneafdelingen
Rigshospitalet,

E-mail: Bisgaard@copsac.dk

JOBANNONCE:
UCSF Pain Clinical Research Center is seeking a
medical student with an interest in pain manage-
ment and clinical research for a one-year posi-
tion.

The student will participate in: 1) NIH sponsored
studies of mechanisms of neuropathic pain and
opioid analgesia, and 3) large clinical
pharmaceutical trials. We offer a curriculum in
multi-disciplinary pain management, basic hu-
man pain physiology, and clinical research.

Please send CV and cover letter to

Karin L Petersen, M.D.
Assistant Adjunct Professor of Neurology,

University of California, San Francisco:
klp@itsa.ucsf.edu.  For additional information

please call 415.885.7899.

1 SEMESTER JULEFROKOST
LØRDAG D.14/12-2002
i studenterklubben.
Nærmere information følger i MOK

Hilsen HR- 1 semester

ANNONCER
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HAR DU AKNE (BUMSER),
OG HAR DU LYST TIL AT
DELTAGE I EN KLINISK AF-
PRØVNING AF ET NYT LÆGE-
MIDDEL?
Lider du af akne (bumser/uren hud) i ansigtet, og
er du mand og 18 år eller derover?

Vi skal afprøve et nyt lægemiddel til lokal-
behandling af akne og søger forsøgspersoner til
at deltage i afprøvningen.

Vi skal sammenligne virkningen af et liniment
med et nyt medicinsk stof med et liniment uden
noget aktivt stof (placebo) til behandling af akne.
I afprøvningen vil halvdelen af patienterne få
aktiv behandling, mens den anden halvdel vil få
placebobehandling.

Hvis du deltager i afprøvningen, skal du påføre
linimentet én gang dagligt i 10 uger. Der er i alt
7 besøg hos lægen.

EFTERLYSNING!
Da jeg - ganske svagt beruset efter fredagsbaren
- valgte at vende snuden hjemad, var min grå
cardigan forsvundet!?
Den er hverken særlig pæn eller specielt kost-
bar, men jeg vil alligevel gerne have den på igen
en dag.
Hæng den venligst tilbage hvor du nappede den –
eller kontakt mig.

Jakob 303 - 26818035

Hvis du kunne tænke dig at deltage i afprøvnin-
gen, kan du henvende dig til nedenstående kon-
taktpersoner. Her kan du også få yderligere op-
lysninger.

KONTAKTPERSONER:
Marianne Hald/Line Kynemund tlf. 40 98 91 63
Maria Munk tlf. 46 30 57 46 ml. 8-15
Amtssygehuset Roskilde, Dermatologisk amb.,
Køgevej 7-13, 4000 Roskilde

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komité for Københavns og Frederiksberg Kom-
muner og Lægemiddelstyrelsen.

HAR DU SET MIN JAKKE ?
I fredags var jeg i klubben til J–dag. Det var der
også andre der var. En af dem har vist kommet
til at tage min jakke med hjem.  Jeg er meget
glad for min jakke – en næsten ny sort North
Face skijakke størelse L. Jeg er også meget glad
for min mobiltelefon i min jakke – nokia 3310.
Hvis det er dig, så vær rar at send mig en mail
om det eller ring til mig.

Kontakt mig på 77 30 36 21 eller joepoul@rhk.dk

FADL
INTERESSERET I ET LÆGEVIKARIAT ?? – SE WWW.FADL.DK/HF

- HER KAN DU OGSÅ FINDE OVERENSKOMST OG LØNSATSER PR. 1.10.2001.

IMCC

FORSKNING ER FEDT -
 FORSKNING I UDLANDET ER
FEDERE.
Tag med SCORE (research exchange) til udlandet og
få en afveksling fra bøgerne eller en spændende som-
merferie .
Vi har i lige nu pladser til Mexico, Grækenland og
andre eksotiske og højt kvalificeret forsknings ste-
der.

Log ind på
www.ifmsa.net/public
www.imcc.dk/score

eller kontakt os på nore@imcc.dk

SCORE er en undergruppe i IMCC og består af frivil-
lige medicinstuderende. Gruppen arrangerer kortere
forsknings-ophold på hospitaler og universiteter. Vi
sender danske studerende til udlandet og modtager
udenlandske studerende, som har fundet et projekt
her i Danmark.
Vi arrangere bolig, kontakt og et socialt program.

Gruppen mangler altid nye frivillige, til ovenstående
samt mange andre sjove opgaver.

IMCC giver mulighed for en anderledes vinkel på
studiet.

KENDER DU IMCCs ULANDSGRUPPE ?

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED PRIMÆR SUNDHED I BOLIVIA ELLER GHANA ?

HAR DU LYST TIL ET EVENTYR ?

- SÅ ER ULANDSGRUPPEN MÅSKE NOGET FOR DIG….!

Ulandsgruppen har i øjeblikket 3 projekter, heraf findes 2 i Bolivia (Azurduy og San Lucas) og 1 i Ghana (Tumu).
Formålet med projekterne er at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i samarbejde
med de lokale sundhedsmyndigheder og med opbakning fra lokalbefolkningen.

På projekterne arbejder man med primær sundhed i nogle af verdens fattigste områder. Strategien bygger på
WHO's Primary Health Care som søger at udbrede kendskabet til sundhedsfremmende adfærd. For at opnå de
overordnede formål arbejder IMCC på at styrke det eksisterende sundhedssystem i landdistrikterne, ved f.eks.
at deltage i de nationale sundhedsprogrammer omhandlende f.eks. vaccinationsprogrammer, mødre- og barn-
sundhed og ernæring. Ofte er problemet, at disse udmærkede sundhedsprogrammer ikke når ud til landbefolk-
ningen, da der mangler midler, lige fra læger, sundhedsklinikker, uddannelse, medicin og planlægning, til vilje
og motivation.
Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab i
forhold til den lokale befolkning. Ulandsgruppen lægger vægt på, at sundhedsproblematikken skal ses på
baggrund af befolkningens generelle økonomiske, politiske, kulturelle og sociale forhold. Endvidere tilrettelæg-
ges aktiviteterne udfra et bredt kendskab til lokale sygdomsopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder.

ANNONCER & INDRE ORGANER
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Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og
såvel par som enlige har mulighed for at blive ud-
sendt, og der stilles ikke specifikke krav til en evt.
partners faglige baggrund. Den medicinstuderende
skal på udsendelsestidspunktet have bestået 8. se-
mester – man kan derfor godt søge om optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året i
februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til
hver af de 3 projekter – altså i alt 6 rotationer!
Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne er
1. juni/1. december og for Ghana-projektet 1. juli/1.
januar. Man vil således blive udsendt efter henholds-
vis 9 eller 15 måneders forberedelse. Udsendelserne
varer i 14 måneder. I starten af udsendelsen arbej-
der man med en ”gammel” rotation, der er i sidste
halvdel af deres udsendelse, og efter ½ år bliver man
selv den erfarne, der modtager og oplærer nyudsendte.
Dette skal sikre kontinuitet og erfaringsoverførsel
på projekterne.
Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man
sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse
samt at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år
efter hjemkomst fra projektet.

I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der blive
afholdt aftenarrangementer på alle 3 universiteter,
hvor tidligere udsendte vil fortælle om projekterne,
vise lysbilleder og besvare spørgsmål. Disse arran-
gementer vil blive annonceret i god tid i mediciner-
bladene.
For at komme til samtale skal man skrive en ansøg-
ning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejledninger vil
ligge på dit lokale IMCC-kontor i begyndelsen af det
nye år samt blive udleveret til aftenarrangementerne.

Hvis du vil vide mere så kig ind på vores hjemmeside
www.imcc.dk/uland , kig ind på vores kontorer eller
ring til
 Lone & Thomas  (86 16 60 08) eller til
 Maja & Jakob    (38 11 21 92)

B*R*C*P
-Burmese Refugee Care Project

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
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 medicin-
studerende 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 opgaver
som ligger indenfor en læges arbejdsfelt, f.eks. un-
dersøgelse af patienter, vaccinering, uddeling af me-
dicin mm.

KÆRE MEDSTUDERENDE!
Landsindsamlingen for Dansk Flygtningehjælp på
Panum og efterfølgende i Klubben, fredag d. 8/11/
2002 gav følgende resultat:

3.625 Dkr.
10 Svenske kr.
1 Euro
1 Amerikansk cent
2 Norske kr.
25 Cubanske centavos
1 Solmønt (værdi 20 dkr.)

Det kan alle som bidrog jo være ganske stolte af! På
vegne af Dansk Flygtningehjælp siger vi tak!

Venlig Hilsen
IMCC/SCORP-gruppen

RESEARCH EXCHANGE 2003

LAND (ORGANISATION) ANTAL KONTRAKTER AF 4 UGER PLADSER TILBAGE
CATALONIEN (AECS) 4 4
MEXICO 2 2
ITALIEN (SISM) 1 1
KROATIEN (CroMSIC) 2 2
GRÆKENLAND 2 2

Disse pladser er gyldige fra marts 2003. Ansøgningsfrist: marts for ophold i sommerperioden. For efteråret 2003
senest 3-4 måneder inden opholdets start.

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 behjæl-
pelig 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)

Basisgrupperne
NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN
I den kommende tid er der følgende arrangementer:

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.

Tirsdag den 19. november er der oplæg og udsigt til
spændende efterfølgende debat om ”Dødshjælp – livs-
hjælp?”. Tom Alsner, næstformand i ”Landsforenin-
gen - en værdig død”, Christian Busch, hospitalspræst
på Rigshospitalet, samt adjunkt Michael Norup fra
Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori på Panum
deltager i arrangementet. Oplæg og debat vil finde
sted i Mini Auditorium II, 29.01.32, kl. 15.30-17.30.

Fredag den 13. december holder vi kombineret jule-
og STØTTEfest sammen med de to andre studenter-
menigheder. Det kommer til at foregå i Trinitatis
Sognehus bag ved Rundetårn og starter kl. 18.30.

Der vil blive serveret en treretters menu bestående
af det bedste fra det danske julebord; du vil kunne
købe øl, snaps, vin og sodavand til særdeles konkur-
rencedygtige priser; der vil være gaveleg (medbring
en FLOT gave til max. kr. 20), julelotteri, fælles
julesange af den muntre slags og et juletræ så smukt
at du aldrig har set magen (du kan selv være med til
at pynte det fra kl. 16). Vi arbejder desuden stærkt

og hårdt på at skaffe underholdning udefra, som kan
løfte stemningen helt i top.

Pris for deltagelse med spisning: kr. 75. Deltagelse
uden spisning (efter kl. 22): kr. 40.

Tilmelding er nødvendig på mail: lotz@adm.ku.dk
senest onsdag den 11. december. (Der er et begræn-
set antal pladser til spisning, så vi anbefaler hurtig
tilmelding!)

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

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler og kan træffes på kontoret på Panum tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk

Christian Juul Busch, hospitalspræst ved Rigsho-
spitalet:

Jeg har været præst ved Rigshospitalet gennem de
sidste knapt 14 år. I den periode har jeg også været
medlem af bestyrelsen for Foreningen for Palliativ
Indsats – Omsorg ved Livets Afslutning og bestyrel-
sesmedlem og formand for Nordisk Förening för Pal-
liativ Vård.

Jeg er, som de nævnte foreninger, ikke tilhænger af
aktiv dødshjælp af mange grunde. Dels finder jeg, at
der ligger en meget problematisk opfattelse af
autonomibegrebet bag argumenterne for aktiv døds-
hjælp. Samtidig finder jeg, at blandt de vægtige
argumenter mod aktiv dødshjælp, er den belastning,
det vil være for den enkelte patient, som oplever
svær sygdom, dagligt at skulle stille sig selv spørgs-
målet: ”Er det i dag, jeg skal bede om hjælp til at
dø?”, i stedet for at stille spørgsmålet: ”Hvordan får
jeg det bedste liv i den tid, jeg har tilbage at leve?”

Tom Alsner:
Jeg har i hele mit arbejde som narkoseoverlæge og
smertebehandler - specielt af terminale patienter - i
de sidste 30 år ofte været tæt på døden og menne-
skers ønsker omkring døden. Gennem mit arbejde i
foreningen Mit Livstestamente, som i 1992 fik lega-
liseret livstestamenter, fik jeg en forståelse for
menneskers ønske om retten til medbestemmelse
omkring deres død. Gennem de sidste 20-25 år har
jeg været fortaler for muligheden for aktiv døds-
hjælp, senest som næstformand i landsforeningen En
Værdig Død.

INDRE ORGANER
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Debat
GENSVAR
Helle Ulrichsen, Adm. Direktør, H:S, svarer i MOK
den 6 november som opfordret på vores indlæg i
Ekstrabladet den 28 oktober, hvor vi er uforstående
overfor de reelle beggrundelse bag fyringen af Keld
Kjeldsen, tidligere overlæge på rigshospitalets kar-
diologiske afdeling.

Problemet er at det skrevne ikke giver mening som
et forsvar for hjertecenterets beslutninger.

I svaret fra Helle Ulrichsen bliver det slået fast at
fyringen ikke har noget at gøre med Keld Kjeldsens
undervisningsengagement, men at ”nedlæggelsen af
funktionen er alene begrundet i nødvendige bespa-
relser.”

Det er ikke troværdigt. Når man blandt flere tusinde
medarbejdere udvælger nogle enkelte er de vel ikke
udvalgt ved lodtrækning?

Men hvad er så grunden? Helle Ulrichsen afviser at
Keld Kjeldsen skulle være fyret grundet sit store
undervisningsengagement, idet Kjeld Keldsen over
for Rigshospitalet har svaret tilfredsstillende på at

hans eksterne undervisningsengagement ikke er ud-
over det tilladelige. Dette er selvfølgelig rart at få
slået fast fra HS direktøren selv, men det har nogle
andre logiske konsekvenser.

For det første må være klart at hjertecenterets le-
delse ubegrundet udsender ”trusselsbreve” til deres
medarbejdere (se brevet fra hjertecenterets direk-
tør Henrik Eriksen til Keld Kjeldsen den 20. august
på MOKs hjemmeside: http://mok.info/brev.jpg).
Dette kan ikke være befordrende for et godt arbejds-
miljø, men det er måske det man ønsker i en
nedskæringstid?

For det andet har Helle Ulrichsens delvise forsvar
for Keld Kjeldsen ikke noget med fyringen at gøre.
Vi kontaktede hjertecenterets direktør Henrik Erik-
sen den 27 september dvs. efter at Keld Kjeldsen
havde forsvaret sit undervisningsengagement og ef-
ter at han var blevet indstillet til fyring. Vi fik samme
dag bekræftet at Keld Kjeldsens undervisnings-
engagement ikke er forenelig med varetagelsen af
en overlægestilling. Dvs. hjertecenterets ledelse har
ignoreret Keld Kjeldsens ”tilfredsstillende” (citat:
HS-direktør Helle Ulrichsen) redegørelse, og tilfæl-
digvis indstillet samme person til fyring!

Vi ved ikke om Helle Ulrichsen svar i MOK den 6
november skyldes at hjertecenteret ikke har givet
hende den rigtige information, eller om hun virkelig
finder ovenfor beskrevne sammenfald helt naturligt.

Hvad den reelle baggrund for fyringen af Keld Kjeld-
sen er må fortsat stå hen i det uvisse, men som
anført i Ekstrabladet den 28 oktober, så er det mis-
tænkeligt at sådanne uheldige omstændigheder ram-
mer en person der har talt åbent op mod besparelser
der netop ammer undervisningsområdet.

Mht. den fortsatte sikre, kompetente ”og
insprirerende undervisning af de medicinstuderende”
så har vi haft fornøjelsen af at opleve dag ét efter
Keld Kjeldsen, her var undervisningen en patient
med pacemaker og en pacemaker at vise frem, hvor
der efter en halv  time ikke var mere at snakke om
end, groft sagt, formen og farven på pacemakeren.
Fokus tak.

mvh

Peter Holst, Thomas Aagaard og Marie Louise
Roed Rasmussen

DEN BIOLOGISKE OG KEMISKE TRUSSEL MOD CIVILE

ARRANGEMENT OMHANDLENDE DEN BIOLOGISKE OG KEMISKE TRUSSEL MOD CIVILE SET I LYSET AF DE SENERE ÅRS TERRORHANDLINGER SAMT LÆGENS
ROLLE I BEREDSKABET I TILFÆLDE AF EN FORURENING/ANVENDELSE AF DISSE STOFFER.

VED
OVERLÆGE DR MED JOHN-ERIK STIG HANSEN, STATENS SERUMINSTITUT &

AFDELINGSLÆGE STEEN BARNUNG, RH

ONSDAG 27 NOVEMBER KL. 16.00 - 18.00
STED: AUDITORIUM 1, RIGSHOSPITALET

TILMELDING SENEST FREDAG 22 NOVEMBER

DIALOG & S.A.T.S.
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