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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
følgende 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 datastudies-
alen.

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
institutter 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 læse-
værelse.
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-redaktionen
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Når det nu er sidste
nummer af MOK, skal
vi da ikke glemme et
lille hengivent suk til
Studenterklubben der
nu har regeret henne
om hjørnet i 20 år. Vi
bringer her de mang-
lende billeder fra
fødselsdagslørdagens
storkamp i AMA
Poultry Polo. Der var
ingen tvivl om at der var tale om en crowd-
pleaser. Efter kampen blev der delt bridge-

blanding rundt til stor fryd for de forpustede
deltagere. Vi venter spændt på næste års
fjerkræsport.
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Oven i  alt dette er der igen i år valg til de
styrende organer, om end det måske er sidste
gang der er et reelt valg i vores gamle institu-
tion kaldet KU. Én ting virker sikkert og det er
at den medindflydelse de studerende har i dag
vil blive reduceret kraftigt. Dette vil nogen
nok synes er godt, da der vist er noget om en
manglende spot eksamen et eller andet sted i
en hvis studieordning?!

Det er til gengæld pudsigt at opleve at man fra
den store storebror Lægeforeningen ikke helt
har styr på Universitetets opbygning. I lederen
i MOK’s tillæg Ugeskrift for Læger, er der
mandag blevet skrevet at rektor, dekaner m.m.
udpeges af et demokratisk valgt konsistorium.
De burde vist have fået læst lidt faktuel kor-
rektur på dette, for enhver der har gået på her
på Uni ved da at rektor og dekan er valgt af
studerende, TAP’ere og VIP’ere – om end de
studerende umiddelbart er ret ligeglade med
dette, da det kun er ca. 15% der i det hele taget
gider at stemme alligevel. Dette skal dog ikke
holde dig tilbage fra at
bruge din demokratiske
ret til at bruge den stem-
meseddel du har fået ind
af døren.

Man kunne dog godt savne et oplæg fra MSR
om hvem det egentlig er der stiller op – også
selvom der kun er én liste til Studienævnet
hvor man kan sætte sit kryds, der er jo en del
der ikke kender de forskellige kandidater. Men
når valget så er overstået kan vi her fra redak-
tionen kun opfordre de nye medlemmer af
Studienævnet til at komme med en lille præ-
sentation af sig selv i førstkommende MOK til
februar. Jeg tror med sikkerhed at MOK gerne
vil tage billeder af jer til første nummer.

+�,	
Så skete det endelig. Stil-
lingen er nu den, at det al-
lersidste Robinson endeligt
er stemt hjem. Nu afven-
ter vi blot de næste 2 til 3
ugers presse fokus på Hen-

rik Ørums vin-
der ord: ’fuck
mand!’ i de ku-
lørte blade, in-
den vi endeligt
kan begrave
Dan Marstrand,
B i k e r - J e n s ,
Sonny, Tina
Steele og resten
af disse medie-
lus, der frivilligt har valgt at stille op i TV3s
gabestok. Lige så
underholdende
klamt, det har
været at se de
første 10 pro-
grammer, lige så
kedeligt har det
været at over-
være finalen, der
ikke bød på sær-
ligt meget inte-
ressant, andet
end en hel del
Malaco Blanding og ligegyldigt ævl fra Tumpe
Thomas. Jeg tror mere der er tale om en varm
tyrker nu hvor det er slut end en kold. Des-
værre skal vi nok i stedet trækkes med Jons
forfærdeligere ørehænger ind i det nye år.

---

Det er nu endelig lykkedes FADL
at få etableret en hjemmeside, med
debat, overenskomster, vikariat-
formidling m.m. Denne hjemme-
side er blevet finansieret af Århus
og København og givet til FADL’s hoved-
forening. Det er en god mulighed for at deltage
i debatten vedrørende FADL – ikke mindst hvad
angår vagtbureauet og det samarbejde der skulle
være hændt på landsplan. Har man tanker el-
ler spørgsmål kan man sende dem ud i debat-
rummet og forhåbentlig få svar fra de stude-
rende der har valgt at repræsentere FADL’s
medlemmer i repræsentantskabet.

.	/�"���������
Og så et medlem af
redaktionen fået et
hadebrev fra en vred
læser. Hvis man er
utilfreds kan man al-
tid stå frem i al of-
fentlighed og kriti-
sere, men anonyme
smædebreve der på
det groveste kritise-
rer redaktions-
medlemmers udse-
ende er ikke anstæn-
digt. Det omtalt
redaktionsmedlem
er blevet nødt til at
kontakte krise-
psykolog, og vi ved
endnu ikke om kan
klare det pres der nu
ligger på ham for at få lavet en ansigtsløftning
hos Jørn Ege. Ham får pigerne til gengæld.
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Smædebrevet modtaget på
redaktionen. Redaktionen har
anonymiseret brevet for at den
ulykkelige ikke skal lide mere  overlast.

Måååål...!

Mette til pigerne...

Lone til fyrene...!

Ørum til sig selv..!

Jørn "The man"
Ege til pigerne..!

AMA Poultry Polo forløb
tilfredstillende i år.
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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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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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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Der er dog åbent for tilmelding over nettet alle-
rede nu og til og med  søndag den 16. februar
2003.

Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af december/januar.
For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at
det valgfrie udbud på kandi-datuddannelsen endnu
ikke er fastlagt og dermed ikke udbudt på nettet.

Indtegningen finder sted i Ekspeditionen, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk.
(her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den
bliver lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos med-
arbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditio-
nen (telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan
du få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning
9.1.33b (og ikke på eksamenskontoret som hidtil).

�������
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel
for dig, dels letter eksamenskontoret for taste-
arbejde, tid, som kan bruges bedre til din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrø-
rer den/de eksaminer du til-melder dig, kan du
blot anføre dette i bemærkningsfeltet på
punkt.ku.dk. og ikke som hidtil fremvise disse på
eksamenskontoret (dette gælder dog ikke vandre-
journaler, som stadig skal fremvises på eksamens-
kontoret – indsend evt. en kopi).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være
ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der
arbejdes på at løse problemet og vi kan i mellem-
tiden anbefa-le dig at prøve i aftentimerne/week-
enderne, hvor presset er mindre.
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Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved
tilmeldingen, da vi kontrol-lerer dette via vores
eksamenssystem.
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Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er ac-
cepteret på WWW kan du gøre følgende:
1)
Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. søndag
den 16. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk  og
klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står
”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som
du har til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.
2)
Når indtegningen er overstået, altså EFTER søn-
dag den 16. februar kan du KUN se dine tilmeldin-
ger ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-til-
meldingerne indtastet og du vil derefter kunne se
dine tilmeldinger på punkt.ku.dk (klik på feltet
”vis tilmel-dinger”).  Desuden vil vi ca. 3 uger
efter indtegningen hænge lister op på tav-len i
Vandrehallen, der viser, hvilke eksaminer man er
tilmeldt.
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Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange ”gamle” studerende
i klemme på grund af, at de ikke er orienterede
om gældende regler på studiet.
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Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt længere.
Hvis en ny regel har været offentliggjort i MOK

eller på nettet, gælder den, hvad enten du har
læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

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

�������� 
������
��	����
2	��	������	
�	�"�������	�
,�
�	�	����	
�3445*4%

. ������� ������������ ����������/

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen se-
nest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæl-
ler det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som
mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så
skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for
at afmeldingen er rettidig.

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen
skal afdelingen ligeledes have besked inden kl.
9.00)
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Man 02/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 03/12 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo
Ons 04/12 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 05/12   Aflyst !   Aflyst ! Ulrik Bodholt
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Man 09/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 10/12   Aflyst !   Aflyst ! Ture Karbo
Ons 11/12 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 12/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
I uge 52 og 01 er studievejledningen lukket. I januar vil det, ligesom i sommerperioden,
ikke være muligt at bestille tid til samtale, men I skal bare møde op i den åbne telefon-
og træffetid på tirsdage (1200 – 1600) og onsdage (0900 – 1300) i uge 02 til uge 05.

�
���
����
�	����������	��
�
�
�������������	����
%�� %��� :�������	� :������	� #�������
Ons 04/12 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 05/12 1230 – 1300 1300 – 1500 Suzanne Andersen
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Ons 11/12 1200 – 1230 1000 – 1200 Suzanne Andersen
Tor 12/12 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
I uge 52 og 01 er den internationale studievejledningen lukket. I januar vil der være åbent
torsdage: telefontid 1230 – 1300 og træffetid 1300 – 1500 hos Suzanne Andersen / Tina Gottlieb
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Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen
i god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhæn-
gig af hvor meget forarbejde du skal gøre (blive
accepteret af værtsuniversitet, fremskaffe fag-
beskrivelser etc.). De mere sofistikerede studie-
ophold kan godt tage 1 til 2 år at planlægge. Til
gengæld har de hidtidige ECTS- ophold kun kræ-
vet begrænset forarbejde.

Da Internationaliserings området er i stærk ud-
vikling opstår til tider særlige muligheder for at
få stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget
i denne oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlan-
det, ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som
følge af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels
at opleve en anden del af verden, dels at udvikle
sig fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der
- gør noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:

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

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

· Informationsmateriale fra alle Nordplus
partnere
h t t p : / / w w w . s u n d . k u . d k / I n t e r n a t /
nordplusskema.htm

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

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

Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hver-
dage efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994
eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået
alle eksaminer på fase I senest 6 år efter studie-
start.

?������	������4222/
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS
samt Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du
skal have bestået alle eksaminer på Bachelor-
uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

Fakultetet har gennem ECTS- programmet sam-
arbejdet med en lang række europæiske universi-
teter om udveksling af medicinstuderende. Dette
samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har
partnerne i ECTS programmet forpligtet sig til at
videreføre udveksling i samme form som under
ECTS, så der er tale om mange af de samme
universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universite-
tets pjece "JEG VIL UD. Den kan hentes på net-
tet www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos
IMCC (9.2.2), fakultetets internationale sekreta-
riat (9.1.62), Suzanne Andersen eller på universi-
tetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1
sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kom-
mer fra flere forskellige kasser og er til forskel-
lige formål. Der er derfor også forskellige
ansøgningsfrister, afhængig af hvilket program man
søger.

����������	��� ����
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· INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til
hele verden IKKE ved samarbejdsuniversiteter

ansøgningsfrist: primo oktober.

· SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med
ECTS ophold ved samarbejdsuniversiteter

ansøgningsfrist: 22. marts 2002

· NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,

ansøgningsfrist: 22. marts 2002

· KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for
yderligere oplysninger.
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Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip sva-
rende til gennemførelse på normeret studietid (77
klip), samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse.
Hvis du tidligere har læst på en anden videregå-
ende uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte
klip fra.

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

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

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

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig
og Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere ge-
nerelle spørgsmål er du velkommen til at komme
forbi Studievejledningen. Hvis det er meget spe-
cifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt
eller der er gået helt koks i det kan du med fordel
kontakte
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Da man på nuværende tidspunkt ikke ved hvor
mange studerende fra gammel studieordning som
mangler 6. semester-eksaminerne, skal man være
forberedt på at eksamen i fysiologi, biokemi og
integreret muligvis vil blive afholdt som mundt-
lige eksaminer.

Der vil blive orienteret yderligere om eksamens-
formen i begyndelsen af næste semester, så hold
øje med MOK.
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ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE) 
MAKROSKOPISKE STUDIESAL 
LOK. 18.01.42 

Her er semestrets åbningstider for    DECEMBER 

Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag   9.12     Bo Uffe     
Tirsdag 10.12 Bo     Christel 
Onsdag 11.12    Bo      
Torsdag 12.12 Uffe         
Fredag 13.12 Bo      Christel  

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 16.12     Uffe      
Tirsdag 17.12   Bo        
Onsdag 18.12 Uffe     Christel    
Torsdag 19.12 Bo     Uffe     
Fredag 20.12 Uffe       Christel 

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 23.12           
Tirsdag 24.12           
Onsdag 25.12           
Torsdag 26.12           
Fredag 27.12 Christel   Uffe      

Ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 30.12 Christel    Bo     
Tirsdag 31.12           
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Med udenlandske studerende forstås stude-
rende, der har adgangsgivende eksamen fra
et andet land end Danmark, Færøerne, Norge,
Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld
muligt at aflevere de skriftlige opgaver på

svensk eller norsk. Dog skal man huske, at
fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.
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For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves
der 100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves
100% fremmøde ved øvelser samt efterfølgende
godkendt rapporter.
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Grunden hertil er, at de studerende, der er på
regulært klinikophold på 7. og 8 semester, ikke
kan deponere deres ejendele på forsvarlig vis.

Derfor - hvis du har et skab, som du mener - du har
brug for:

1. Marker dit skab med navn og semester .

2. Meld dig omgående hos lægesekretær (studenter-
sekretær) Jane Rishøj i Ambulatoriet M 09 (
samme bygning ved siden af opgangen til kanti-
nen). Jane Rishøj har navne og adresser på samt-
lige medicinstuderende, der har tilknytning til KAS
Glostrup.

3. Såfremt du IKKE er berettiget til et skab, så
ryd det – således at nye medstuderende kan komme
til.

Klinikudvalget har besluttet, at garderobeskabe,
som ikke opfylder ovennævnte kriterier - uden
videre varsel -vil blive brækket op på
auditoriebetjentens foranledning fra mandag den
9. december 2002 og frem.

Eventuelle ejendele der forefindes i skabene vil
blive deponeret og udleveret ved henvendelse til
Klinikudvalgets sekretariat, Lægetårnet 101,  KAS
Herlev.
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Du inviteres til ansættelse i 12 mdr.’s
scholarstipendiat mhp. klinisk videnskabelig
undersøgelse af bakteriologien i småbørns luft-
veje sammenholdt med akutte lunge-
symptomer.
Du vil indgå i et veletableret, internationalt
anerkendt, klinisk forskningsteam, som sam-
men følger en stor kohorte børn af mødre med
astma mhp. at afdække årsager til udvikling
af astma og allergi i barndommen.
Arbejdsopgaverne er meget varierede og gi-
ver et godt indblik i den kliniske forsknings-
proces. Ansættelsen forventes at kunne god-
kendes som både VKO og OSVAL II.

Lønnen er 7500 kr./mdr.

Dit udbytte vil herudover være oplæring i
videnskabeligt klinisk arbejde, indsigt i ar-
bejdet med børn som patienter samt mulighe-
den for at forberede eget ph.d. studium. Du
vil endvidere opnå et godt kendskab til arbej-
det med databaser og regneark.
Tiltrædelse januar 2003 eller snarest deref-
ter efter aftale.
Forespørgsler: Læge Mette Hermansen 3545
4810.
E-mail ansøgning senest man. d 8. dec. Kl.
12.00 til:
Hans Bisgaard, Professor, overlæge, dr med

Børneafdelingen, KAS Gentofte
E-mail: Bisgaard@copsac.dk

�	��	������
Haves : Aalborg
Ønskes : Pendlerafstand fra København
Ring eller skriv til mig:
22189341/38198174

bent_laursen@hotmail.com / Bent
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For et par uger siden hang der uden for edb-
gangen et undseeligt opslag der lovede
”Saturday noon britpop klub lørdag kl.11-13 i
klubben”. Der var ikke opgivet nogen dato, så
jeg var ikke klar over om arrangementet var
afholdt el. hvad. Det lød ellers befriende
ovenpå al den Thomas Helmig og Britney man
ellers skal lægge ører til her på stedet… Er
det noget der bliver gentaget? (Så skulle det
måske annonceres i MOK)
Blur sucks – Manchester rocks!!!
Mvh. Camilla /mailto:sukkertop@hotmail.com
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VI STARTER KL 1900 OG HOLDER PÅ TIL
KL 0300
KVELDEN INKLUDERER VELKOMST-
DRINK, 3-RETTERS MIDDAG, VIN AD LI-
BITUM, KAFFE OG BAR MED ”KLUBBEN-
PRISER”
LIVE BAND SPILLER OP TIL DANS EFTER
MADEN, SÅ BRING DANSESKO MED!!

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER, SIDSTE
FRIST FOR TILMELDING ER 17. JANUAR
2003

PRISEN FOR ALT SAMMEN ER 450 KR

TILMELDING SKER PÅ KONTONR:
3156 3156136786
 I DANSKE BANK.
HUSK NAVN OG TLF NUMMER!!!

KONTAKTPERSON:
VIBEKE HAGAN, TLFNR: 27209117
RAGNHILD MUNTHE-KAAS: 38109625
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Har du lyst til at deltage i en videnskabelig
undersøgelse med p-pillen Yasmin?

Studiet går ud på at vurdere blødningsmønstret
og evt. bivirkninger, når man tager Yasmin
uden at holde den sædvanlige pause efter 3
uger.

Du kan deltage, hvis du er kvinde ml. 18-35 år
(hvis du er ryger, så ml. 18-30 år) og har taget
P-piller de sidste 6 mdr.

Undersøgelsen strækker sig over et lille års
tid, hvor du går til regelmæssige kontroller
her, og hvor du får udleveret gratis p-piller.

Henvendelse hos gynækolog Hanne Refn,
Bymidten 36 H, Værløse, tlf. 4448 3140
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i speciallægepraksis nær Rigshospitalet
tirsdag-fredag,
1½time om morgenen eks 7.30-9
henvendelse Hanne Røddik, tlf. 35390278

	�����
������������
���������������$ 
	������������
Vi søger raske relativt utrænede mænd i al-
deren 18-35 år til 10 ugers superviseret træ-
ning af benmusklerne. Projektets formål er at
undersøge om musklerne bedst trænes ved
lavt indhold af mu-skelglycogen (lavt sukker)
eller ved normalt muskelglycogen.

Selve træningen foregår på Muskelcenteret
på Rigshospitalet. Træningen foregår således,
at man hver anden dag træner eet ben i én
time, og hver anden dag træner begge ben
samtidigt + det ben man ikke trænede dagen
før. Der vil være  to hele forsøgsdage i begyn-
delsen og i slutningen af de ti uger. Der skal
tages i alt 12 muskelbiopsier fordelt over de
10 uger.

Betaling: 12.000 kr

Hvis du er interesseret i at få mere informa-
tion om projektet, kon-takt da venligst os via
nedenstående mail.

Bente Klarlund Pedersen,
professor overlæge dr.med.
Anne Kare Hansen
bkp@rh.dk
islandpeak@ofir.dk
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Efter at KU har etableret en central e-mail-
server, hvorpå alle studerende har fået en e-
mail-adresse, er det blevet besluttet at ned-
lægge edb-studiesalens e-mail-server.

Tidsplanen er som følger:

I perioden  fra d. 1/12-2002 til d. 31/12-2002
vil alle edb-studiesalens brugere få mulighed
for at registrere en e-mail-adresse, som de
kan få videresendt deres MDB e-mails til.
Der vil inden d. 1/12-2002 blive udsendt en e-
mail til alle med nærmere instruktion herom.

Fra d. 1/1-2003 vil det ikke længere være
muligt at logge på edb-studiesalens e-mail-
server – hverken via web-mail eller Eudora.
Har du i løbet af december registreret en e-
mail-adresse, som dine e-mails skal videre-
sendes til, vil dette fortsætte indtil d. 31/3-
2003. Har du ikke registreret nogen e-mail-
adresse for videresendelse, vil du ikke læn-
gere kunne modtage e-mails på din e-mail-
adresse ved edb-studiesalen (…@mdb.ku.dk).

D. 1/3-2003 slettes samtlige e-mail-konti og
edb-studiesalens e-mail-server lukkes ned.

Har du allerede registreret en e-mail-adresse,
som dine e-mails videresendes til, skal du
være opmærksom på at din e-mail-adresse ved
edb-studiesalen (…@mdb.ku.dk) bliver ugyl-
dig pr. 1/3-2003. Derudover skal du ikke gøre
noget.

Bemærk: Det er kun e-mail-serveren der bli-
ver nedlagt – ikke web-serveren. Har du en
hjemmeside på edb-studiesalens server vil den
stadig være tilgængelig efter d. 1/3-2003.

Er der spørgsmål, så skriv venligst til
postmaster@mdb.ku.dk

Følg venligst med i vores nyheder på vores
hjemmesiden www.mdb.ku.dk

Mvh – Morten, edb-studiesalen
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FADL’s sekretariat holder julelukket fra mandag
den 23. december 02 til og med fredag den 3.
januar 03.  I juleferien har du dog mulighed for at
indtale

besked på vores telefonsvarer 3532 7490 – og du
vil blive kontaktet straks efter juleferien.
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MOK kan her viderebringe
den store afsløring, at Noller
er skiftet fra Brd. Olsen over til
medicin og ingen ringere end
Panums egen Kristoffer H.
a.k.a. Cirrhosis-Man er
indtrådt i Brd. Olsen.
Det er Berlingske Tidende der
valgte at afsløre det ellers
meget hemmelige projekt
onsdag den 27. november.
Noller udtaler at han er glad
for at hans hemmelige drøm
om at blive læge nu bliver
udlevet. I sær nu hvor han
kan hoppe lige direkte ind på
12. semester fra foråret. Noller
forklarer at da han
præsenterede sine sangtekster
fra de sidste 30 år, viste det sig
at de var væsentlig mere
fyldestgørende end de
målbeskrivelser der pt. er lavet
og han derfor kunne få
meriteret svarende til 5½ års
studietid. Her er der vist tale
om en både god og dygtig læge!

Foto: Jens Nørregaard Larsen
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KKRROONNIISSKK  OOBBSSTTRRUUKKTTIIVV  
LLUUNNGGEELLIIDDEELLSSEE,,  HHVVAADD  GGØØRR  VVII??  

AAFFDDEELLIINNGGSSLLÆÆGGEE  LLAARRSS  LLAAUURRIITTSSEENN,,  LLUUNNGGEEMMEEDDIICCIINNSSKK  
AAFFDDEELLIINNGG,,  KKAASS    GGEENNTTOOFFTTEE  VVIILL  GGEENNNNEEMMGGÅÅ  HHVVOORRLLEEDDEESS  VVII  

SSKKAALL  HHÅÅNNDDTTEERREE  DDEENN  DDÅÅRRLLIIGGEE  KKOOLL--PPAATTIIEENNTT  II  SSKKAADDEESSTTUUEENN..    
  

1111  DDEECCEEMMBBEERR  KKLL..  1166..0000  --  1188..0000  
 

SSTTEEDD::  KKOONNFFEERREENNCCEE  11,,  RRIIGGSSHHOOSSPPIITTAALLEETT    ((VVII  MMØØDDEESS  1155..5500  II  FFOOYYEERREENN))  
((TTIILLMMEELLDDIINNGG  SSEENNEESSTT  99  DDEECCEEMMBBEERR::SSOOEERREENNSS@@MMDDBB..KKUU..DDKK))  
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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.

5 - 6
STUDENTERKOORDINATORER/
VAGTFORMIDLERE
søges

FADL’s Vagtbureau søger medicinstuderende, som
ser en udfordring i at indgå i et team, som varetager
drift og udvikling  på Vagtbureauet.

Vi forventer, at du identificerer dig med
Vagtbureauets værdigrundlag:

Fleksibel Ansvarsfuld Døgnservice
af/til Lægestuderende

…så vi sammen kan opfylde FADL’s Vagtbureaus
mission om at sikre medicinstuderende  studie-
relevant arbejde – og derved være sundhedsvæse-
nets forlængede arm.

Da Vagtbureauet er midt i en rivende udvikling,
hvor organisationen går fra ren drift til drift og ud-
vikling, lægges der vægt på, at vores medarbej-
dere er omstillingsparate og ser produktudvikling,
service og markedsføring som oplagte arbejdsom-
råder.

Vagtbureauet er kendetegnet ved rammestyring og
værdibaseret ledelse. Det forventes derfor, at du
kan arbejde selvstændigt og agere også i uforud-
sete situationer, samt når aktivitetsniveauet er højt.

Din primærfunktion vil være vagtformidling mellem
vagttager og rekvirent udenfor den almindelige åb-
ningstid svarende til en til to aftner/nætter om ugen
(kl. 17.00–08.00), ca. hver 3. weekend (kl. 08.00–
17.00) samt enkelte hverdage i dagtiden (kl. 08.00–
15.00 eller kl. 10.00-17.00).

Af disse arbejdstider er tidsrummet 24.00–06.00
rådighedstimer, hvor du kan ligge trygt i din seng og
kun svare telefonen, når den ringer. Indtil kl. 23.00
skal du være tilstede på Vagtbureauet, hvor du
forventes at varetage forefaldende kontoropgaver
i det omfang, bookingfunktionen tillader det.

Som eksempler på forefaldende kontoropgaver,
som vagtformidlerne kunne løse, nævnes pakning
af forsendelser, rundringninger og rekruttering til
hold.

Vagtformidlerne forventes at dække vagterne som
et hold, dvs. med dækningspligt. Yderligere indgår
dækning ved sygdom og ferie hos det faste perso-
nale.

Lønnen udgør gennemsnitslønnen for ventilatører
(p.t. ca. kr. 143/time) for alle timer, som ikke er
rådighedstimer. Rådighedstimerne aflønnes med kr.
50/time.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
sundhedsfaglig konsulent Brian Bjørn på e-mail
bb@fadl.dk.

Motiveret ansøgning fremsendes til FADL’s Vagt-
bureau, Blegdamsvej 4, 2200 København N.,  att:
Brian Bjørn, senest 13.december 2002 kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter.

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genop-
livning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører
til ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. elleve medicinstuderende, der indgår som
fast personale på kardiologisk afdeling B  på RH,
som kardiologiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dag-
vagter i weekenden (vi har fri til vores månedlige
holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejds-
område udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-,12
aflednings- og esophagus-EKG.
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1.
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150
VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter
(minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit (mindst) frem til årsskiftet
2003/2004.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde
engagement, hvorfor du som obs’er ikke må være
på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel på 7./8. semester (, der er vores
målgruppe).
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).
Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af oven-
nævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevag-
ter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet der-
efter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 af-
holdte vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af
vagtgennemsnittet.
· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Si-
gurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på
holdet).
· Høj løn fra selvstændig pulje.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbe-
vidst, men også parat til at indgå som et dynamisk
input til vores yderst festlige holdmøder og
afdelingsfester.
Ansøgningsfrist: torsdag den 2. januar (uge 1)
2003 kl. 15.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag
d. 07.01.2003 kl. ~14  på afd. 2.14.3 på RH.
Jeres første holdmøder er henholdsvis d. 09.01.2003
(uge 2), hvor der vil blive lagt vagter for uge 3-6,
og d. 30.01.2003 (uge 5), hvor der vil blive lagt
vagter for uge 7-10. Yderligere spørgsmål rettes til
holdleder Sune B. E .W. Räder på tlf. 3584-0650 /
2080-6655 / 3545-2875 eller e-mail:
landskrona@wanadoo.dk .

VAMPYRHOLD 1605 SØGER
3 NYE MEDLEMMER

Vi er et stikkehold, der arbejder på Frederiksberg
hospital.
Arbejdet er på klinisk kemisk afdeling, hvor vi tager
blodprøver og EKG’er. Dette foregår på afdelin-
gerne, i ambulatoriet og i private hjem.
Der vil være en oplæringsperiode til de forskellige
ting.

Vi dækker dagvagter alle ugens dage fra kl 8 til 13.
Fra man-fre. er der 6 på arbejde ad gangen, i week-
enderne 2.

Vores krav er :
- At du har min. 200 SPV-timer
- At du kan tage 4 vagter hver måned, alle årets
måneder.
- At du har lyst til at blive på holdet minimum et års
tid.
- At du kan tage 4 vagter i januar.

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

Skriftlig ansøgning skal sendes til vagtbureauet se-
nest mandag d. 9/12 kl. 12.00
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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 vagten. Han lider ofte af øvre luftvejs-
infektioner, 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 pas-
ses i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles
gode (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe) For-
ældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
som er et lille hyggeligt hold på forhåbentlig snart 11
medlemmer. Der er kat i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til
07.00 fredag og lørdag. Desuden dækker vi  dag-
vagter, (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. 13/12 -02  kl. 12:00 til
vagtbureauet.

RIGETS
HÆMODIALYSEHOLD HOLD
4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte
dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs.
overvågning af pt., iv-medicinering, stuegang med
læge, blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også
blive fortrolig med behandling af svære blodtryks-
fald, initial hjertestopbehandling; alle ting, som er
en god ballast at have, når man står i skadestuen
en kold januarnat og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du
har fået en vis erfaring, er plasmaseperationer,
dialysebehandling på intensive og andre afdelinger
samt mulighed for at tage akutte tilkaldevagter i
nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150
VT timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og
fleksibel. Angående antallet af vagter om måne-
den, skal du kunne tage 6-7 vagter, hvis du primært
vil arbejde med de stabile kroniske dialyse patien-
ter, og 8 vagter hvis du vil dialysere de mere akutte
patienter.

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

Ansøgningsfrist d. 6.juni 2002
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til
at ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

2 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.

Pr. 1. januar og pr.1. februar skal vi bruge et nyt
holdmedlem til MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbru-
gere i Københavns Amt på socialmedicinske klinik-
ker og behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette
indbefatter:

- Daglig udlevering af ovennævnte præparater i
overensstemmelse med givne ordinationer.
- Udlevering af præparater til enkelte udvalgte kli-
enter i eget hjem
- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
- Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
- Daglig social kontakt til klienter.

Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager
udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sy-
gehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
- Have bestået farmakologi.
- Have kørekort, da vi har bil til rådighed – kører i
perioder 100 km. dgl.
- Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året.
- Have et minimum af stedsans!!!
- Kunne deltage i holdmødet i december(20-12 kl.18)
eller i januar.

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder oven-
stående krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
mandag d. 16-12-02

Holdleder Trine Bagger Pedersen Tlf.: 35264046

UNDERVISERE SØGES TIL
”DET NYE VT-KURSUS”
Vagtbureauet implementerer i foråret et nyt
Ventilatørkursus. I det nye kursus vil der blive lagt
vægt på at indøve de praktiske færdigheder, som
skal bruges som ventilatør. Det meste af undervis-
ningen vil foregå på en fuldt udstyret intensivstue
på Rigshospitalet. Undervisningen begynder medio
februar år 2003.
Der skal blandt andet undervises i følgende emner:

- Kredsløb
- Respiration
- Praktiske færdigheder i forbindelse med

Ventilatørarbejdet.

Der bliver brugt cases i de fleste af lektionerne.

Kvalifikationer
Du skal først og fremmest være rutineret ventilatør.
Derudover er det en fordel, men ikke et krav at du
har undervisningserfarning. Vi forventer at du er
aktiv i planlægning af undervisningen og i videre-
udviklingen af kurset.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr.
281,- pr. undervisningstime.
For tiden afholdes ca. fem VT-kurser pr. semester.
Undervisningen falder på hverdagsaftener og i week-
enden.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til medicinsk faglig konsu-
lent Brian Bjørn og sendes til:

FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde man-
dag den 9. december 2002 kl. 12.00.

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 2 kompetente holdkolleger
Hæmodialysehold 4202 i Herlev
Har du lyst til
· At tjene 200 dkr mere på en vagt
· Mere selvstændighed på dine vagter
· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
· At være sikker på at få dine vagter, når de er
planlagt
· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred me-
dicinsk/nefrologisk viden
· At blive en haj til at stikke og omgang med
CVK’er
· At være fri for nattevagter.

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på
Herlevs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends
samt vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelin-
gen og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til
12.semester.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagt-
plan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til
det.
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”før-
tidspension” og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på
2-3 patienter, samt observation, medicingivning,
evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stue-
gang m.m. under dialysen.
Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi
har et glimrende samarbejde med afdelingens sy-
geplejersker.
Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.
Krav:
·150 VT-timer
·fase II, afsluttet 6.semester
·bestået farmakologi indenfor 1 år
·8 vagter/mdr.
Oplæring:
·10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.
·Opstart: efter aftale.

Ansættelsessamtaler: På afdelingen
Ansøgningsfrist:    Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Har du spørgsmål:
så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.: 2833 6584
eller mail på dr_svenningsen hotmail.com

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

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.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
VT-koordinator Søren Rasmussen på telefon 23 34
15 16.

�	���	����	��



��

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
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Maja Saaby, 4. sem; Nadia Henriksen,
2. sem; Julie Blockmann, 2. sem; He-
lene Hvidman, 3. sem; Stine Ydegaard
Jørgensen, 4. sem; Morten Overgaard,
3. sem; Anders Skjolding, 3. sem; Mette
Correll; Kirstine Fossar Fabritius, 5.
sem; Anne Holm, 2. sem; Christina
Jensen-Dahm, 3. sem; Rune Tønnesen,
3. sem; Eva R. Bak, 4. sem; Caroline
Nielsen, 7. sem; Bo Biering-Sørensen,
7. sem. og Karina Heuer Bach, sekre-
tær
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Dirigent: Bo, Referent: Karina
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1. sem: HR har diskuteret hvorfor der
ikke er reeksamen efter 1. sem. og for-
klaring er, at man burde kunne klare
eksamen, hvis man har været til un-
dervisningen og læst til denne. Derud-
over ligger eksamen senere end hvis der
også skulle være plads til reeksamen.
2. sem: Det har været fejl i visse rette-
vejledninger – er blevet sagt videre. Der
hersker tvivl om målsætningerne og
det nødvendige niveau for sem.
3. sem: Embryologieksamen: 3. HR øn-
sker embryologieksamen-mulighed i
august da man på sem. er meget pres-
set, og at det har været muligt tidli-
gere. Diskussion om det principielle i
eksamens placering og kursets forhold
til øvrige kurser overfor de studeren-
des høje stresfaktor. Konklusionen

blev, at MSR støtter 3. HRs ønske, men
det er ikke sikkert at der kan ændres
noget.
4. sem: Ny interrimsprøve skulle læg-
ges ud på nettet, men dette er ikke sket
til trods for kursusleder havde lovet
dette. Tages op i 4. sem. udvalg. Den
anbefalede bog til fysiologi bruges ikke
af undervisere, der bruger en anden bog.
Begge bør anbefales fremover. Forslag
om organkasse i lighed med knogle-
kassen – dette ville dog blive sindssygt
dyrt.
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1. sem. udvalg: Semesteret fungerer ef-
terhånden godt. Dog skal sundheds-
psykologi nok revurderes. 95 % af
førstegangs eksaminander består.
2. sem. udvalg: Den famøse kamp om
nyt cellebiologikursus fortsætter. Efter
møde mellem studenter-
repræsentanterne i udvalget og studie-
leder tages emnet op i studienævnet.
4. sem. udvalg: Det er endnu ikke ble-
vet oplyst antallet af undervisere der
har været på kursus i SAU. Hold-
undervisningen fungerer ikke optimalt.
5. sem. udvalg: Har ikke holdt møde i
dette semester, men det kommer sna-
rest.
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Notatet har tidligere været diskuteret
på MSR møder og er nu blevet gennem-
skrevet. Notatet findes på hjemme-
siden. Ændringerne koncentrerer sig
om 1. – 3. sem. Eneste ændringsforslag
var en tilføjelse om at organkursus 5
kunne flyttes fra 5. sem. til 4. sem. mod
at OSVAL-uger flyttes til 5. semester.
Notatet er grundlag for videre arbejde
i studienævnet.
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- 6. sem: revideret udkast til mål-
beskrivelsen – lægges ud på hjemme-
siden
- Budget for 2003
- Rektors Uddannelsesudvalgs
høringssvar til den nye universitetslov
- Arbejdet i 2. sem. udvalget

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

!��" ��������������
��������������
Studienævnet har lavet høringssvar i
forbindelse med den nye studieordning
og dette vil blive lagt ud på hjemme-
siden. Er man interesseret i at læse
mere om universitetsloven se
www.fsr.ku.dk
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Ingen af de tilstedeværende havde del-
taget.
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Bogladens Bestyrelse: Der skal findes
en person fra sommer og Helene er
muligvis interesseret.
Herudover blev der opfordret til at alle
kigger på oversigten over hvem der sid-
der i diverse udvalg og hvor der mang-
ler folk i tilfælde af, at man kunne være
interesseret i sidde på en sådan post.
Ligeledes at det er vigtigt at holde sig
orienteret om, hvem der er repræsen-
tanter fra MSR i udvalgene i tilfælde
af, at HR fra de enkelte semestre skal
i “direkte kontakt” med semester-
udvalgene ved eventuelle hastesager.
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Afholdes fredag d. 29.11.
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Intet
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Forslag om at sende brev ud til alle
nye repræsentanter i diverse udvalg.
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IMCC ulandsgruppe arbejder med  primær sund-
hed i Bolivia og Ghana. To gange om året sendes
der nye af sted til projekterne( dec./ juni for Boli-
via og jan./ juli for Ghana). Arbejdet på projekterne
sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndig-
heder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab
i forhold til den lokale befolkning. Alle medicin-
studerende kan søge projekterne, det eneste krav
er at de på udsendelsestidspunktet har bestået 8.
semester, evt. partner behøver ikke at være me-
dicinstuderende. Ansøgningsfristen til projekterne
er i februar. Nedenunder er indsat en mail fra de
sidst ankomne til Ghana, hvor de fortæller lidt om
deres oplevelser på projektet. Projektet ligger i
Tumu i Upper West region, som er en af de fattig-
ste regioner i Ghana, på grænsen til Burkina Faso.

Kære Alle.
Nu er det vist på tide, at vi lader høre fra os og får
fortalt lidt om, hvad vi får tiden til at gå med her
i Ghana.Vi brugte de første 2 uger i Accra, hvor vi
ordnede en masse praktiske ting, bl.a. fik vi ord-
net bilen, vekslet en masse penge til det næste ½
år, betalt alle vores forsikringer og andre regnin-
ger. Vi besøgte også sundhedsministeriet, ambas-
saden og DANIDAs afdeling i Ghana. Derudover
spiste vi en masse lækkert mad og drak mange øl
– jeg tror ikke, at vi nogen sinde har brugt så
mange penge på 14 dage, som vi gjorde i Accra, så
Afrika behøver absolut ikke at være billigt. Vi var
også sammen med en del andre danskere. De fle-
ste var fra ambassaden eller DANIDA og de bor
alle sammen i nogle flotte huse med store hegn og
vagtmænd og de kører alle sammen i 4hjulstræk-
kere, men det var nu rigtig hyggeligt alligevel.
Efter Accra tog vi til stranden i nærheden af Cape
Coast, hvor Stephanie og Andreas kender et rigtig

lækkert sted med bungalows og en dejlig palme-
strand (50 m længere henne ad stranden finder
man så det offentlige toilet, dvs. folk sidder på
stranden og skider – for at sige det pænt!).
Vi havde 2 dage ved stranden, hvoraf det regnede
den ene, inden vi begyndte den lange tur nordpå
til Tumu. Det var faktisk ikke så slem en tur, hvis
man ser bort fra kæmpe huller i asfalten, lastbiler
med faretruende overlast og at man gerne kører
samme vej i begge vejbaner. Vi stoppede for en
overnatning i Kumasi – den næststørste by i Ghana
– hvor vi mødtes med nogle medicinstuderende
fra det der svarer til medicinerrådet i Danmark.
En del af projektet består i, at man får medicin-
studerende til Tumu, så de kan opleve, at det ikke
er så slemt at være i Upper west region og derfor
måske kunne få lyst til at arbejde i regionen, i
stedet for at tage udenlands, når de bliver færdige
som læger.I torsdags ankom vi så endelig til Tumu.
Det var efter en del strabadser på den sidste del
af turen. De sidste 100 km til Tumu – dvs. 2 til 2½
times kørsel - består af en grusvej med rigtig
mange og store huller, som vi så vidt muligt prø-
vede på at kørte udenom. Vi havde lidt travlt for
det bliver mørkt kl. 18:30, og når det bliver mørkt

i Ghana, bliver det rigtig mørkt (ikke så godt at
være mørkeræd på disse kanter). Desværre punk-
terede vi allerede efter 10 min., men vi har jo
netop været på værkstedskursus hos Toyota, så
det klarede vi forholdsvis nemt og hurtigt takke
være Thomas, der glad sprang under bilen og gik i
gang. Vi kørte videre i mørke, da klokken des-
værre havde passeret 18:30, men ca. en halv time
senere kørte vi pludselig ud i bushen. Vi har ikke
prøvet at ”køre galt” før , men det var faktisk ikke
så slemt. Det var stangen, der forbinder de to
forhjul som var gået af, og derfor kunne Andreas
ikke styre bilen. Det havde vi desværre ikke lært
noget om på vores værkstedskursus, men Andreas
og Thomas gik i gang alligevel. Denne gang var
det Andreas, der skulle ned under bilen, så han
smed alt tøjet og arbejdede i underbukser – et
fantastisk syn i lyset fra lygten. Heldigvis kom
der en bil forbi – vi havde ikke mødt en eneste bil,
siden vi startede på grusvejen – med en chauffør
der kunne lidt af hvert, så han gav Patrolen før-
stehjælp, så vi kunne komme til Tumu samme
a f t e n .
Nu har vi så næsten været i Tumu i en uge og det
er dejligt men også meget anderledes. Vi bor i et
stort hus, hvor vi har vores eget soveværelse,
stue, gæsteværelse, toilet og køkken, så det er
rigtig dejligt – og der er masser af plads, hvis der
er nogle der skulle få lyst til at komme forbi.
Udover det dejlige hus har vi motorcykler, cykler
og 2 biler, så vi kan absolut ikke klage. Vi har
også en lille grisefarm med 8 grise, et par ænder
og en ged der hedder Puma.
I huset er der 4 ansatte. Der er en dagvagt Mr.
Ballong, som passer vores grise og ænder, og der-
udover fejer han og vasker op og ordner andre
praktiske – det er ikke dårligt. Så har vi 2 natte-
vagter, der skiftes til at være på vagt en uge af
gangen, de hedder Bukari og Seidu. Endvidere har
vi en rengøringskone, Iaa, der gør rent og vasker
vores tøj 3 gange om ugen – det er helt vildt, men
igen kan vi ikke klage!!                                    Vi
har været lidt rundt i Tumu sammen med Ballong
og set forskellige ”butikker” – nærmere betegnet
et skur med lidt dåser. Vi har besøgt høvdingen,
som meget gerne ville have, at vi kom igen, så vi
kunne få en øl og snakke lidt. Han keder sig vist,
da han ikke må gå ud af sit hus efter kl. 18.
Vi har også besøgt mange af Stephanie og An-
dreas´ venner i Tumu og også været til aftensmad
hos nattevagten Bukari, så vi kunne smage fufu –
traditionelt ghanesisk mad. Desværre var Tho-
mas syg, så han var ikke med.
Og så har vi holdt velkomstfest, hvor Andreas og
Stephanie havde inviteret 25 mennesker. Der var
flest ghanesere men der var også et par ”foli´er”,
som man kalder de hvide på disse kanter. Det var

en rigtig god fest, og vi fik lært en del om ghane-
sisk kultur. For det første skal man serverer ma-
den til dem. Hvis du bare sætter det på bordet gør
det helt galt – de hamstrer maden til sig som små
børn, så man skal dele det ud til dem. Det skal
man åbenbart altid gøre, også hvis det handler om
kiks eller andet. Så er det også vigtigt at komme
ud at danse, og det skal helst ske ret hurtigt efter
man har spist, så vi fik os en ordentlig svingom
med alle mulige.
Alt i alt har det været rigtig dejligt at komme
herned, men også meget anderledes, og det har
egentlig ikke så meget med det ovenstående at
gøre. Vi har mødt rigtig mange mennesker og vi
kan ikke halvdelen af deres navne endnu. De har
alle budt os velkommen og været meget flinke –
og det bliver de ved med. Vi har ca. 5 min. gang til
kontoret men det kan tage lang tid, med alle dem
man skal hilse på. Udover at hilse på dem skal
man høre hvordan hinandens nat har været, hvor-
dan ens hus har det, hvordan familien har det,
hvordan farmen har det osv. Når man så endelig
er kommet til kontoret skal man hilse på alle
dem, der arbejder på DHMT (district health ma-
nagement team), og stille de samme spørgsmål
igen - hyggeligt. Man bruger faktisk meget af sin
tid på at hilse og snakke med folk. Når vi så
kommer hjem, og er lidt trætte vælter det ind
med gæster. De fleste af dem er børn, men der
kommer også unge og voksne, som bare lige vil
hilse eller ind og have et glas vand, så man kunne
godt forestille sig, at vi kommer til at savne vores
danske anonymitet en lille smule. F.eks. i søndags
– efter vores velkomstfest – ringede det på døren
6 gange inden for den første time, vi havde været
oppe, og da orkede vi ingen ting, efter at have
mødt så mange nye mennesker aften i forvejen,

men det kan man ikke forklare en ghaneser, så vi
lukkede dem ind.                                                     De
sidste par dage har vi været på vores kontor, for
at blive sat ind i alt arbejdet, men det tager lidt
tid, for der er meget at lære. I morgen skal vi på
rundvisning på hospitalet, og vi forestiller os at
det bliver en lidt trist oplevelse. Det er meget
fattigt i Tumu og de bor i lerhytter i ”compounds”,
hvor hele familien bor sammen, så alle kan hjælpe
med at sørge for hinanden. Det er lige som man
ser på fjernsynet: en masse små søde men meget
beskidte børn, der løber rundt mellem grise, høns
og geder og leger.

Nu er det vist på tide at komme i seng. I morgen
er det nemlig også markedsdag, så vi skal smage
vores første pito – noget alkoholisk brygget på
majs, og så får vi vist besøg fra Accra af nogle
danskere, som vi mødte mens vi var der.
Håber at I alle har det godt.
De kærligste hilsner fra Thomas og Pernille.

www.imcc.dk/uland/
EXCHANGE - MÅNEDSMØDE!

Torsdag den 5.december afholder Exchange-gruppen månedsmøde.  Mødet holdes på IMCC-kontoret kl 17:00 og
er åbent for alle som måske er intereseret i at deltage i gruppens arbejde, og vil derfor høre mere om dette. På
mødet drøfter vi de forskellige opgaver som vi er i gang med indenfor gruppen, samt aktiviter indenfor IMCC i

den kommende tid.  Vi ses på torsdag, tag julehumøret med ! Med Venlig Hilsen Exchange-gruppen : )
For info skriv til: leo-copenhagen@imcc.dk
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Jonathan Sklar er psykiater
og træningsanalytiker i det
Britiske Psykoanalytiske
Selskab (The Independent
Group) og arbejder som fuld-
tids privatpraktiserende psy-
koanalytiker.
I sit foredrag vil han tale
om den analytiske træning,
om udviklingen af en analy-
tisk praksis, om at være ana-
lytiker, om analytikerens
personlige udvikling og en-
delig om at slippe arbejdet
ved slutningen af karrieren.

Tid og Sted: Fredag den 6.
december  2002, kl. 16.30 –
18.00 (bemærk venligst æn-
dret tidspunkt!), Københavns
Universitet, Hovedbygnin-
gen Vor Frue Plads, audito-
rium 1
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Nærmere oplysninger hos:
Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk eller
telefon: 45 41 10 20
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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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Far til fire, nr. 4
Danmark 1956
"Lille Per starter i skolen. Det går ikke helt godt for Per i
skolen, han bliver smidt uden for døren hver dag. Mie bliver
anklaget for at stjæle i skolen og far bliver fyret fra sit job. Det
synes Ole og Mie er for dårligt. Da de lige inden jul møder
deres gode venner Kjeld og Hanne, tager de affære. Imens
tager Lille Per til julebal og Søs må vælge mellem en arkitekt
og Peter."

Den ultimative julefilm med den uforglemmelige "Til Julebal i
nisseland" sunget af selveste Ole Neumann.

���
������
������
��
��	���
G���	
��
	�����	
�����	��	�
"��,	���������
���	
��0
�������
����	
�������	����������"�!�	
�	
�������	�	����������
�	
��,	�
��,	�����	
8����,���	��������
�M�������	
��<�	����	$�����,����	�	
��������	���!
�	�������,	���
��	
�	���8������
	�&�N�3'���	��
���
���
�����,�	���������������	�
�����$	��	��	

	��	��E�����	�	
"����	
�	��,	��"����!����8����
����
���O�������	�	�$	��!��	
�	
����	

	��	����
I går begik jeg et mord. Som resten af mit hold
pillede jeg hul i en stadig varm æggeskal for at
stikke en krum pincet ned og fiske et kyllinge-
foster op. 12 dage gammelt - det ligner en kylling,
men alligevel ikke. Eftersom jeg er på gammel
studieordning er der ikke det store krav (forvent-
ning?) om at jeg forholder mig aktivt til undervis-
ningen. Derfor tænker jeg heller ikke over foste-
ret der ligger så nøgent i en stor petriskål med
karrikaturlignende kyllingeben, et lille næb og et
hoved af ganske blød brusk. Kyllingehjerne. Gad

vide om det fryser? Under den indledende demon-
stration havde én spurgt om fosteret var dødt når
det var taget ud af ægget. “Principielt nej”, var
svaret, “derfor klipper vi hovedet af”. Da jeg sid-
der med mit eget foster klipper jeg hurtigt hove-
det af, så den principielt levende kylling er princi-
pielt død, og jeg er egentlig lidt lettet over at jeg
selvfølgelig ikke forholder mig til det. Myrdede
jeg min kylling da jeg hev den ud af ægget - måske
allerede da jeg prikkede hul på skallen - eller da
jeg klippede hovedet af?
For en måned siden sagde jeg farvel til mors og
morgenkonferencer, venflons og ventrikelsonder.
Mit omhyggeligt tillærte håndelag fik jeg glæde
af i går. Det var slet ikke så svært. Højre hånd
(jeg er højrehåndet) fatter om saksen, venstre om
pincetten. Stabilisere hovedet og øjnene, der fyl-
der det halve hoved. Når man klipper øjnene af et
kyllingefoster er det lettest at klippe hele øjet af
i ét hug; det bliver så svært hvis man kun får den
yderste halvdel med og må dissekere de indre
hinder væk. Øjnene lægger jeg i den anden petri-
skål, den med æggeskalsstumperne der står ved
siden af resterne af ægget hvor blodige hinder er
klistret ned over æggebægeret.
For en måned siden tog jeg afsked med æblejuice,
mariekiks og pizza med bagvagten. Jeg nærer ikke
længere de store illusioner om lægeverdenen. Al-
ligevel har jeg da haft nogle forbilleder blandt
lægerne, de der virkede både fagligt velfunderede
og humane over for patienter og kollegaer. Nu

forestiller jeg mig dem i et laboratorium og spe-
kulerer på om også de - af pædagogiske årsager -
vil parere ordre og klippe kyllingefostre til kaffe-
grums.
I går begik jeg et mord og det var ikke mit første.
Mit endnu korte liv til trods har jeg aflivet en
regnorm og et  par græshopper; det er heldigvis
meningen at jeg skal lære - ikke “forholde mig
til”, så jeg reflekterede ikke over den tvivlsomme
æstetik i at lade græshopper kravle rundt på de-
res decapiterede artsfæller. To frøer, en høne (el-
ler kun en halv?), fem rotter og en hvid kanin med
røde øjne (“hvis den dør inden en time, får I en ny
kanin”).
Jeg tror ikke længere på at jeg er blevet et bedre
menneske på det sidste, endsige at jeg er et godt
menneske. Men jeg er alligevel glad, for jeg har
erfaret at jeg kan langt mere end jeg tror. Så hvis
en dag én har dødsdømt en patient og stikker mig
den store morphinsprøjte, så ved jeg at det ikke
kan være så svært. Det er jo bare at lukke af og
gøre det.
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