
�����������	
���
��������� �������
�����	
��� ��� �	�������

� ��
�

�
�
�

�
�

�
�	



	

�

��������	

�������


��� ����

��������




�
���� ����� �� 	
�� 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:
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Denne redaktion
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (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: Hanne Thielsen - hanne.thielsen@hh.hosp.dk
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 lmb01@bbh.hosp.dk Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10. ja-
nuar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.
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I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

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
lignende problemer !

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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TRÆFFETIDER UGE 13
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED  /  INT
Man 24/03 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Ons 26/03 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT
Tor 27/03 0800 – 0900 1000 – 1200 Lone Rasmussen MED
Tor 27/03 1500 – 1530 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT

TRÆFFETIDER UGE 14
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED  /  INT
Man 31/03 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 01/04 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 02/04 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT
Ons 02/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone Rasmussen MED
Tor 03/04 1500 – 1530 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT
Tor 03/04 1600 – 1700 1700 – 2000 Jes Braagaard MED

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
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

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis
man framelder sin holdplads inden disse datoer kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle
søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig
framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at
stå tom, men kan bruges til andre studerende eller
merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,

eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den ob-
ligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i
studievejledningen for yderligere informationer.
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Hold RH 603 – Underviser Jens Larsen
Holdtimerne 7.3. kl. 11-13 blev desværre ikke af-
holdt. Erstatningstimer vil blive aftalt ved de
næste ordinære holdtimer 13.5. kl. 10-12 (21.1.26a)

M.v.h. Kirsten Kjær
Studiesekretær
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DER VIL VÆRE REPRÆSENTANTER FRA
S U N D H E D S S T Y R E L S E N ,
VIDEREUDDANNELSESREGIONERNE OG FRA
FAYL/GYL. DU HAR HER LEJLIGHED TIL AT
STILLE SPØRGSMÅL OM TURNUSORDNINGEN.

VENLIG HILSEN
FADL's SUNDHEDS-OG UDANNELSESPOLITISKE
UDVALG."

På forhånd tak
Ulla Bauer

FADL's Hovedforening
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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DATO EMNE TID ÅBNES
Torsdag d. 27. februar IV-adgang 16.15-17.45 4. februar

IV-adgang 18.00-19.30 4. februar
Tirsdag d. 4. marts Genoplivning 16.30-19.00 4. februar
Torsdag d. 6. marts Kateter 16.15-17.45 4. februar

Kateter 18.00-19.30 4. februar
Tirsdag d. 11. marts Genoplivning 16.30-19.00 11. februar
Torsdag d. 13. marts Sutur 16.15-17.45 11. februar

Sutur 18.00-19.30 11. februar
Tirsdag d. 18. marts Genoplivning 16.30-19.00 18. februar
Torsdag d. 20. marts IV-adgang 16.15-17.45 18. februar

IV-adgang 18.00-19.30 18. februar
Tirsdag d. 25. marts Genoplivning 16.30-19.00 25. februar
Torsdag d. 27. marts Kateter 16.15-17.45 25. februar

Kateter 18.00-19.30 25. februar
Tirsdag d. 1. april Genoplivning 16.30-19.00 2. marts
Torsdag d. 3. april Sutur 16.15-17.45 2. marts

Sutur 18.00-19.30 2. marts
TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54
04 PÅ HVERDAGE KL. 08.00-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREM-
MØDE I SEKRETARIATET I LKF INDENFOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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Intensive sprogkurser i mindre talte sprog sommeren 2003
Sproglig og kulturel forberedelse for danske Erasmus-studerende i
Belgien (den flamske del), Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grækenland, Island,
Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slova-
kiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
������� 
Studerende ved Københavns Universitet, der:
-- af en Socrates-Erasmus koordinator er (eller vil blive) indstillet til et studieophold
under enaf Københavns Universitets bilaterale Socrates-Erasmus aftaler i det aka-
demiske år 2003-2004 og
--ikke har det pågældende lands sprog som hovedstudium
���������� 
Deltagelse i kurserne er gratis og der bevilges 1 måneds ekstra stipendium i forbin-
delse med deltagelse i det ansøgte ILPC kursus med samme bevillingsbetingelser
som gældende for den eventuelle øvrige Socrates-Erasmus stipendiebevilling under
studieopholdet.
Kursusbeskrivelser, - placering, -niveau og tidsramme: http://europa.eu.int/comm/
education/ilpc/index_en.html
��������������� 
Afhentes på Det internationale Kontor eller hos instituttets Socrates-Erasmus koor-
dinator.
�������������� 
Ansøgningen indsendes i udfyldt og underskrevet stand til Det internationale Kontor,
Fiolstræde 24, Postboks 1143, 1010 København K
inden 1. maj 2003
!�������� 
Besked om optagelse vil af Københavns Universitet blive meddelt de udvalgte stude-
rende ultimo juni 2003.
AL HENVENDELSE VEDRØRENDE ILPC-KURSERNE RETTES
TIL
DET INTERNATIONALE KONTOR
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Adgang til festen er gratis med et filmklub-
medlemskab (den almindelige billet). Hvis du ikke
allerede er medlem så kan billetten købes i døren
indtil kl 20. Udover adgang til festen giver med-
lemskabet adgang til resten af semesterets film.
Hvis du allerede har et medlemskab kan du dukke
op hele aftenen. Uden medlemskab skal du som
sagt være der senest kl 20.

Der sælges desuden festbilletter for 30 kroner.
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Der er biograf i studenterklubben hver torsdag aften.
Medlemskab til et helt semester koster kun 60 kr,
uanset hvor mange film du vil se.
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Rubin, Essential Pathology, 3rd ed. 250,-
Curran, Histopathology (et atlas) 3rd ed. 300,-
Weismann Dermatologi og venerologi 3 udg. m/
CD-ROM. 300,-
Chawla, Opthalmology 3rd ed. 100,-
Jepsen, ØNH og hoved halskirurgi 9 udg. 300,-
Schøitz, Praktisk pædiatri. 400,-
Autrup Miljø & Arbejdsmedicin 1 udg. 2. opl.
300,-
Langmann Medical embryology 7th ed. 200,-
+ andre titler (ring).

Ring 33247840 eller mruhwald@adslhome.dk

������	�����
(blev du kaldt da du var min rusvejleder for snart
3 år siden). Jeg kender desværre ikke dit efter-
navn og forsøger derfor at kontakte dig via mok.
Jeg er nu kommet til et semester, hvor jeg har
brug for det medicinske kompendium, som jeg
lånte dig for 2½ år siden.
Vil du være rar at kontakte mig på:
cortex@stud.ku.dk eller 26167321
Mvh. Peter Bonde.

���������������%
· Physiology, Berne & Levy, 4.udg. kr. 300
· The Cell, 3.udg. kr. 200
· CNS, Egeberg kr. 100
· Neuroanatomy, Crossman kr. 100

Ring:  26 29 18 96
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Der er en ledig stilling som studentersekretær
på Bispebjerg Hospital til besættelse snarest.
Du skal være tilknyttet Klinikudvalget Køben-
havns Kommune 7.–11. semester (gammel studie-
ordning) eller 6. semester (ny studieordning).
Den fysiske placering er i Udviklings- og
uddannelsesafdelingen på Bispebjerg Hospital.
Der skal påregnes en ugentlig træffedag på Bi-
spebjerg Hospital. Træffedag og tidsrum aftales
med overlæge Bo Rix.
���"������	���
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- Udlevering af nøgler til de studerende
- Opsyn med garderobeskabe
- Formidling af information mellem afdelinger
og studerende
- Udvikling af service overfor de studerende
- Samarbejde med Fakultetsklubben
- Ad Hoc opgaver
���"����� 
Ca. 4 timer pr. uge i semestermånederne.
�	������������ 
Selvstændig arbejdsmåde. God til at skabe so-
cial kontakt. Serviceminded, og gerne humori-
stisk sans.
Aflønning:  Sker efter gældende overenskomst.
Eventuelle spørgsmål om stillingen kan besva-
res af Overlæge Bo Rix, Uddannelses- og udvik-
lingsafdelingen, Bispebjerg Hospital, 3531 2448
eller studentersekretær Line Brixen.
��������� 
Skriftlig ansøgning sendes til Overlæge Bo Rix,
Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Bispebjerg
Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
NV eller mail’es til BAR01@BBH.HOSP.DK
Ansøgningsfrist: 09.04.03
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Brænder du for at synge og spille kommunistiske
slagsange med åndsfæller på Panum, så er denne
nye basisgruppe lige noget for dig.
Vi øver hver 2. onsdag kl. 17.00 i Studenter-
klubben, næste gang d. 2. april.
Eneste krav er at du er organiseret og kan dine
kommunistiske slagsange til fingerspidserne.
Støjskadede, asbestoseramte samt folk med or-
ganisk opløsningsmiddelsyndrom er mere en vel-
komne.
Vi søger også musikere der kan spille på sav,
vaskebrædt, stortromme, rumsterstang, harmo-
nika eller lignende.
Det skal også pointeres at basisgruppen har en
meget flad demokratisk struktur, og på trods
vores tidligere indlæg var bragt under FADL er
vi på ingen måder associeret til eller underlagt
denne organisation.
Vores mål er dog at højne sangstandarden til
FADLs 1. maj arrangement.

Leve Proletariatet - Kammerat Lundh
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- oplæg ved Lisbeth Due Madsen, chef-
sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice og med-
lem af Etisk Råd.
Døden er uundgåelig også for læger. Patienterne
dør. Hvilken omsorg forventes der fra lægens
side? Emnet døden udfordrer også til en lang
række etiske spørgsmål. Bl.a. vil aktiv dødshjælp,
patientens autonomi og andre lignende emner
blive berørt.
Lyder dette interessant skal du være hjertelig
velkommen i Lille Mødesal, Panum, d. 26. Marts.
Kl. 19.00.
Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og
debat. Vi satser på at være færdige ca. kl. 21.00.
Arrangør: Kristne Medicinere. Spørgsmål kon-
takt: Jonas Astrup, jka@ofir.dk eller 22402713.
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Panum SK er en fodboldklub for medicinstude-
rende og læger, som har eksisteret siden 1993.
Vi træner en gang om ugen og spiller normalt
kamp i weekenden. Har du lyst til at være med
så ring til Thomas Birk alias "il Presidente" på
tlf. 6146 1807 eller send en E-mail til
ThomasBirk@dadlnet.dk. Se vores hjemmeside
på www.glansholdet.dk

MVH "il Presidente" - Thomas Birk
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for Avancerede Rumfartssystemer under Dansk
Selskab for Rumfartsforskning arrangerer offent-
ligt møde om:
4 års rumrejse til Mars – Kan vores psyke klare
det? Kan psykologiske undersøgelser af f.eks.
ubådsbesætninger og polarforskere give viden
om de udfordringer som vil møde de første astro-
nauter, som rejser til Mars?
Oplæg ved: Gro Sandal, Dr. Psychol., Lektor,
Bergens Universitet
Tid: Tirsdag den 1. april 2003, kl. 19.00 – 21.00.
Sted: Auditorium 2, H.C. Ørsteds Instituttet (hjør-
net af Universitetsparken og Nørre Allé i Køben-
havn)
Rejser i rummet stiller store krav til menne-
skets tilpasningsevne.En kommende rejse til
Mars kan betyde, at f.eks. 6 astronauter skal
opholde sig sammen på minimal plads i optil 4
år.
For at skaffe viden om de psykologiske belast-
ninger en langvarig rumrejse vil medføre, må vi
derfor finde miljøer på jorden som kan ligne rum-
rejsen. Eller vi må udføre egentlige simulatio-
ner hvor en gruppe forsøgspersoner isoleres gen-
nem længere tid, samtidigt med at de overvåges
af læger og psykologer. Gro Sandal er lektor i
psykologi på Bergens Universitet. Hun har arbej-
det for ESA i forbindelse med simulationer på
jorden af rumrejser. Gratis. Alle er velkomne.
Nærmere oplysninger: Jesper Jørgensen, Dansk
Selskab for Rumfartsforskning, telefon 44 44 80
19, e-mail: jesper@rumfart.dk

Torsdags Club for studerende…..
Hvor går man hen om torsdagen ???
Vi er nogle studerende, der i samarbejde
med Entertainers går i luften med et nyt
og særligt Club arrangement torsdag d.
1.maj.
Tanken er at skabe et tværfagligt kontakt-
forum for studerende, hvor vi sammen kan
drage fordele af hinandens forskellige
studieretninger, spise og drikke til spot-
priser i tjekkede omgivelser, selv være
med til at arrangere events samt et utal
af andre spændende ting, så som
(bord)fodbold turneringer på tværs af stu-
dierne,  udstillinger og koncerter (de stu-
derendes egne), gæsteforelæsninger, se
landskampe på storskærme osv. osv.
Vi henvender os til alle studerende i Kø-
benhavn og omegn, og ser gerne at I giver
et bidrag med til at forme Clubben, netop
som I ønsker den…..
Derfor har vi brug for DIG !Tirsdag den 1.
april kl. 20.00 Store Kirkestræde 3, 4 sal
Ved Højbro Plads Til lidt ost og rødvin
samt en god dialog, hvor vi glæder os til
at høre Dine ideer.i ser frem til at høre
fra Dig. Tilmelding med navn og telefon-
nummer til:  maja@entertainers.dkFor
yderligere information ring til Maja 3332
4603 / 2819 9005
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

HVAD HAR DU OPLEVET SOM
FADL-VAGT???
Kære FADL-vagt!
I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog,
søger vi historier fra det virkelige ”vagt-liv” til brug i
den Case-baserede undervisning på kurset.
Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser,
gode som mindre gode – især oplever mange at stå i
en situation hvor man ikke er klar over hvordan man
skal handle – eller om det man har gjort nu også var
det mest rigtige...
Flere har oplevet disse dilemmaer – eller måske fru-
strationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede
FADL-vagter muligheden for at lære af andres ople-
velser.
Det behøver ikke være en ”god historie” med høj un-
derholdningsværdi, men blot en situation, du mener
kunne give baggrund for en god debat omkring arbej-
det som FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive

behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du over-
holder din tavshedspligt, når du videregiver den til os.
Det vil altså sige, at historierne ikke må gengives så
det er muligt at kende personerne i eller stedet for
hændelsen.
Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt.
Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte
historier.
Indlæg kan sendes som e-mail eller vedhæftet fil til
ks@fadl.dk eller afleveres på Vagtbureauet.

På forhånd tak for hjælpen
Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent.

WWW.FADL-VAGT.DK
Husk at du kan læse jobannoncer samt
andre nyheder på vores hjemmeside på
ovenstående adresse.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1
NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller
allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat relevant tidl. arbejde.
· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring : MAJ 2003
Vagtstart : JUNI 2003
Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 28. marts 2003 Kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..
PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER  NYE
MEDLEMMER!
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.
Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.
Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.
Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og
er indstillet på at afholde 8 vagter om måneden.
Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist: Fredag den 4. april 2003, kl. 12:00

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami,  tlf.: 3886 8983 el. 2813 6700

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET
søger l nyt medlem
Krav:
· Mindst 8. semester
· Min. 200 SPV-timer
· Helst erfaring med knoglemarvs-biopsitagning
eller
· Klinisk ophold på på hæmatologisk afdeling
· Kunne afholde 6 følgevagter i april, (heraf 3

lønnede).
Ansøgningsfrist:     Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
senest fredag den 31.03.03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Jonas, tlf.: 5192 0202

CLINICAL TRIAL SAFETY,
NOVO NORDISK A/S SØGER:
Medicinstuderende (jobbet kan evt deles af 2) som har
gennemført mindst 4. semester på Fase II søges 3
timer dagligt (indenfor tidsrummet 8-16) til Clinical Trial
Safety, Novo Nordisk, Gentofte.
Afdelingen er ansvarlig  for overvågningen af safety
data under alle kliniske studier fase 1-3.
Arbejdet består primært i opsummering af data fra
Case Record Files, indtastning af data i vores Safety
database samt andet forefaldende kontorarbejde.
Løn: ventilatørløn
Start. snarest
Henvendelse til Henrik Stig Kaulberg 44438189 eller
Simone Lensbøl 44438205
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HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i
hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.

4-5 RUTINEREDE
BLODPRØVETAGERE TIL
PROJEKT PÅ
TRAUMECENTRET/RH
Til blodprøvetagning samt patientinformation/indhen-
telse af informeret samtykke på forskningsprojekt
vedr. ”Sammenhængen ml. akut tilskadekomst,
immunforsvar og senere komplikationer” søges 4-5
Fase II studenter med god stikkeerfaring.
Projektet skal køre over 1 ½ år og omfatte ca. 300
patienter fra Rigshospitalets Traumecenter.
Der skal dækkes aften/nat på hverdage samt hele
døgnet i weekenden. Vagterne dækkes hjemmefra på
tilkald på udleveret mobiltelefon. Det tilstræbes at
vagterne planlægges med mange dage (ex 1 uge) i
træk.
Den forventede gennemsnitlige arbejdsmængde er ca.
1 pt. hver anden dag, og svarer til ca. 1 times effektiv
arbejdstid.
Hvert vagtdøgn honoreres med kr. 300.
Der vil være grundig introduktion ved projektlederen.
Der vil, for interesserede, evt. være mulighed for
senere at skrive OSVAL II i tilknytning til data fra
projektet.
Ansøgningsfrist: 29/3-2003 på Vagtbureauet.

Yderligere info:
Kontakt Sundhedsfaglig konsulent Niclas Seierby, Vagt-
bureauet tlf. 35245404
Eller
Læge, projektleder Jacob Stensballe, Rigshospitalet
tlf. 35458269

FADL’S VAGTBUREAU SØGER
TO VAGTFORMIDLERE.
Da to af vores studenter i vagtafdelingen har valgt at
stoppe, søger vi nu to personer til dækning af vagter i
vagtafdelingen, med start 1/4-2003 eller snarest mu-
ligt efter.
Arbejdet består primært i koordinering af vagter pr.
telefon, men også forefaldende opgaver (lettere kon-
torarbejde, rundringninger etc.) når tiden tillader det.

Studenterne i vagtafdelingen arbejder som et hold på
syv personer, og dækker sammen med de to ”faste”
ansatte 24 timer i døgnet.
Holdet dækker primært nattevagter fra 17:00-07:30
alle dage, dagvagter fra 08:00 til 18:00 i weekenden,
samt enkelte dagvagter på hverdage fra 07:30 til 15:00
eller 10:00 til 17:00. Hertil kommer dækning for de to
”faste” ansatte  i ferie, helligdage mv.
Man skal regne med at skulle dække 6-8 vagter pr.
måned, samt ekstra i sommerferie mv.
Lønnen er SPV-holdløn, pt. ca. kr. 142/time. For natte-
vagterne gælder, at man i timerne 00:00 til 06:00 får
rådighedsløn kr. 50/time. Til gengæld kan nattevagten
dækkes hjemmefra/sovende med mobiltelefon fra kl.
23:00, og i tidsrummet 00:00 til 06:00 er det kun rekvi-
renter (og enkelte gange vagttagere med akutte pro-
blemer) der ringer.
Ved udvælgelsen lægges der vægt på vagterfaring,
fleksibilitet, servicemindet indstilling og motivation for
jobbet. Endvidere vil ansøgere som kan blive i jobbet
længe blive prioriteret.
Vil du vide mere, så kontakt: Robert Jørgensen fra
vagtafdelingen på 26162616, eller en af de sundheds-
faglige konsulenter Niclas Seierby/Kristine Sarauw på
35245404.
Ansøgning sendes til sundhedsfaglig konsulent Niclas
Seierby på Vagtbureauet eller pr. mail på nds@fadl.dk.
Ansøgningsfrist er mandag 31/3-2003 kl. 17:00. Der
vil være ansættelsessamtaler i dagene umiddelbart
herefter.

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan.
For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent
minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600
timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter
800 timer 4 vagter pr. plan.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.
Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter,
og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage.
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 15.00-22.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30
Krav:
Fase II-studerende som enten har bestået eller for-
venter at bestå farmakologi indenfor et år fra ansæt-
telse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.
Med venlig hilsen
Mette Marie Berg
holdleder hold 4202
Tlf: 86133670  /  22789532 (telefonsvarer)
Email: doktormus@hotmail.com
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KOM OG SLAP AF TIL ÆGTE LOUNGESTEMNING
I STUDENTERKLUBBEN PÅ FREDAG D.28/3-03.
DER VIL VÆRE MULIGHED FOR LOUNGING TIL
FORNEM LIVE JAZZMUSIK, LIVE CIGARER OG
LIVE WHISKEYSJUSSER.
KOM GLAD, KOM LOUNGENDE,  VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIG.

MVH
HUSGRUPPEN, STUDENTERKLUBBEN

*	�*��*���� 

Årets rusbogsredaktion renser ud blandt alle de gamle
artikler i rusbogen, og du bør derfor føle dig budt op
til dans hvis du:
- vil have et indlæg med for din basisgruppe.
- vil have et indlæg med for din loge.
har lyst til at skrive en artikel om det at være rus-
ser, udenlandsk stud.med. eller forsker-stud.med.

eller synes du der manglede noget i din Rusbog?
…så skriv til redaktionen på:
”rusbog2003@yahoo.com”

”Bibelsk gastronomi” – du kan nå det endnu!
Hvad siges der om mad og måltider i den store bog?
Kan man virkelig blive mæt af at spise græshopper?
Hvor kan man købe ny vin på gamle flasker? Er
nadveren i virkeligheden et lækkert påskemåltid,
der har fået anoreksi? Og kan vi så snart få noget
mad på bordet!

På næste fredag den 28. tager vi forskud på påsken
og kredser om “Bibelsk gastronomi” i ord og andre
lækkerier.

Cand. theol. Lise Lotz kommer med et oplæg, og
efterfølgende laver og spiser vi et måltid inspireret
af forskellige bibelske tekster. Arrangementet afhol-
des sammen med studentermenigheden i Indre By,
og vi benytter lejligheden til at indvie deres nye
lokaler på festlig vis.

Menuen vil stå på honningmarineret lammekølle med
linsesalat, grøn salat og godt brød efterfulgt af en
dessert af bagte æbler med dadler og krydderier.

Interesserede bedes tilmelde sig hos lotz@adm.ku.dk
senest onsdag den 26. marts. Det koster kr. 75,- at
være med. Beløbet betales på selve dagen.
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Lørdag d. 22. marts har medicinstuderende fra København (og en enkelt Århusianer...) for tredje gang i træk
deltaget i fredsdemonstrationen mod en krig i Irak, foran den Amerikanske ambassade og på slotspladsen på
Christiansborg. I fredsoptoget deltog 15-20 studerende op og vi kan blive endnu flere!

På baggrund af de seneste weekenders demonstrationer har vi nu besluttet at danne “Medicinere for Fred”, som
er et initiativ under SCORP-København (Standing Committee on Refugees and Peace). Alle er velkomne til at
blive en del af denne gruppe (også studerende ved de andre sundhedsvidenskabelige uddannelser) og deltage i
aktiviteterne. Det er vores håb også at få startet initiativet op på de Sundhedsvidenskabelige fakulteter i Århus
og Odense, således at alle de danske medicinstuderende, som ønsker fred i Irak, kan organisere sig under ét.
Dermed vil det blandt andet blive lettere at samles til demonstration, hvis vi f.eks. i fællesskab udarbejder og
udveksler løbesedler og plakater.

På baggrund af rapporter fra FN og andre internationale sundhedsorganisationer, der belyser de sundhedsmæs-
sige og humanitære konsekvenser af en krig i Irak, siger “Medicinere for Fred”: Nej til denne krig!

Men vi kan meget andet end at demonstrere... Således udarbejdede og støttede 22 medicinstuderende (deri-
blandt nuværende aktive i “Medicinere for Fred”) fra hele landet et debatindlæg (Kristeligt Dagblad, fredag d.
21. marts og denne udgave af MOK) vedrørende de humanitære konsekvenser af en krig i Irak. Derudover håber
vi på, at kunne afholde et debat arrangement i nær fremtid, hvor vi vil invitere sagkyndige til at præsentere
forskellige synspunkter om Irak-krisen. Mere info herom følger.

Der er planlagt endnu en stor demonstration, lørdag d. 5. April. Vi satser på i løbet af de kommende uger at få
organiseret et fælles fredsoptog for medicinere i København, og ønsker alle med interesse til at komme og være
med i initiativet.

“Medicinere for Fred” har oprettet en yahoo-group og vil udsende en invitation til alle danske studerende ved
de sundhedsvidenskabelige uddannelser, som har interesse i initiativet. På denne yahoo group vil “Medicinere
for Fred” koordinere sine aktiviteter og udsende rapporter og informationer relevante for krigen i Irak.
Løbesedler og plakater vil også være at finde her. Kunne du tænke dig at være med skal du sende en mail til
mediciner_for_fred-subscrib@yahoogrupper.dk.

“Medicinere for Fred” er startet på opfordring af initiativet: “Ingen Krig i Irak”, www.nejtilkrig.dk.

Vi håber på bred opbakning til initiativet og hilser alle nysgerrige velkommen i gruppen!

Forårs- og fredshilsener!

Shiraz Butt (Kbh.), Christian Stampe (Kbh.), og Louise Poulsen (Kbh.)
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Trænger du til lidt pause f.eks mellem blokkurserne
i sommerhalvåret, når Danmark er grå og trist.
SCORE kan tilbyde et forskningsophold i det solrige
og eksotiske Mexico på 1-2 måneder. Der er masser
af spændende projekter at vælge imellem.

Hvad med at forske i
·Distribution of gastric irrigation and its importance
to locate perforated ulcer
·Competitive PCR for quantification of viral charge
in Hepatitis B.

Der er masser af muligheder. Du kan finde mange
spændende projekter på research-exchange databa-
sen: www.ifmsa.net/public

Vi har også ledige pladser i Grækenland og Kroatien,
hvis du synes, at der er for langt til Mexico.

Har vi fanget din interesse, kan du kigge på vores
hjemmeside www.imcc.dk/score og har du yderligere
spørgsmål så skriv til nore@imcc.dk

Præsten er bortrejst i uge 13
I uge 13 (24.-28. marts er studenterpræsten ikke at
træffe på kontoret, idet han er på efteruddannelse –
igen.

Reception i nye lokaler
Torsdag den 3. april kl. 16-17.30 er der reception i de
nye lokaler på Skt. Hans Torv. Alle er velkomne!

Studenterpræsten har indledt et samarbejde med
Sct. Johannes Kirke, som ligger lige ved siden af
Panum i retning mod Skt. Hans Torv. Det betyder
bl.a. at den akademiske medarbejder flytter en del
af sin kontortid til nye, lækre lokaler på selve torvet
mellem cafeerne Pussy Galore og Sebastopol.. Her
vil vi fremover lægge en del af vores udadvendte
aktiviteter, mens studenterpræstens samtaler med
enkeltpersoner som hidtil vil finde sted på kontoret
på Panum.

Præsten står til rådighed for personlige samtaler.
Find ham på kontoret (lokale 15.2.1) i hans træffetid
tirsdag 10-12 eller torsdag 12-14 eller lav en aftale
med ham på mobil 20 46 41 93 eller mail
pnh@adm.ku.dk .

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest
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– sponsorprogram til fordel for indiske børn

Tip en 13’ner og vær med til konkurrencen om:

1 Kamed CardioSuperscope Lux stetoskop (værdi:
720dkr) og 10 Otoskoper (værdi: 100dkr)

Præmierne, i absolut topkvalitet, er sponsoreret af
stetoskop.dk.

Quizzen, samt alle svar kan findes på 3om1’s
hjemmeside: www.3om1.dk.

Konkurrencen er national og svar kan sendes direkte
fra hjemmesiden til kontakt@3om1.dk eller afleve-
res på IMCC-kontoret i de tre byer (Århus: Mediciner-
huset, universitetsparken bygn. 161, Odense:
Winsløvparken 17 1.sal, København: Panum Institut-
tet, bygn,. 9.2.2) inden 15 april.

God fornøjelse!

Venlig Hilsen 3om1

1) Hvor stor en procentdel af sponsorpengene går til
bygning af nye skoler i Indien?
1: 10% ?
x: 20% ?
2: 30% ?

3) Hvem grundlagde Institute for Indian Mother and
Child?
1: Mother Theresa ?
x: Mrs. Barnali ?
2: Dr. Sujit Brachmochary ?

2) Hvor mange børn i samme familie kan max. spon-
soreres?
1: 1 ?
x: 2 ?
2: 3 ?

4) Hvornår blev ”3om1- sponsorprogram til fordel for
indiske børn” stiftet?
1: 2000 ?
x: 2001 ?
2: 2002 ?

5) I hvilken organisation er 3om1 en undergruppe?
1: MSR ?
x: SIF ?
2: IMCC ?

7) Hvad hedder lederen af Educational Unit i Indien?

1: Mrs. Barnali ?
x: Dr. Sujit Brachmochary ?
2: Mr. Ravnochy ?

9) Kan man besøge sit sponsorbarn i Indien?
1: Ja ?
x: nej ?
2: Når man har været fadder et år ?

11) Hvad hedder 3om1’s formand?
1: Nina K. Bentzer ?
x: Hans-Ulrik Fassel ?
2: Lina Klara Hoel Felde ?

6) Ud af et årligt 3om1 sponsorat hvor mange penge
går da maksimalt til administration?
1: 15,- ?
x: 18,- ?
2: 20,- ?

8) Hvem kan blive faddere gennem 3om1?
1: Medicinstuderende ?
x: Studerende i Danmark ?
2: Alle ?

10) Gennem hvilket projekt kan man blive udsendt
som frivillig til Calcutta
1: Calcutta volunteer project ?
x: Calcutta village project ?
2: Calcutta village concept project ?

12) På hvilke måder kan man være tilmeldt som
fadder?
1: som 3om1, 2om1 eller alene ?
x: som 3om1 eller alene ?
2: kun som 3om1 ?

13) Kan man få lov at se 3om1’s
og IIMC’s regnskab?
1: Kun 3om1’s ?
x: Kun IIMC’s ?
2: Ja, begge regnskaber er frit tilgængelige ?
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Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent kop kold kaffe.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den tredje af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sine morgensutsko.
Peter L betror Jørgen at han savner sin gubbi, men
Jørgen er god til at trøste og efter få minutter er
Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller stangtennis. Jesper vinder og
kalder Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke
umiddelbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne får
feber, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store
viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at læse EKG med bind for øjnene. Det er Pernille
god til, men Søren snyder – og derfor får deltagerne
ingen peanutkugler.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf skal læse avisen
samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed.
Nils får lov at læse først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-pibe, mens
Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installa-
tion i soveværelset.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være meningsdanner i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang braiseret
og grillet kalvespidsbryst i æblesky, hertil Chianti.
Lars leger kokke-elev.

Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Jørgen.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen høj,
men da det bliver en lang dag i Big Mother huset i
morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved marineblå neglelak, så mens de andre deltagere
sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer marine-
blå.

Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Peter Q
TV-læge

Jesper
Formands-læge

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Kamal
Politiker-læge

Arne
Mad-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge
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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

Ordinært MSR møde
Torsdag den 27/3 kl.16.00

i mødelokale 1.2.15

Dagsorden:
1.  Formalia
2.  Nyt fra semestrene
3.  Nyt fra udvalg
4.  Ref. af stormødet
5.  Studienævnsmøde
6.  Udvalgsmappe
7.  Integration og SAU
8.  Målbeskrivelser!?
9.  Kursus for rusvejledere
10.Billedetagning???
11.Afskafning af 5 sidet
"gennemslagspapir"
12.Meddelelser
13.Evt.

Mødet kommer til at vare ca.2½ timer

Ad 4: Stormødet mellem MSR, og
medicinerrådene fra Århus og Odense
blev afholdt lørdag den 8/3.
Kort referat af stormødet, med hvad der
blev opnået.

Ad 6: Udvalgsmappen er tæt på at
være lavet færdig.
Mappen vil blive fremvist på mødet.

Ad 7: Christina foreslår at vi fra
MSR’s side bør opfordre til at man i
følgegruppen kigger nærmere på, hvor
langt man er kommet med integration
og SAU på de forskellige semestre.
Heri bør indgå at man må undersøge
om undervisningsmetoderne fungerer
og hvordan undervisningen kan
forbedres.

Ad 8: Hvornår kommer der en
definition af en målbeskrivelse?
Læs nedenfor.

Ad 9: Planlægning af kursus for
rusvejledere, omhandlende hvem MSR
er, hvad vi laver og hvilke beslutninger
der tages til MSR møderne.

Ad 10: Endnu har der ikke været
billeder af studienævnsmedlemmerne,
bestyrelsesmedlemmer m.fl. i MOK.
Dette gøres der nu noget ved!!!

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

 Ad 11: På forige MSR møde blev det
besluttet at vi ville gå igang med at
arbejde på at få afskaffet det 5 sidet
gennemslagspapir. En arbejdsgruppe
skal laves, der skal kigge nærmere
på mulighederne om eventuel over-
gang til brug af computere ved
skriftlige eksamner.

Ad 12: Status om turnus!

MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Definition af en målbeskrivelse

Som det er åbentlyst for alle på ny
studieordning, har der hersket meget
tvivl om definitionen af en målbeskri-
velse: ”Hvad skal den indeholde? Hvor
detaljeret må den være, for ikke at
komme til at ligne en pensum-
beskrivelse? På hvilken måde skal den
kunne bruges?”. Dette er blot nogle af
de spørgsmål der er blevet stillet af de
studerende, og alle kursusledere kom-
mer med hver deres forskellige defini-
tion af en målbeskrivelse.
Efter min mening er den vigtigste funk-
tion af en målbeskrivelse at man skal
kunne bruge den som en slags guideline
for se hvad der er væsentligt at kunne
når man kommer ud som basic doctor,
og dermed en beskrivelse af hvad man
skal lægge vægt på når man læser til
eksamen.
Problemet er i øjeblikket at der på flere
semestre er nogle målbeskrivelser der
på ingen måde informere om hvad der
er væsentligt og uvæsentligt.
Et af argumenterne fra nogle kursus-
ledere for ikke at ændre på deres mål-
beskrivelser er at ”det vil stride mod
intentionerne på den nye studieordning,
fordi man så vil gå mod at lave en
pensumbeskrivelse”. Heraf fremgår det
klart at der mangler en entydig skriftlig
definition af en målbeskrivelse, da flere
af de nuværende målbeskrivelser prak-
tisk talt er ”ubrugelige” (definerer ikke
væsentligt fra uvæsentligt). Et andet
argument fra nogle kursusledere er ”de
studerende skal være mere selvstæn-
dige og selv kunne definere væsentligt
fra uvæsentligt”.

Dette er et stort problem, da de stude-
rende på dette tidspunkt af studiet
ikke har været ude i klinikken og derfor
ikke har den fornødne erfaring og viden
på dette punkt.
Det er på et tidligere studienævnsmøde
derfor blevet besluttet at der skal tages
kontakt til alle kursusledere med hen-
blik på at få udarbejdet en klar defini-
tion af en målbeskrivelse, som så skal
være en retningslinje for samtlige se-
mestre på ny studieordning.
Ligeledes bør det gøres klart at alle
undervisere på samtlige semestre skal
være velinformeret om hvad der skal
lægges vægt på i undervisningen, sam-
tidig med at samtlige undervisere skal-
kunne svare på spørgsmål om hvilken
detaljeringsgrad det er væsentligt at
kunne inden for de enkelte områder.

 v/BBS

Udvalgsmappe

Denne mappe er udarbejdet for at højne
informationsniveauet til alle nye repræsentan-
ter i udvalg under studienævnet, samt til stu-
derende der blot ønsker information om et
semester eller et udvalg.
Dette har til formål:

1. At sikre den nye repræsentant et
hurtigt overblik over udvalgets
arbejde og  tidligere beslutninger

2. At sikre at der ikke tabes vigtige
informationer ved repræsentant-
skiftet

3. At sikre MSR’s standpunkter til
div. diskussioner

4. At sikre et sted hvor man hurtigt og
nemt kan skaffe information om et
semester (semester udvalg)

Fagrådets vedtægter samt fagrådets forvent-
ninger til repræsentanten forefindes  i denne
udvalgsmappe.
Det forventes at alle repræsentanter i studie-
nævn og øvrige tillidsposter benytter udvalgs-
mappen, og sørger for at holde den opdateret.

Udvalgsmappen skal opdateres med korte
beskrivelser af hvad der arbejdes med i udval-
gene i øjeblikket (aktuelt), samt relevante
informationer såsom ændringer foretaget på
semestret, vigtige beslutninger og lignende
(generelt).
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Overskriften siger det hele: jeg er først og fremmest
for et nuanceret syn på en eventuel krig i Irak. Om
man mener, at en krig er det rette valg eller ej, er
for mig sekundært. Jeg selv tror, at en krig i Irak på
længere sigt vil gavne både det irakiske folk og re-
sten af verden, særligt Mellemøstens andre beboere
og en række amerikanske oliefolk.
Men det er som sagt ikke mit mål med dette indlæg,
at overbevise andre om rigtigheden af ovennævnte
hypotese. Men derimod, at få folk til at tvivle. Både
på deres egen overbevisning og på de kilder, som de
ligger til grund for denne overbevisning.

Kampagnen ”Ingen krig mod Irak”
(www.nejtilkrig.dk) er den mest markante figur i
modstandslejren i Danmark. Denne organisation ind-
leder sit grundlagsdokument med:

”En ny krig truer ved den persiske Golf. Krigen skal
demonstrere USAs magt på verdensplan og fastslå
deres kontrol med regionens olieressourcer ........  I
Danmark og Norden er et klart flertal i befolknin-
gerne imod en ny Irak-krig.”

Første sætning må alle vel sige sig enige i. Anden
sætning derimod lyder som noget taget ud fra DKP’s
charter. Det afspejler en USA-fjendtlig holdning, hvor
man går efter manden fremfor bolden: er det krigen
eller USA, man er imod?
At olien betyder noget, er der ingen tvivl om. Men
man sender næppe 250.000 soldater afsted, en hand-
ling som koster mange, mange milliarder dollars,
hvis det blot var for at få del i olien. Det ville være
langt lettere at bestikke sig vej til den.
Til sidst i citatet fastslår organisationen, at et klart
flertal i Danmark er imod en ny krig. Dette kan jeg
ikke se, hvorledes de underbygger. En Gallupmåling
foretaget for Berlingske tidende, og som bliver of-
fentliggjort tirsdag den 17. marts, siger at 64 % er
for en krig støttet af FN. Det klare flertal mod en
krig er derfor meget svært at få øje på.
I annoncen i MOK for den kommende freds-
demonstration henviser der desuden til
www.cairocampaign.com. Dette er en organisation,
som prøver at fremme mange gode sager i
mellemøsten, men som dog er gennemsyret af en
retorik og holdning, som fint demonstreres i neden-
stående citat fra deres hjemmeside:
“The U.S. provides unlimited support, and even
justification, to the Zionist perpetrators of genocidal
crimes against the Palestinian people. The suffering
of the Iraqi people under a regime of genocidal
sanctions lasting over a decade, and the aggressive
militarism which they face today is but a logical
outcome of the structures of power asymmetry of the
existing world order”
Her præsenteres det klassiske unuancerede billede
af onde USA og Israel overfor det lidende Mellem-
østen, personificeret i det pælestinensiske folk (som
hævet over enhver tvivl har lidt utroligt meget, lige-
som også det jødiske folk har lidt). Igen en forenk-
ling, hvor nuancerne tabes i iver for at komme frem
med budskabet.

MOK-indlægget henviser også til tre rapporter med
ordene:
”Yderligere fastslår internationale rapporter, at en
militærintervention i Irak vil koste mellem 48.000
og 260.000 civile irakere livet”

Jeg har læst de to førstnævne rapporter: MedAct-
rapporten og den lækkede FN-rapport, som FN iøvrigt
ikke har anerkendt eksistensen af, og som derfor
kunne være et falsum. Medact rapporten understre-
ger, at alle beregninger er behæftet med store usikker-
heder og at sige, at de ”fastslår” noget som helst, er
simpelthen ikke sandt.
Hvis man ser på de sidste krige, som USA har ført i
Afghanistan og Kosovo, lød der også før disse krige
samme protestråb om store civile tab. Det viste sig
både i Kosovo og Afghanistan ikke at være tilfældet.
Selvfølgelig er de 5000 civile ofre i Afghanistan, 5000
for mange, men langt fra de tal som freds-
organisationer fremkom med før krigen.

Det burde give organisationerne stof til eftertanke,
at de gang på gang gætter forkert, men det har det
åbenbart ikke gjort.

I dette indlæg har jeg beskæftiget mig med freds-
sidens kilder og argumenter. Også USA og især deres
præsident anvender grove, unuancerede forenklin-
ger, men grundet dyrt betalte PR-bureauers og drevne
politikeres dygtige arbejde er de noget sværere at
gennemskue.

Hvis der er noget, som vi burde have lært fra histo-
rien, er det at unuancerede og ureflekterede holdnin-
ger, er noget af det farligste i denne verden. Det er
alt for let blot at slutte sig til en umiddelbart tilta-
lende bevægelse, hvor det derimod er svært, men
nødvendigt, selv at danne sig et overblik over de
mange modstridige oplysninger fra medier, stats-
magter og organisationer.
Jeg håber, at hver og en, som gik med til de to
demonstrationer mod krig i Irak, havde sat sig grun-
digt ind i problematikken. Men jeg tror ikke, at det
er tilfældet, desværre.

Højst sandsynligt var det et mindre antal, som over-
hovedet havde været inde på ”Ingen krig mod Irak”’s
hjemmeside, og læst hvad det var, som de repræsen-
terede, da de gik gennem gaderne. – Ærgeligt.

Mit håb er derfor, at alle, der vælger at gå med i nye
demonstrationer, sætter sig godt ind i, hvad der de-
monstreres for og imod. Ligesom at alle, der vælger
højlydt at støtte krigen, også kan argumentere for
hvorfor, de vælger at støtte op omkring en brug af
vold, som vil koste mennesker livet.

Anders Gaarsdal Holst, anders@kanten.dk

Efterskrift
Når I læser dette, er krigen højst sandsynligt alle-
rede igang og forhåbentlig snart forbi. Jeg tror og
håber, at fredsbevægelsen har undervurderet USA’s
militære effektivitet, både når det kommer til at
begrænse civile tab og mht. en hurtig afslutning af
krigen, og med deraf mindre lidelse for den civile og
militære befolkning.
Jeg håber, hvis ovenstående spådom går i opfyldelse,
at fredsbevægelsen sender en undskyldning til alle
dem, som den misinformerede. Ligesom USA og de-
res allierede burde gøre, hvis det modsatte var til-
fældet. Det ville klæde dem begge.

���	������
Det er interessant, at du i forsøget på at nuancere
debatten omkring krig i Irak bliver nød til at mis-
bruge statistik og undlader fuldstændigt at kommen-
tere de dele af fredsbevægelsens argumenter, som
du de færreste kan være uenige i. Jeg har ikke set
den Gallup-måling, der viser, at 64% af danskerne er
for en krig gennem FN, men det har jo intet med
sagen at gøre, for krigen bliver ikke ført gennem FN.

Der udover kan vi da være meget enige i, at debat-
ten let kan blive unuanceret. En af årsagerne til
dette er vel strengt taget vores regering og dets
støtteparti, DF, der parlamentarisk repressenterer
”ja til krig”-siden, nægter at deltage i en debat med
nej-siden. Nej-siden kommer med deres argumenter
- svaret er dyb tavshed.

Mistilliden til USA er forståelig. Historien, hvis man
går lidt længere tilbage end blot et par år, vil vise,
at USA til enhver tid har støttet dem, der gavnede
deres interesser, og ikke nødvendigvis beboerne i
det land, de førte krig. Et af de værste beviser på
dette kan ses i Cambodia, hvor USA støttede Pol pot
og de røde Khmeer helt op til 92. Det værste regime,
der er set på jorden til dato (Nordkorea gør dog et
glimrende forsøg på at nå dertil). Dertil kommer, at
USA på intet tidspunkt er kommet med beviser på de
påståede masseødelæggelsesvåben. Og der har ikke
været interesse i at lade våbeninspektørerne gøre
deres arbejde færdigt.

Når man en iskold torsdag aften begiver sig ud på
Rådhuspladsen, har man så taget stilling til krigen

ud fra et tilfredsstillende bredt materiale? Jeg tror
det. Det var absolut ikke lysten, der drev værket, for
det var virkelig koldt den aften. Skal man så være
enig med alt hvad en af arrangørerne af demonstra-
tionen siger? Initiativet Nej-til-krig er jo egentlig
dannet af SID. Skal man så også være enig i alt SID
står for? Tjaa, det synes jeg egentlig ikke. Demon-
strationer går ud på at give udtryk for en meget
simpel holdning, helst ja eller nej til et eller andet.
Når man går på gaden siger man altså ikke: ”Jeg er
enig i alt hvad nej-til-krig står for”. Man siger: ”Jeg
er enig i, at der ikke skal være krig under de nuvæ-
rende forudsætninger”. Og det er flot. Det er godt de
tager stilling, og gør noget ved det. Ligesom jeg
synes det er godt, at du, Anders, gør noget for at vise
din holdning. Så bliv endelig ved med det. Ligesom
demonstrationerne skal fortsætte. Og så kan alle de,
som sidder derhjemme og er imod en krig også tage
at komme ud af lænestolen og give deres holdning til
kende. Det er en del af den demokratiske proces.

MOK/Kris
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I den seneste tid har snakken om en krig i Irak fyldt
medierne verden over. De humanitære konsekvenser
af en ny Golfkrig er behandlet i meget ringe grad,
ligesom de humanitære konsekvenser af Golfkrigen i
1991 og de efterfølgende 12 års omfattende sanktio-
ner har manglet den nødvendige opmærksomhed. I
stedet er avisernes forsider ryddet til fordel for
stormagtspolitik og masseødelæggelsesvåben. Som
kommende læger og medmennesker mener vi, at de
humanitære følger af en ny krig bør prioriteres hø-
jere end som så.

Konsekvenserne af endnu en Golfkrig er lette at fore-
stille sig, når man ser på faktiske tal efter krigen i
1991, hvor mindst 142.500 irakere menes at have
mistet livet1 . Som følge af krig og sanktioner er den
sundhedsmæssige standard i Irak dalet kraftigt siden
1991. Stigningen i børnedødeligheden vidner herom:
133 ud af 1000 levendefødte børn i Irak forventes i
dag at dø inden for de første 5 leveår mod 50 ud af
1000 i 1990. Til sammenligning er tallene i nabo-
landet Kuwait på 10 pr. 1000 levendefødte børn,
mens de tilsvarende tal i Danmark er 4 pr. 1000.

Før 1991 var det irakiske sundhedsvæsen næsten på
i-lands niveau, i dag er det et skræmmende resultat
af 12 års sanktioner, der bl.a. har hindret adgangen
til det nødvendige medicinske udstyr og den nødven-
dige medicin. Sanktionerne har ført til mangel på
helt basale ting som vaccinationer og chlor til brug i
vandrensningsanlæg. Det har kostet mange uskyl-
dige livet. Ødelæggelsen af den irakiske infrastruk-
tur og en manglende genopbygning har forværret
situationen kraftigt. De over 88.500 tons bomber,
der blev kastet over Irak under sidste Golfkrig ramte
udover militære mål også mange civile mål. Geneve
Konventionen2  forbyder angreb på mange af disse
installationer, da det indirekte medfører tab af uskyl-
dige menneskeliv. Fx. førte beskadigelsen af de ira-
kiske vandrensningsanlæg til omfattende epidemier
af kolera, hepatitis og tyfus med dødelige følger heraf.
I perioden 1990-1991 er 1,5 million irakere, heraf
alene ca.750.000 børn under 5 år således døde. Det
kunne betegnes som folkemord, havde det ikke væ-
ret sanktioneret og lovliggjort af et internationalt
samfund. Stands op et øjeblik og tænk: det ville
svare til mere end 1/4 af Danmarks befolkning. Det
kunne have været Deres nabo, barn, og kære, havde
De været iraker.

En ny krig i Irak vil resultere i mange lidelser for
den irakiske civilbefolkning, et faktum, som mange
fortalere for en krig husker at glemme. Medact, en
organisation af engelske læger, vurderer at mellem
50.000–250.000 irakere (læs: civile, uskyldige men-
nesker) vil dø som direkte følge af en ny krig. 200.000
mennesker kan dø som følge af eftervirkningerne af
krigen, og i tilfælde af borgerkrig og/eller brug af
atomare midler, vil det samlede antal dødsfald kunne
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komme op på 3,9 millioner. En ny krig kan føje en
million flere irakiske flygtninge til de 750.000 alle-
rede eksisterende, og over 2 millioner børn forven-
tes at blive fejlernærede.

Der er alternativer til krig, men disse synes ikke
diskuteret nær så meget som krigen selv. Disse kunne
fx bestå i effektive militære sanktioner, der også
skånede civilbefolkningen, eller en forbedring i våben-
inspektionsmulighederne som foreslået i FN. En de-
mokratisering af Irak sker bedst via det irakiske
folk, og dette burde fremmes og opmuntres. Mange
alternativer kan findes, hvis viljen til at finde en
fredelig løsning altså eksisterer. Skridtet til krig fra
status i dag burde være stort, og langt større end det
synes at være tilfældet.

Som danske lægestuderende mener vi, at en ny krig
mod Irak må undgås for næsten enhver pris. I den
folkelige debat og i den politiske beslutningsproces
bør man tage mere hensyn til de humanitære konse-
kvenser, og således finde alle de fredelige alternati-
ver. International folkeret og almen medmenneskelig-
hed forpligter os til det. Det internationale samfund
kunne ikke tage sig af konsekvenserne af den sidste
Golfkrig. Det har ført til at vi må spørge os selv, om
det er i orden at slå et andet menneske ihjel, for det
er netop dét vi medvirker til hver eneste dag i Irak.
Kan vi i dag som medmennesker acceptere prisen af
en ny krig, en pris som ikke vi, men den irakiske
civilbefolkning kommer til at betale?

Udarbejdet og støttet af Stud. med. Tine Stange
(Århus), Stud. med. Christian Pinkowsky (Kbh),
Stud. med. Rikke Nordahl (Kbh), Stud. med.
Thomas Nielsen (Kbh), Stud. med. Vibe
Ballegaard (Kbh), Stud. med. Christian Stampe
(Kbh), Stud. med. Marie Bruun (Kbh), Stud.
med. Michala Rose (Kbh), Stud. med. Christentze
Schmiegelow (Kbh), Stud. med. Rasmus K. Ras-
mussen (Kbh), Stud. med. Allan B. Jensen (Kbh),
Stud. med. Anne Kjeldsen (Århus), Stud.Med.
Anne Skovgaard (Odense), Stud. med. Steen
Jepsen (Odense), Stud. med. Josefine Obel
(Kbh), Stud. med. Eva Holst (Kbh), Stud. med.
Liv Lyngå (Kbh), Stud. med. Ane Beck (Århus),
Stud. med. Louise Poulsen (Kbh), Stud. med.
Marie Brogaard, (Kbh), Stud. med. Sheraz Butt
(Kbh)

1 Kilder: Hvor ikke nærmere specificeret er der brugt
materiale fra MEDACT (en international organisa-
tion af engelske læger), CASI (tilknyttet Cambridge
University i England), UNICEF og FN.
2Stk.4 Art. 14: “Starvation of civilians as a method
of combat is prohibited. It is therefore prohibited to
attack, destroy, remove or render useless, for that
purpose, objects indispensable to the survival of the
civilian population, such as foodstuffs, agricultural
areas for the production of foodstuffs, crops, livestock,
drinking water installations and supplies and
irrigation works”.
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I den senere tid har der været flere uheldige episo-
der i forbindelse med indgang til fredagsbar i
studenterklubben. Folk der har stået i dør, er blevet
fysisk og verbalt overfaldet.
Derfor har vi valgt at komme med følgende opfor-
dring til vores gæster. Vi håber, at dette indlæg vil
skabe større forståelse omkring vores dørpolitik og
vi dermed kan undgå misforståelser i døren.

Ifølge gældende regler fra brandmyndighederne er
der begrænsning på antallet af personer der må være
i Studenterklubben. Når klubben er fyldt op, skal vi
derfor lukke for yderligere tilgang. Derfor princippet
: Én ud, én ind.

Vi er ikke professionelle dørmænd, men frivillige og
ulønnede studerende, som lægger mange timers ar-
bejde i driften af studenterklubben. Derfor bedes
alle respektere dem der står i døren og deres
beslutninger…også selvom du er en stor bred fætter,
og der står to små piger og beder dig vente.
Presset på baren kan være meget stort og vi kan
have meget travlt. Derfor : Væbn dig selv med tål-

modighed og lad være med at overfuse de frivillige
bartendere….Du skal nok få din øl.

Studenterklubben er heldigvis et meget populært
sted. Dette har dog medført at vi er nødt til at
begrænse adgangen til fredagsbaren. Til det har vi i
starten af semesteret den regel, at der kun er ad-
gang for studerende og ansatte ved det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Derfor skal studiekort med-
bringes. Vi kan ikke dispensere for disse regler!
Senere på semesteret er der dog mulighed for at
medbringe én gæst pr. studiekort.
Hvilke regler der gælder fra gang til gang, annonce-
res i MOK den pågældende uge.

Medlemmer af Husgruppen (HG), dvs. dem der står
for den daglige drift af Studenterklubben, får ved
fredagsbar tildelt et armbånd, hvis de har en bar-/
dørtjans den pågældende aften. Dette armbånd giver
fri adgang, samt mulighed for at komme ind og ud i
løbet af aftenen. Vi mener, at dette er rimeligt ta-
get i betragtning, at disse mennesker lægger et stort
arbejde i forbindelse med baren samt rengøring næ-
ste dag.

Når fredagsbaren er slut, vil vi gerne have folk hur-
tigt ud af klubben, så vi kan komme i gang med at
rengøre lokalerne. Derfor bedes I forlade klubben,
når vi beder jer om det. Folk der har glemt jakker og
tasker m.m. bedes ligeledes vente udenfor, til klub-
ben er tømt. ELLERS HERSKER KAOS!!

Vi finder det fuldstændigt uacceptabelt, hvis oven-
stående regler ikke overholdes, og vi forbeholder os
retten til at udelukke personer, der måtte overtræde
disse, for fremtidige besøg.

Sidst men ikke mindst : Vi ønsker at Studenter-
klubben skal være et hyggeligt og festligt sted. Dette
opnås ved at folk respekterer hinanden og de gæl-
dende regler…

Vi ses til næste fredagsbar!

Med venlig hilsen
Husgruppen, Studenterklubben.
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Man kan vist fastslå en ting siden jeg skrev et indlæg
til MOK den 11. marts.

”Ingen tilbagemeldinger er også en form for tilbage-
melding!”

Men hvem er jeg? Jeg er næstformand i Klinik-
udvalget under Københavns Amt og jeg kan faktisk
ikke lide to ting:

1. Høre mig selv tale til klinikudvalgsmøderne,
fordi der ikke er andre studerende, der tager ordet.
2. Udtale mig på vegne af hundredvis af  medi-
cinstuderende, som klinikudvalget planlægger under-
visning for på en stribe sygehuse i Københavns, Vest-
sjællands og Storstrøms Amter.

Vi er det største Klinikudvalg med den største del af
de studerende på den kliniske del af uddannelsen.
Samtidig har vi den største geografiske spredning og
den største undervisningskapacitet af alle klinik-

udvalg, hvilket betyder, at mange studerende fra de
andre klinikudvalg deltager i uddannelsen på disse
sygehuse.

Altså intet nyt siden sidst – og dog – der er faktisk en
dagsorden til det næste klinikudvalgsmøde, hvor vi –
studentergruppen – (der jo ikke eksisterer) skal tage
stilling til en række ting:

1. EDB-situationen: Vi bliver nød til at an-
skaffe 9 nye computerterminaler til KAS Gentofte,
Herlev og Glostrup. Klinikudvalgets sekretariat er
opmærksom på at den nuværende indretning er uhen-
sigtsmæssig.
2. Studenterfaciliteter: Jeg er blevet bedt om
se nærmere på forholdene på KAS Glostrup. Klinik-
udvalgets sekretariat modtager klager over mang-
lende skabsplads og dårlige fysiske forhold.
3. LKF: Der skal fremlægges et oplæg for et
LKF under Dansk Institut for Medicinsk Simulering
på KAS Herlev, fordi vi ved, at flertallet af de stude-
rende ikke har samme mulighed for at benytte LKF
på Rigshospitalet. Hvad det betyder giver sig selv:
Der er jo bare et par ting, som man som studerende
ikke får lov til at prøve før man bliver læge. Jeg er
ked af dette – især fordi alle andre i klinikudvalget
inklusive DIMS er indstillet på at oprette dette LKF
under en betingelse: At de studerende siger, hvordan
de vil have det!

Hvad er den konkrete anledning til, at jeg igen skri-
ver i MOK?
Vi skulle være tolv studerende og er pt. ikke mere
end 4, hvoraf flertallet er på de sidste semestre
(Selv er jeg på 11. semester.). Vi kan faktisk ikke
fortage os noget, fordi vi hverken har tid eller aner,
hvor det kniber. Det har medført at studentergruppen
har været repræsenteret med ikke mere end to stu-
derende på de sidste to møder, som ligner mere end
undskyldning end noget andet.

Studentergruppen har altså brug for en meget til-
trængt saltvandsindsprøjtning og jeg kan kun appel-
lere indtrængende til alle studerende som tilhører
Klinikudvalget under Københavns Amt:

1. Der er brug for Jer for at fylde de ledige
pladser i Klinikudvalget!
2. Man bliver altså ikke overdynget med ar-
bejde og ansvar, det står uden for diskussion at Jeres
studie har første prioritet.
3. Alle dem der nu læser og tænker: Det har
jeg bare ikke tid til. Man har altså lov til at sige fra
og det er trods alt kun et møde om måneden, som
kun tager 1½ til 2 timer!
4. Det kræver ikke mere en sund interesse for
ens studie, hvilket jeg vil attestere alle læge-
studerende. I vil opdage, at I får personligt meget ud
af det
5. Husk: Mange af Jer bliver ansæt og uddan-
net af de samme mennesker/afdelinger umiddelbart
efter I har afsluttet Jeres studier!

Har jeg vækket Jeres interesse? Studentergruppen
kan ikke klare opgaverne uden Jeres hjælp!
I velkommen til at kontakte mig eller vores klinik-
udvalgssekretær Birthe Brogård på tel: 44883371.

Vel mødt til næste KU-møde den 7. april 14.45!
Jeg Glæder mig til at se Jer.
Lad os få gjort noget ved det!

Med venlig hilsen Christopher Schäfer, næstformand,
Tel.: 22775977
Email: schaefer@stud.ku.dk

mok.info
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