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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: 1500
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: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 60, 5. sal, lokale 535
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge: Studenterlokalet
Helsingør: Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: MOK
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Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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København den 1. november, 2005; Prodekan, professor dr.med. Ulla
Wewer er per 1. november 2005 konstitueret som dekan ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Kø-benhavn. Konstitueringen af Ulla
Wewer er sket i forbindelse med afgående dekan Ralf Hemmingsens
ansættelse som ny rektor ved Københavns Universitet.

Den nye dekan får som vigtigste opgave at lede fakultetet frem til
ansættelsen af en ny dekan, hvilket sker i februar 2006. Ansættelse af
ledere på universitetets fakulteter er i sig selv en omfattende organisa-
torisk forandring, da ledelse af universitetets forskning og undervisning
hidtil har været baseret på kollegiale valg. Blandt de umiddelbart
forestå-ende opgaver er færdiggørelse af forslag til ny institutstruktur,
der skal præsenteres for
universitetsledelsen inden udgan-
gen af 2005.
Det nye dekanat sidder frem til
ansættelse af ny dekan og består
ud over Ulla Wewer af prodekan,
professor, dr. odont Birgitte
Nauntofte.

Ved siden af sine ledelsesmæs-
sige opgaver er Ulla Wewer ak-
tiv som kræftforsker og le-der en
forskningsgruppe på fakultetets
Institut for Molekylær Patologi.
Forskergruppen står blandt an-
det bag en kommerciel aftale om
fosterdiagnostik.
Yderligere oplysninger: Det
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, att. dekan Ulla Wewer, mo-
bil 2875 7051 eller informations-
medarbejder Michael Loua, 3532
7069, mobil 2875 7069.
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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Mogens Spang Thomsen, overlæge Ole Weis Bjerrum,
overlæge Michael Pedersen, overlæge Helle
Aggernæs, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Hen-
rik Arendrup, stud. med. Mette Lenstrup (12. sem.),
stud. med. Thea Møller (10. sem.), stud. med. Hellen
Edwards (9. sem.), stud. med. Maria Svane (8. sem.),
studentersekretær Maja Saabye, sekretær Lili Han-
sen og sekretær Rita Dalhammer.
Fraværende:   Overlæge Jesper Eldrup, overlæge
John Vissing, stud. med. Niels Fuglede (13. sem.),
stud. med. Lisbeth Ellegaard (11. sem.) og stud. med.
Barbara Rubek Nielsen (7. sem.).

&�'�(�&)*+
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
Problemstillingen vedrørende pensumbeskrivelser
tages op på studienævnsmødet i november.
Blackboard fungerer og alle undervisere kan lægge
relevant materiale her. Sara Legind Hansen, PUCS,
tlf. 35 32 67 05 er gerne behjælpelig med oprettelse
af kursusrum. De studerende skal selv aktivt til-
melde sig blackboard. Hellen undersøger, om der kan
laves en vejledning til, hvordan studerende tilmelder
sig blackboard samt sørge for, at denne kommer i
MOK.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienteres om bestræbelserne på de
udmeldte 10 % besparelser.

4. Meddelelser fra studienævn
Intet

5. Evalueringer fra forårs semesteret 2005
8. semester:
Tema E blev evalueret meget lavt. Maria Svane
fortæller, at man på nuværende 8. semester oplever,
at timerne er gode hver for sig, men at man savner
en rød tråd igennem kurset. Sidste semester var der
dog større problemer, og det er nok disse problemer
der til dels afspejler sig i de dårlige evalueringer.
Afdelingerne er informeret om de problemer, der var
på sidste semester og kardiologerne arbejder på at
forbedre undervisningen. Henrik Arendrup vil gerne
have evalueringerne opdelt i thoraxkirurgi, kardio-
logi og karkirurgi – så de målrettes rette vedkom-
mende. Hellen fortæller, at man er ved at opdele
evalueringerne, men, at det ikke er meningen, at
thoraxkirurgi og kardiologi skal opdeles.
Vi afventer næste evaluering (E05) for at se, om der
skal ageres yderligere.
De øvrige 3 temaer blev evalueret pænt.
7. semester:
Der er en meget stor spredning på evalueringerne.
Der er meget få studenter på hver afdeling og man
skal derfor være varsom med, at konkludere på bag-
grund af et enkelt semester, hvor afdelingen er ble-
vet evalueret dårligt. Proceduren er, at evaluerin-
ger for den enkelte afdeling - inkl. de studerendes
kommentarer – sendes efter hvert klinisk ophold til
pågældende tutor. Efterfølgende sendes den sam-
lede evaluering – som viser middeltallene for både
første og anden kliniske periode – til afdelingens-
ledelser/klinikchefer, professorer, lektorer og tuto-
rer. Kvalitetsudviklingsenheden tager kontakt direkte
til de afdelinger, der klarer sig dårligt.
7. semester udvalget har pr. mail sendt et katalog
med forslag til informationsmateriale til alle afde-
lingerne.
9. semester:

Evalueringerne på 9. semester er generelt gode. En
afdeling scorer dårligt i spørgsmålet ”hvorledes har
du fungeret som vikar for reservelægerne” - det er
svært at leve op til logbøgerne. Klinikudvalget ser
gerne at formuleringen af dette spørgsmål ændres til
”hvorledes har du i sidste del af dit ophold fungeret
selvstændigt på afdelingerne”. Klinikudvalget sen-
der et brev til studienævnet herom.

6. Meddelelser fra sekretariatet
Det er endnu ikke endelig besluttet i studienævnet
om klinikkerne på 11. semester ny ordning, skal være
obligatoriske. Men i E05 er de ikke obligatoriske.
Der har stort set ikke været aflysninger i undervis-
ningen.
Receptionen for de færdige kandidater afholdes d.
27/1 2006 kl. 14-16.

7. Meddelelser fra semestrene
6. semester
Der mangler en repræsentant på 6. semester
7. semester
De studerende på en afdeling på FH savner en tutor.
Klinikudvalget henvender sig til afdelingen.
8. semester
De studerende savner en systematisk gennemgang af
mikroskopi præparaterne i SAU-timerne    i patologi.
Det er ikke meningen, at der skal være en systema-
tisk gennemgang af stoffet, men at det skal være
studenteraktiverende undervisning. Underviserne skal
selvfølgelig være behjælpelig med at vise hvad der
er relevant i de forskellige præparater.

8. Evt.
Intet

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

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

hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester
kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel syg-
dom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation
fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
ekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
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En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende.
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Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
�"
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Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk
0�&1
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Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.
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Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).
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Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

Onsdag 9/11 1700 - 1800 1400-1700 Malene Esager Medicin
Torsdag 10/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard Medicin
Mandag  14/11 1200 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag  15/11 1100 - 1200 1200 - 1500 Johannes Poulsen Medicin
Onsdag 16/11 1700 - 1800 1400-1700 Malene Esager Medicin
Torsdag 17/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard Medicin
Torsdag 17/11 1600-1700 1300-1600 Gordan Thomas Jehu Medicin
Torsdag 17/11 1900 - 2000 1600 - 1900 Ulrik Bodholdt Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
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Tlf. tid : Fredag 9-10.
Træffetid: Onsdag og fredag: Kl. 10-12
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågæl-
dende tema:

Kl. 10-10.30: Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11: Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30: Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12: Ud på 9.semester / Andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning:
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3
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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 eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold 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 per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
5��������
Efter de nye orlovsregler fra 2005, ændrer det ikke
på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun
må bruges 6 år til Bacheloruddannelsen og 6 år til
fase II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder,
uret ”tikker” altså videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

.
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at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.
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9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).
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Tilmelding
1. december for forårssemestret og
1. juni for efterårssemestret
Du bedes være opmærksom på, at indtegnings-
betingelserne til eksamen på 13. semester omfatter
alle studieelementer og eksaminer indtil 13. seme-
ster, bortset fra miljø- og arbejdsmedicin, retsmedi-
cin og OSVAL II. OSVAL II skal være bestået senest
en uge før kurset ”Akut patient” – dette er besluttet
i Studienævnet d. 01.02.05 og efterfølgende godkendt
i Fakultetsrådet. Mangler du andre studieelementer
end de ovenfor nævnte, frarådes du at tilmelde dig
til 13. semester. Pladserne på 13. semester er få, og
det er svært at få dispensation til gentagelse af un-
dervisning på 13. semester.

Framelding
10. januar for forårssemestret og
1. august for efterårssemestret
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Hensyn
dispensationer fra studienævnet skal følges
dokumentation for børn giver fortrin til et hospital i
Storkøbenhavn – mens ét bestemt hospital / hold
kræver dispensation.

Øvrig holdsætning
Foregår ved lodtrækning. På 7. og 9. semester er der
univærsitær holdsætning og resultatet af lodtræk-
ningen er gældende indtil du har gennemført dit kli-
niske ophold. Dvs. at hvis du framelder dig seme-
stret, beholder du din lodtrækning til det semester
hvor du vælger at gennemføre dit ophold. Hvis der er
flere studerende, som er berettiget til en holdplads,
end der er kapacitet til ved dit klinikudvalg. vil du i
stedet modtage undervisning ved et af de andre klinik-
udvalg.

Læsemakker
Du kan max. søge sammen med én anden studerende.
Hvis du søger sammen med anden studerende, skal I
have enslydende ønsker. Hvis kun den ene har dis-
pensation eller barn, vil I om nødvendigt blive skilt
ad.

Dispensation
Alle ansøgninger om dispensation skal sendes til
dispensationsudvalget under Studienævnet, som er
de eneste, der kan give dispensation.
Ønsker du at søge dispensation til gentagelse af un-
dervisning, skal det ske senest
d. 10. januar for forårssemestret og
d. 1. august for efterårssemestret.
Er du i tvivl om fremgangsmåden mht. dispensation-
sansøgning, kan du henvende dig til studievejlederne
på Panum Instituttet - tlf. 3532 7091.

Børn
Dåbs- eller navneattest skal kun vedlægges første
gang, du ønsker, der skal tages hensyn hertil – men
du skal altid oplyse på tilmeldingsblanketten under
”Øvrige kommentarer”, hvis du har barn, da der el-
lers ikke tages hensyn hertil.
Hvis du ikke tidligere har vedlagt dokumentation for
børn til dit klinikudvalg , skal denne vedlægges. Do-
kumentation overfor Panum Instituttet videregives
ikke til klinikudvalgene.

Forskning
Der vil kun blive taget hensyn til forskning, hvis der
foreligger dispensation.

Introduktionsmateriale
Fremsendes ca. 1 uge før semesteret starter.

Lektionsplan
Findes kun på nettet – www.sis.ku.dk/sund

Semesterfri
Ønsker du ikke holdsætning nu, kan du udsætte din
undervisning til et senere tidspunkt. Du skal i så fald
notere, hvornår du forventer at ville holdsættes.

Semesterstart
12. og 13. semester: mandag d. 23. januar 2006
6., 7., 8.,  9., 10. og 11. semester mandag d. 30.
januar 2006

Ønsker
Du kan angive specielle forhold eller ønsker på
tilmeldingsblanketten under ”Øvrige kommentarer”.
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Tilmeldingsblanketter til undervisning i foråret 2006,
er tilgængelige på KU´s hjemmeside fra d. 1. novem-
ber 2005. Vil også snarest være tilgængelige på KKK´s
hjemmeside på Hvidovre Hospital.

Husk at tilmeldingsfristen er d. 1. december 2005
samt at sidste frist for framelding er 10. januar 2006.

I skal være opmærksomme på, at der er tilmeldings-
blanketter til hvert semester, samt at det på 7. og 9.
semester er vigtigt at I prioriterer hospitaler.

I skal tilmelde jer til det Klinikudvalg som I er
tilknyttet, uanset hvor I har været holdsat i efter-
året 2005. I skal ligeledes bruge tilmeldingsblanket-
ter til det respektive klinikudvalg.

Til de der på 9. semester holdsættes på Nykøbing
Falster og Rønne sygehuse;
I vil  få besked inden jul.

For foråret 2006 gør følgende sig gældende:
Der er ikke mulighed for et klinisk ophold på Dr.
Ingrids Hospital i Nuuk.
Vedr. Kliniske pladser i Sverige, er det oplyst fra
studieadministrationen, at dette afklares i uge 45,
om det bliver aktuelt og i givet fald hvor mange
pladser det drejer sig om.

På vegne af
Klinikudvalget Københavns Amt
Klinikudvalget Rigshospitalet samt
Klinikudvalget Københavns Kommune
Susan Post
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Kurset omhandler de generelle vilkår omkring det at
have et lægevikariat, og er ikke målrettet et spe-
cielt lægeligt speciale. Du kan blandt andet høre om:
· Specielle journalnotater; stuegang, tilsyn, døds-
fald, epikriser, jargon, mm.
· Sygeplejersker; sådan optimerer du samarbejdet
med dem
· Staldtips; sovemedicin, smerter, feber, børn og
meget andet.
· Skadestuen; gode råd og klassiske faldgruber.
· Akutte tilstande; hvordan griber jeg det an?
· Hvad må lægevikaren ikke; ansvar og instrukser.
· Skrevne, men især uskrevne regler, for læger og
vikarer.

Undervisere
Søren Brostrøm; 1. reservelæge,phd, forfatter til
”Subjektivt og Objektivt”
Peter Fahmy, 1.reservelæge

Praktisk info
Tid & sted: Mandag den 28. november , kl. 16.45-
21.00
Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, Ballerup
Målgruppe: Alle medicinstuderende der skal have et
vikariat til vinter eller foråret.
Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et vikariat,
er du også velkommen.
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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.Pris: Kurset er gratis. Under mødet vil der blive

serveret sandwich, frugt og vand.
Sponsor: Pfizer Danmark er sponsor for lokale, for-
plejning samt undervisere.

Tilmelding: Snarest via e-mail til
birgitte.rasmussen@pfizer.com .Der er begrænsede
pladser, så det er efter ”først til mølleprincippet”.
Hvis der ikke er plads, kommer du på venteliste.
Husk at skrive din adresse og telefonnummer i mai-
len.
Spørgsmål ?:  Kontakt  Peter Fahmy, tlf: 3535 7579,
pfahmy@gmail.com
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Auditorium, Hovedvejen, indgang 14
Frederiksberg Hospital
Alle er velkomne!

Mindre kendt viden om rygning og helbred
Rygning og tandsygdomme
Professor Palle Holmstrup

Rygning i graviditeten øger måske risikoen for DAMP
Læge, Ph.D. Karen Linnet

Rygning, sårheling og postoperative komplikationer
Læge Lars Tue Sørensen
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Forventet tidsforbrug 2 – 3 timer pr. uge. Afløn-
ning efter aftale.

Endvidere ønsker vi, at der med mellemrum skri-
ves/oversættes artikler til foreningen. Aflønning
herfor sker efter et fast beløb pr. side.

Vi ønsker derudover, at den medicinstuderende
ca. en gang årligt, sammen med formanden, del-
tager i internationale medicinske konferencer i
ind- og udland. Alle udgifter i forbindelse med
deltagelse i konferencer betales af foreningen.

Start 1. januar 2006, dog gerne tidligere.

Henvendelse til foreningens forskningsmed-
arbejder Vibeke Thostrup vt@fibromyalgi.dk
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Gives med takhånd til den person, der til den
første lange fredagsbar i oktober, fandt og nu er
i besiddelse af min guldbroche der er formet som
et firkløver. Brochen er et arvestykke fra en
mormor og har derfor særlig stor affektionsværdi!

Så glem alt om røde ører og gør mig i stedet
rigtig glad ved, at kontakte mig på
telefon 29917817
eller mail annebundgaard@dbs.dk – på forhånd
mange tak!
Anne Marie Bundgaard Nielsen
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Jeg mistede min store sorte dynejakke i klubben
(i ”garderoben” foran toiletterne) fredag nat i
forbindelse med 69-timers bar.
Hvis der er nogen som finder den eller ved en fejl
er kommet til at tage den med hjem, må man
meget gerne ringe til mig på 22446641.
Tak.   Ulrik

����	���
���
Jeg har mistet min jakke til 69-timers baren
lørdag d. 29/10-05, så hvis du er kommet til at
tage en sort Ralph Lauren blazerjakke med en
grå hættetrøje inden i, fra garderoben, så må du
meget gerne kontakte mig på tlf.: 22 19 92 78
eller på mail: kano03ab@student.cbs.dk.
Evt. kan den indleveres i Studenterklubben -
informér mig dog gerne om dette.
På forhånd tak!
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Baggrund: Signalstoffet cyklisk guanosine mono-
fosfat (cGMP) spiller muligvis en betydelig rolle
i regulering af hjernens blodgennemstrømning
og aktivering af nerveceller.
Sildenafil (Viagra) virker ved specifikt at hæmme
nedbrydningen af cGMP hvorved signalstoffet
opkoncentreres i de påvirkede celler. Viagra er
registreret til brug ved mandlig impotens, men
det er rapporteret at medicinen kunne tænkes
også at påvirke nervecellers aktiveringsrespons
i hjernen og muligvis den lokale blodforsyning i
det aktiverede område af hjernen. Vi vil under-
søge om Viagra har en sådan effekt under lys-
stimulation samt under indånding af luft tilsat
lav dosis kuldioxid. Forsøget vil på længere sigt
være af betydning for udforskning af nye
behandlingsmuligheder ved sygdomme med æn-
dringer i hjerneaktivering eller blodforsyning til
hjernen.

Hvor: Neurologisk afd., Glostrup Amts Sygehus,
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage og for-
søget varer ca. 4 timer hver gang.

Ubehag: Du skal møde fastende og må kun ind-
tage vand under forsøget. Bivirkning af medici-
nen kan være rødme og hovedpine.

Krav: Du skal være rask, kvinde mellem 20 og 40
år, veje mellem 55 og 85 kg og være højrehån-
det. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, mi-
græne, eller hovedpine mere end 4 dage om må-
neden.
Pga. MR-skanningen må du ikke lide af klaustro-
fobi eller have metaldele indopereret i kroppen.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 05069
Der ydes ulempegodtgørelse på. 150 kr/time som
er skattepligtigt.
Henvendelse til Christina R. Kruuse, læge, Neu-
rologisk afdeling, Dansk Hovedpine Center, Bo-
lig 23, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Tlf.
43232796
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Hvad er formålet med forsøget?
Formålet med forsøget er at undersøge, om en
vækstfaktor ved navn ”Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) ” frigives fra musk-
lerne under fysisk aktivitet.
Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har
betydning for vækst og opretholdelse af
hjernecellernes funktion.
Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger kon-
centrationen af BDNF i hjernen, men om denne
koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-pro-
duktion i selve hjernen, eller om den skyldes en
øget perifer produktion, fx i musklerne, vides
ikke.

Hvad er din rolle?
Du skal komme ind til en forundersøgelse samt
møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf
4 af gangene fastende.
Du vil få lavet en helbredsundersøgelse,
Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din
maximale iltoptagelse.
På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at
cykle i to timer eller du vil få en seng og blot
ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtræk-
ning). Gennem hele forløbet vil du få taget blod-
prøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier.
I alt vil det tage ca. 14 timer.

Hvad får du for det?
3000 kr. (cykling)
2700 kr. (sengeliggende)
Pengene er skattepligtige.

Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderli-
gere spørgsmål send da venligst en mail med dit
tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til:
Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen:
powerspirit@gmail.com
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CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på
Rigshospitalet og har til formål at styrke læge-
uddannelsen på det kliniske område. Træningen i
Laboratoriet er dels en forberedelse af de stude-
rende til klinikopholdet og dels et supplement til
den kliniske uddannelse. Træningen omfatter
kommunikationstræning og en række praktiske
færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suture-
ring, gynækologisk og neurologisk undersøgelse
m.m.). Færdighedstræningen foregår på fanto-
mer.

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i hjælp til undervisnin-
gen i kommunikationstræning med bl.a. teknisk
assistance samt undervisning af medicinstude-
rende i udvalgte kliniske færdigheder. Desuden
assistance til diverse undervisning, vedligehol-
delse af de enkelte laboratorier og assistance
ved afholdelse af stationsbaseret eksamen.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået
3. semester og kunne besætte jobbet flere år
frem. Derudover skal du være fleksibel, besidde
gode samarbejdsevner og være socialt anlagt.
Samtidig vil det også være en fordel, hvis du
interesserer dig for formidling af viden samt har
lidt teknisk snilde. Undervisnings- og klinisk er-
faring er en fordel.
Oplæring vil finde sted.

Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitets-
niveauet er størst i begyndelsen af semestrene,
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i sam-
arbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
Gode lønforhold.

Flere oplysninger kan fåes ved henvendelse til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigs-
hospitalet.
Overassistent Bodil Faurschou, ( 3545 5404.)

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 29 no-
vember
Tiltrædelse: 1. december

Ansøgning sendes til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigs-
hospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Skal senest modtages tirsdag d. 22. november
2005 kl. 12.00.
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Haves: Roskilde amt, start forår ’06
Ønskes: Jylland, ikke syd for Vejle amt.
Start forår ’06.

Kariatta 26212800
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·Modtagelse af patient med måling af vægt og
højde.
·Lungefunktionsundersøgelse.
·Måling af nitrogenoxid i udåndingsluft (astma-
markør).
·Anstrengelsestest (løb på løbebånd efterfulgt af
lungefunktionsundersøgelse).
·Priktest.
·Forefaldende arbejde i klinikken, herunder bl.a.
oprydning og støvsugning.

Vi holder åbent tirsdag eftermiddag 15-18, men
påregner at inddrage flere dage fra foråret.

Vi søger en moden, energisk person med inte-
resse og evne for at omgås børn, som kan arbejde
3 – 8 timer pr. uge i tidsrummet fra kl. 14 – 18 på
hverdage. Du skal påregne et par ulønnede følge-
vagter i januar, inden du starter.

Du skal arbejde for:
Professor Hans Bisgaard
Hans Knudsens Plads 1 A,
2100 Kbh. Ø

Er du interesseret, da skriv lidt om dig selv på e-
mail til hanne@giersing.dk inden d. 22/11. Ugen
efter kan du blive indbudt til en uformel samtale
i klinikken. Har du brug for flere oplysninger kan
du ringe på tlf. 61683393

Vh Hanne Giersing, stud med
BørneAstmaklinikken
www.astma.suite.dk
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Vinsmagning
Da alle 40 pladser til næste vinsmagningen er optaget, tager vi desværre ikke imod flere tilmeldinger. Men glæd dig til mere

vin på næste semester!

 Københavns Kredsforening
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Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

KKFs tidligere formand Karen Boje
har født en dejlig pige.
Både mor og barn har det fint.
Vi ønsker hende et stort tillykke.

Nyt Repræsentantskab

Københavns Kredsforenings
konstituerende repræsentantskabs-
møde blev afholdt i søndags, den 6.
november 2005.

Da mødet sluttede sent, kan vi kun
afsløre, at Morten Andresen blev
genvalgt som formand.

Der er sagt farvel til nogle "ældre"
politikere, og der er budt velkommen
til en del nye.

Der kommer mere ud om
konstitueringerne i MOK i næste uge.

Bliv aktiv i MSR
"Hvorfor bruge min dyrebare fritid på
at gå til møder?", spørger du måske?
MSR er mere end bare at gå til møder.
Du møder studerende fra hele studiet, der HAR
været igennem medicinsk kemi, 3. semester og
alle de ting som måske kan gå og stresse dig lidt.
Der er masser af erfaring at hente i MSR. Både
rent fagligt, men så sandelig også menneskeligt.
Fordi MSR er en meget broget samling af men-
nesker så lærer du også at forholde dig til alle
typer af mennesker.

Og så er det arbejde vi laver super vigtigt. Det
handler både om dig som går på 2. semester,
men også om dig som lige er startet på 6. eller
10. Vi arbejder med justeringer og forbedringer
på alle semestrene og hvis du har en mening om
din fremtid så er det MSR du skal sige den til.
Hvordan melder jeg mig ind i MSR?
Se det er den nemme del af det. Du er allerede
medlem! MSR har igennem sine vedtægter sør-
get for at alle medicinstuderende skal have tale-
og stemmeret, uanset om det er deres møde nr. 1
eller nr. 100.
Møderne annonceres i MOK og starter altid
16:15. De foregår på MSR's kontor, som ligger
oppe ved kemigangen, skråt over for FADL.
Her er du også altid velkommen til at henvende
dig hvis du har spørgsmål eller gode idéer.

Selv om du går på 3. semester og lige i øjeblikket
ikke kan overskue ret meget andet end kraniets
huller og buler, så har du stadig mulighed for at
komme til MSR-møderne. Et af de første punk-
ter på dagsordenen er nemlig "Nyt fra
semestrene", hvor vi spørger forsamlingen, se-
mester for semester om der er noget at bemærke
til undervisningen, kurser eller andet. Og hvis
du brænder for at sige noget men også bare MÅ
tilbage til spotsalen, så er det helt ok at gå når
man har sagt hvad man vil sige. Selvfølgelig er
det hyggeligst hvis du bliver, men så håber vi du
dukker op igen når du har mere overskud.

Jeg kan ikke overskue at gå til møder?!

MSR er mere end at gå til møder- vi rejser
også til dem!

Vi mødes også på landsplan med mediciner-
rådene fra Århus og Odense til de såkaldte Stor-
møder. Her har vi mulighed for at tale om mere
overordnede emner og dette semesters stormøde
er udmundet i et landsdækkende initiativ som
skal undersøge hvilke forhold der spiller ind for
at du og jeg føler os godt tilpas og velkomne i
klinikken- og ikke mindst: At vi lærer noget!!!

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse af-
holder årsmøde i Odense d. 17/11 i Odense og
der deltager undertegnede fra MSR. Det er igen
en mulighed for at lære mere om hvad man ar-
bejder med indenfor medicinsk uddannelse på
landsplan.Til dette års møde kommer der bl.a.
oplæg som berører emner som kompetencer og
målbeskrivelser.

Hvis noget af dette skulle have din interesse er
du meget velkommen til at skrive til MSR's for-
mand, Sabrina Eliasson på msr@studmed.ku.dk
og så finder vi ud af hvad der er din mærkesag.
Vi håber på at se dig til næste MSR-møde som
er torsdag d. 1/12 kl. 16:15 i lokale 1.2.20.

Mvh
Sabrina Eliasson
Formand, MSR

MSR holder naturligvis sine egne møder som
altid ligger umiddelbart inden studienævns-
møderne, men vi forsøger også at holde os ori-
enteret på nationalt og europæisk plan. Bl.a.
har vi deltaget i AMEE konferencen, som er en
international konference hvor læger, undervi-
sere og studerende mødes og præsenterer deres
erfaringer med nye og spændende tiltag inden-
for undervisning i medicin.

www.dsmu.dk
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER 1
NYT MEDLEM PR. 1.12.05:

Pga. orlov og færdige kandidater søger vi nu nye
medlemmer på metadon-holdet.
Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på
alle dage i tidsrummet 8-13 (dog til 14 om mandagen
og i weekender dog 8.30-12.00). Vagterne aflønnes
med MVS-løn og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedi-
cinsk klinik i Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer
metadon, dels på forskellige udleveringssteder, dels i
klienternes eget hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt,
og lønnet oplæring sker på dine første vagter sammen
med et erfarent holdmedlem. Arbejdet giver dig god
erfaring med stofbrugere og behandling af stofmis-
brug og gør dig godt rustet til senere at imødekomme
patienter med misbrug i dit arbejde som læge.

Krav:
- Er du på ny studieordning, skal du have over

stået klinikophold på 7. sem.
- Er du på gammel studieordning, skal du have

bestået farmakologi.
- Du skal have kørekort
- Du skal være god til at finde vej og kunne

orientere dig i et kraks-kort
- Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om

måneden
- Du skal kunne deltage i holdmødet onsdag

den 23. nov. kl 17

Ansøgningsfristen er onsdag den 9.
nov. 2005 kl. 12. Ansøgningen bedes
ske elektronisk via FADL’s hjemmeside.
Pga. mange ”ældre årgange” på holdet, vil ansøgere på
8., 9., og 10. sem. blive foretrukket.
Yderligere information: Kontakt holdleder Ida Kim
Wium-Andersen på tlf. 23366746

VT-HOLD 4402 SØGER AKUT
NYE MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.

Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har

skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i

takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedli

geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med

andre procedurer inden for observation, pleje
og behandling af intensivpatienter, dvs. få
trænet

1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og

respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV
samt DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller
flere ventiler ad gangen i teamet af intensiv-
sygeplejersker og er med til at passe patienterne. En
del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.
Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer. (Der kan dispenseres herfor,

hvis vi vurderer at ansøgeren alligevel er

kvalificeret. Så søg selv om du har færre
timer)

2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ord
ning).

3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter,
således at du kan være vagtaktiv fra de
cember evt. januar 2006

4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr.
måned. Pga. afdelingens størrelse og de
mange forskellige patienter, er det nødven
digt med en grundig indføring. Fordelen er, at
man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er
der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr.
måned.

5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbe
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et
team både som ventil og i forhold til afdelin
gen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai
Preisler: È6177 8982
npreisler@hotmail.com
Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og sendes til
Kirsten på FADL kc@fadl.dk samt til holdlederen.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 17. november 2005.
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VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

SPV HOLD 1501 SØGER NYE
MEDLEMMER.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. novem-
ber 2005 til Vagtbureauet,
                              Evt. via mail: kc@fadl.dk

Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HOLD 1515 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER

SPV nattehold på Amager søger 2 nye
medlemmer pr. 1/12-2005.
Vi er et hjemmehold på Amager der passer en 13årig
selvhjulpen dreng med hydrocephalus. Arbejdet be-
står i at sørge for at han vender sig selv regelmæs-
sigt, sikre at han ligger rigtig, sørge for at han tager sin
medicin samt sørge for at han vasker sig ordentligt.
Vagterne er i tidsrummet 22.30-7.30 og er hyggelige da
der er mulighed for at læse samt at der stilles kaffe,
the og kage frem til os på vagten.

Krav:
- Min. 200 timer
- Kan tage nattevagter i hverdagene
- Er glad for børn
- Være interesseret i at arbejde på hold med alt
hvad det indebærer

Ansøgningsfrist: 17/11-2005

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk - tlf.
27204386 mail: Nicolai@sundbynet.dk

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatør søges til
permanenthold 4301 på
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang,
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme
til at passe præmature, børn født af mødre med diabe-
tes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT
kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er
som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

Oplæring:
-5 ulønnede følgevagter med BVT
- 2 lønnede med sygeplejerske
- ca. 2 timer ulønnet med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-
løn et børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21.
november 2005 til Vagtbureauet! Skriv
gerne hvilket hold du tidligere har
arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Camilla Groth tlf: 35 36 66 29
Email: camilla.groth@jubii.dk

Til nye og gamle…
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EQUIP er en undergruppe af IMCC bestående af
medicinere i København og Århus, der står for
indsamling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdens-
lande. Vi samarbejder med forskellige danske
nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden Græn-
ser.
Desuden har vi kontakt til medicinale virksom-
heder og hospitalsafdelinger, som primært dono-
rer os udstyret. I løbet af den sidste periode har
EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og pro-
jekter bl.a. i Pakistan, Guinea Bissau, Indien,
Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i
vort arbejde? Eller ønsker du blot at vide mere
om vores gruppe, så send en mail til:
 equip-copenhagen@imcc.dk
Eller duk op til månedsmødet tirdag d. 15. no-
vember kl. 16.00 på IMCC kontoret.
Der kræves ingen forudsætninger for at være
med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil
afsætte.

Mvh.
EQUIP

���������

���
���
�����

������ ���	�����
�
"�����������������
 ��
 ����������
��
���.�����.������
���
 �����
 ��
���
&�����
0���������������
C
��
���2�����
 ���������33

Desuden vil han demonstrere anlæggelse af
støttetape

TIRSDAG 22/11 KL 17-19
Lokale 1.2.47

Max. 25 deltagere
Gratis for SIMS -medlemmer
(Ikke medlemmer: 50kr inkl. indmeldelse)
til jsommer@stud.ku.dk inden 15/11
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med foredrag af overlæge, dr. med. Poul
Videbech, afdeling for biologisk psykiatri, Ris-
skov

D,�����
��/�����D

De fleste studerendes første professionelle kon-
takt med psykiatrien er, når de sidder fast vagt
ved en fikseret patient. Men psykiatri har som
speciale, ikke meget tilfælles med at sidde fast
vagt. Området har over de seneste år, gennem-
gået en utrolig udvikling indenfor behandling og
viden om psykiatrisk sygdom. Har du lyst til at
høre om tilgangen til psykiatrisk behandling i
dag, så er der en mulighed her!
Foredraget vil vare ca. 1 time, hvorefter der vil
blive serveret et lettere traktement. Efterføl-
gende holdes der stiftende generalforsamling for
Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende.

Tid: Mandag d. 14. november 2005 kl. 20.00 –
22.00
Sted : Århus Universitet, Victor Albeck Bygnin-
gen

Økonomisk støtte af transporten til Århus ydes
af Dansk Psykiatrisk selskab ved forespørgsel.
På grund af forplejning er det nødvendigt med
forhåndstilmelding senest d. 11. november på:

psykiatrisk.selskab.for.medicin@gmail.com
eller tlf.: 66-666-679

Alle er velkomne - Glæder os til at se jer!
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På hospitalsgangen kommer den unge turnuslæge og
den medicinstuderende til
at gå ved siden af overlægen. Studenten siger friskt
godmorgen. Overlægen
svarer ikke, værdiger knap nok sine unge kolleger et
blik og går ufortrødent
videre. Lidt senere til en operation i et roligt øjeblik
falder et spørgsmål
fra studenten, og svaret lyder: ”Læs din anatomi!!”.

Indrømmet; de fleste overlæger, jeg har mødt, har
været særdeles flinke og
imødekommende og har aldrig reageret som i de
tænkte og noget stereotype
eksempler ovenfor. Desværre møder man engang
imellem en uheldig læge. Derfor
er det uretfærdigt, at både studerende/turnuslæger,
overlæger og samarbejds-
og indlæringsmiljøet skal lide under, at der skal så
uforholsmæssigt mange
positive udsagn til at opveje et enkelt negativt. Dog
tror jeg, at mange af
disse situationer kan undgås. Det handler om at være
sig selv bevidst:

Faget medicin beror for en stor dels vedkommende
på mesterlæreprincippet, og
derfor er forholdet mellem mester/elev og indlærings-
miljøet af afgørende
betydning. I mesterlæreprincippet findes et fagligt
afhængighedsforhold, som
i udgangspunktet er sundt, selvfølgeligt og nødven-
digt. Mesteren doserer af
sin viden og kunnen, og eleven ser fagligt op til
mesteren og udviser
forhåbenlig en værdig taknemmelighed, der signalerer
”jeg er åben for
indlæring”. Ligeledes ligger det implicit i mesterlære-
forholdet, at der skal
kritiseres. Ellers lærer eleven intet. Men her er
kritikkens form afgørende;
en kritik kan formidles positivt og konstruktivt eller
det modsatte. Er den
ikke konstruktiv, men tværtimod nedladende eller
ydmygende, misbruger
mesteren selvsagt sin magt og demotiverer sin elev.
Mesteren har nemlig
magten til at motivere/demotivere og magten til at
skabe et negativt eller
positivt indlæringsmiljø.

Og hvad så?! Et par kontante kommentarer, kan vel
ikke betyde så meget?! Jeg
synes tværtimod, man må stoppe op. For sagens kerne
er egentlig, man
forbryder sig mod nogle basale, alment accepterede
spilleregler for socialt
samvær; man behandler ikke hinanden pænt og or-
dentligt. Grunden skal måske
findes i, at det faglige hieraki overføres til det so-
ciale samvær. På den
måde udviskes den almindelige mellemmenneskelige
respekt, og det legitimeres
således, at man opfører sig på en måde, der uden for
de hvide hospitalsvægge
ville betragtes som upassende, ja måske endda ufor-
skammet. Kunne overlægen
for eksempel finde på ikke at sige godeftermiddag til
børnehavepædagogen,
når børnene skal hentes efter arbejdstid? Næppe.

Jeg vil gerne igen understrege, at langt de fleste
overlæger, jeg har mødt i
min syv semestres lange karriere som medicinstude-
rende, har været
forbilledlige mesterlærere og på ingen måde falder
for ovenstående kritik.
Men måske er det alligevel vigtigt at huske på, at
det endelige mål på et

hospital – den optimale behandling af patienterne –
opnås allerbedst i et
positivt arbejds- og behandlingsmiljø. Så i sidste ende
skylder vi
patienterne at opføre os ordentligt. Og til at be-
gynde med skylder vi
hinanden det.

/stud.med. Morten Schrøder, september 2005
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Ih hvor de hygger sig, når de laver boglister, og hvor
grines der i skægget når de forklarer os om det frie
bogvalg og det pædagogiske i ”ansvar for egen indlæ-
ring”.
At udstikke en bogliste med 20 eller flere bøger, som
alle har relevans til et kursus er det samme som når
man i Indien går ind på en restaurant, hvor tjeneren
ikke taler engelsk, og du heller ikke taler hindu og
hvor forretter, hovedretter, desserter og drikkeva-
rer står opført hulter til bulter mellem hinanden på
menukortet. Det kan selvfølgeligt have sin charme,
når hver gang man peger på noget, så ruller tjeneren
på hovedet og gør mine til hverken et ja eller et nej,
men charmen går lidt af spøgen når alle menu-
punkterne koster mellem kr. 450 og kr. 750, og du
skal have et par retter og noget at drikke for at blive
mæt.
Nej nu må det kraften æde mig holde. Et frit bogvalg
er blot et fatamorgana, når man som os jo ikke lige-
frem ved hvad der står i bøgerne, før man har læst
dem. Hvis de alt for kloge hoveder ikke vil anbefale
én bog frem for andre, så er det ikke for meget
forlangt, at de i det mindste kategoriserer boglisterne
i fx opslagsværker, basis bøger osv. Eller de kunne
anstrenge sig lidt og lave 2 – 3 ”menuer” af pensum-
dækkende og sammenhængende bøger der ikke
overlapper hinanden for meget, så man i det mindste
kunne vælge mellem forskellige, men relevante bog-
kombinationer.

… Børn bliver ikke bedre til at få tæsk, fordi de får
det hver dag!

Kærligst
BCS

Skribenten har ønsket at være anonym, men navnet
er redaktionen bekendt.
MOK/Gordon

����
�������
�
�	���������������
����������
Der findes interesseorganisationer for anæstesi og
traumatologi (SATS)
og almen medicin (SAMS). Nu findes der også en
interesseorganisation
for kirurgi. Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
(SAKS) blev stiftet på
Københavns Universitet i oktober i år. Jeg fik en
snak med stud.med.
Javed Akram, der er en af stifterne.

Tekst og foto af Cheme T. Andersen, stud.med. Syd-
dansk Universitet

Den 13. oktober blev der på Panum i København
afholdt stiftende generalforsamling for en ny
studenterforening. Foreningens navn er Studerendes
Almene Kirurgiske Selskab (SAKS), og den afholder
kurser og foredrag i kirurgi. Jeg satte medicinstude-
rende Javed Akram stævne i en time.

Hvad er formålet med SAKS?
- SAKS er en gruppe, som er dannet ud fra behovet
for en kirurgisk basisgruppe for medicinstuderende.
Vi er en basisgruppe, som har til formål at arrangere
faglige foredrag og kurser inden for det kirurgiske
område og subspecialer, samt at skabe interesse for
kirurgi. Desuden vil vi være rammen om sociale ar-
rangementer for vores medlemmer, der har det ki-
rurgiske område som fælles lidenskab. Gennem vo-
res kurser ønsker vi at give de studerende
nogle basale kirurgiske færdigheder og et indblik i,
hvad kirurgi er, og hvad de forskellige subspecialers
arbejde går ud på. Med vores arbejde vil vi dels
skabe interesse for subspecialerne, men der vil også
være studerende som efter nogle af vores arrange-
menter vil opleve, at de måske alligevel ikke har
interesse i pågældende speciale eller subspeciale.

Hvem fik ideen til SAKS?
- Jeg har personligt gået med ideen i nogle år, men
det er ikke blevet til noget før nu. Tidligere var jeg
engageret i opstarten af Sehat, som er en anden
basisgruppe, der arbejder med sundhedsformidling
for etniske minoriteter. Men da jeg så et opslag i
MOK (fakultetsblad
ved Københavns Universitet) af Mikkel Pedersbæk,
kontaktede jeg ham samme dag. Vi gik hurtigt
i gang med at diskutere, hvordan vi skulle gribe det
hele an, og det udmøntede sig i, at jeg indkaldte til
stiftende generalforsamling og bookede FADLs Mø-
delokale på Panum.

Hvad er jeres planer for den nærmeste fremtid?
- Vores planer er først og fremmest at få os etable-
ret. Der er en masse praktiske ting, der skal ordnes,
såsom at oprette en bankkonto, at søge økonomisk
støtte og oprette en hjemmeside. Dernæst har vi
nogle projekter på tegnebrættet. Det drejer sig om
oplæg inden for kirurgiske subspecialer, hvor vi vil
have specialister fra de forskellige kirurgiske
subspecialer til at komme
og fortælle om deres arbejde indenfor pågældende
subspeciale. Derudover arbejder vi med at arrangere
et kursus i basale kirurgiske teknikker såsom knude-
teknik, kirurgisk håndvask og instrumentbehandling.
Vi har også tænkt os at etablere et tæt samarbejde
med SATS om afholdelse af kurser såsom det, de
afholder i Jægersborg. Og vi har mange andre ideer,
vi arbejder med.

Har I tænkt jer at opstarte grupper i Odense og
Århus?
- Jeg mener personligt, at det ville være en god ide,
hvis der også blev startet grupper op i de to andre
universitetsbyer. Jeg tror, at der er ligeså stor inte-
resse for kirurgi i Odense og Århus, som der er her i
København. Der er basisgrupper for almen medicin,
traumatologi og anæstesiologi - hvorfor ikke kirurgi,
når en stor del af os ender som kirurger? SAKS-
Afdelinger i Odense
og Århus ville også kunne skabe et tvær-regionalt
samarbejde, hvilket betyder flere medlemstilbud,
udveksling af viden og idéer og ikke mindst samar-
bejde om store arrangementer.
Det ville være en fornøjelse at se grupper blomstre
op i Odense og Århus, og jeg vil gerne være behjælpe-
lig med opstart.

Kontakt SAKS: Javed Akram, stud.med. 7. semester
KU - email: javedakram@hotmail.com - Mobil: 60 10
69 60

Artiklen bringes i Sund & Hed d. 2. november 2005.
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