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Det sker i ugen 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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: MOK (det er din egen skyld, Ulla)

Onsdag:  SAKS månedsmøde kl. 16 på kemigangen.
  MOK nr 11, årgang 40 udkommer

Torsdag: Præstens strikkecafé - nu med Thanksgiving   
  og bolchekogning! kl. 15.30
  

Fredag: Kajzilla skejer ud maritim-style.

Lørdag: Fodbold: Danmark - Nordirland
  

Søndag: NFL: Jacksonville Jaguars-San Diego Chargers
  Dronning Ingrids kjoler på Amalienborg

Mandag: Undersøgelse af undervisningsmiljø  
  starter  - tjek din KU-mailbox!
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Præstens debatforum om videnskaben og alt   
  det andet kl. 15.15

Denne  redaktion

MOK

VS.
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hvh.regionh.dk
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.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

VI VIL FORBEDRE DIT UNDER-
VISNINGSMILJØ – VIL DU?
 
I 2006 var du måske med til at besvare et spørgeske-
ma om undervisningsmiljø. Besvarelserne er blevet 
brugt til at arbejde videre med undervisnings- og 
studiemiljøet på Panum. 
Du vil den 19. november få et nyt spørgeskema i 
din KU-mailboks. Skemaet kan ses som et tillæg 
til spørgeskemaet fra sidste år. Udfyld skemaet 
og deltag i lodtrækningen om en super bærbar 
computer og otte gavekort á 800 kr. sponsoreret af 
Akademisk Boghandel. 
Dit svar skal bruges til at målrette fakultetets ar-
bejde med at udvikle og forbedre dine studieforhold. 
Tanken er bl.a., at prorektor Lykke Friis vil bruge 
besvarelserne til at udarbejde et ’studiebarometer’ 
for hele KU. 
Det er helt afgørende for ledelsen at få de studer-
endes holdning til undervisningsmiljøet, hvis det 
skal forbedres. Desuden har du som studerende 
krav på at få ordet.

Så udfyld skemaet, hvis du vil være med til at 
forbedre DIT undervisningsmiljø! Du kan læse 
mere om undersøgelsen på www.studiemiljoe.
ku.dk. Har du spørgsmål kan du også skrive til: 
lmac@sund.ku.dk.

Med venlig hilsen,
Ulla Wewer
Dekan

Styrende organer

RESUMÉ AF DE UNGE 
MØDRE

Så er vi på banen igen med en 
dugfrisk opdatering, på serien 
alle taler om. Efter en lidt sløj uge 
45, blev der skruet op for blusset i 
den forgangne uge.

I Aalborg møder vi Camilla 
Framnes, der endnu engang er 
droppet fra sin uddannelse. Hun 
har derfor fået sig et spændende 
job i Føtex, hvor hun har ansvaret 
for mælken. Hun er glad for nu at 
have penge på kontoen sidst på 
måneden. Alt ser faktisk lyst ud, 
men allerede i onsdagens afsnit er 
Camilla tilbage på skolebænken. 
Føtex mente åbenbart ikke at hun 
var værd at satse på, så nu drømmer 
Camilla om en karriere som 
lægesekretær. På hjemmefronten 
har den laskede kæreste Christian 
taget sig sammen til at købe en 
forlovelsesring. Ifølge Christian 
noget han gør af lyst og ikke fordi 

han skal!

Hedensteds primadonna skal 
vælge, hvorvidt hun vil tage 
10.klasse eller handelsskolen. Hun 
har dog endnu ikke klaret 9.klasses 
afgangsprøve trods 2 forsøg. Efter 
45 min med glattejernet er Malou 
Stella klar til afgang. På trods 
af dette hastværk, kommer den 
unge mor og Britta for sent og den 
uddannelsesansvarlige er gået. De 
finder ham dog, og planerne tager 
form. Malou Stella mener, at fysik/
kemi vil være et godt valg til en 
senere karriere som frisør. For det 
må jo være en fordel at være god til 
fysik med alle de kemikalier. Faget 
”flyt hjemmefra” klinger også 
kønt i Malou Stellas øre, imedens 
mor Britta er lidet begejstret. 

Sofie har igen indfundet sig på 
fødegangen. Denne gang er det 
dog alvor. Som ventet er Sofie 
mere jamrende end gennemsnittet. 
Sofies mor er heldigvis iskold 
og lader sig ikke distrahere af 
datterens klagesang, men forsætter 
ufortrødent med SMS’erne. End 
ikke da der skal lægges drop og 
skrigene tager til, stresses den 
kommende mormor. Jordmoderen 
Mianne fortæller Sofie, at barnet 
ligger i Stjernekigger position. 
Sofie mener dog at udtrykket er 

DUM
misvisende, da barnet jo ikke 
kigger mod stjernen…AD! Snart er 
fødslen dog rigtig i gang og Sofies 
jokes forstummer. Da jordmoderen 
forklarer, at Sofies krop vil presse, 
som hun aldrig har prøvet før, 
fremstammer Sofie: ”Jeg troede 
det var ligesom at skide…”. Kort 
efter er barnet dog ude og ud af 
ingenting dukker Simon op og 
klipper navlesnoren.

M O K - R e d . /
Martin
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ER DU BLEVET FORSINKET PÅ 
STUDIEORDNINGEN AF 2000?
Hvis du er blevet forsinket i dit studie og du studer-
er på studieordningen af 2000 kan det være du skal 
overflyttes til den nye studieordning. Herunder 
er beskrevet hvilke studerende en overgang kan 
blive relevant for – samt hvordan og hvornår en 
overgang kan laves.

Februar 2006 startede en ny studieordning på 
medicinstudiet. De første på denne studieordning 
nu er på 4. semester. Det er planen at den gamle 
studieordning skal udfases i takt med at den nye 
studieordning skrider frem. Enkelte tilfælde vil 
der blive arrangeret ”opsamlings” eksaminer på 
den gamle ordning, men ofte vil det være en fordel 
at blive overflyttet frem for at deltage i en opsam-
lingseksamen. 

Skal du overflyttes?
Det vil være relevant for dig at blive overflyttet 
såfremt du studerer på studieordningen af 2000 
eller 2005, og mangler at bestå eksaminer svar-
ende til 1.- 3. semester eller eventuelt 4. semester. 
Såfremt du er på 4. semester på 2000- eller 2005-
ordningen, kan det være en rigtig god idé at snakke 
med studievejledningen, så du kan finde ud af om 
du skal overflyttes. 

Overflytning? - Sådan! 
En overflytning starter altid med en samtale med 
en studievejleder, hvor det videre studieforløb 
planlægges. I samarbejde med studievejlederen 
laves der en plan, som indsendes til studienævnet 
der herefter beslutter om den studerende kan over-
flyttes med den beskrevne plan. I enkelte tilfælde 
kan det være nødvendigt at søge om yderligere ting 
f.eks. ekstra forsøg til eksamen eller forlængede 
tidsfrister. Dette laves samtidig med planen.

Hvornår?
Ønsker du at blive overflyttet inden eksamen dette 
semester, skal du henvende dig til studievejlednin-
gen så hurtigt som muligt med henblik på at få afk-
laret om dette kan lade sig gøre. Skal du overflyttes 
efter eksamen, vil din plan afhænge af resultat af 
din eksamen og der vil ikke blive taget stilling til 
en evt. overflytning inden dette forlægger.

ER DU KLAR TIL BACHELOR-
PROJEKTET (OSVAL I)?

Der er flere ting, der er værd at huske inden 
man begynder at skrive på sit bachelorprojekt. 
Du skal selv vælge en vejleder. Du skal tilmelde 
dig eksamen, aflevere forside og tilmelde dig 
fremlæggelsen.

Bachelorprojektet, den tidligere Osval I, er en 
kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor 
projektet skal være bestået inde du går til eksamen 
på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorpro-
jektet senest den 15. februar / 15. september, samt 
tilmelde dig fremlæggelsen. Forsiden og tilmeldin-
gen til fremlæggelsen er særskilte blanketter, der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. De skal begge 
afleveres i ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk 
lektor, ekstern lektor eller lignende. Er han/hun 
ikke dette skal han/hun godkendes som vejleder. 
Se på nedenstående side hvordan en vejleder 
bliver godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en 
vejleder godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO” for, 
at se specifikke datoer for undervisning i f.eks. 
formidling og skriveprocessen.

OSVAL II – ER DU KLAR?

OSVAL II er en anden form for eksamen end de 
øvrige på studiet. Du skal derfor være opmærk-
som på at tilmelde dig korrekt, selv arrangere 
eksamen, samt sikre dig at din vejleder er ansat 
af fakultetet. 

Osval II ligger sig tæt op ad Osval I, men der er 
dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. være 
din sidste eksamen på studiet. OSVAL II skal først 
være bestået inde du blive kandidat. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledn-
ing i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du 
kigge på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO”. 
Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, 
så vær i god tid. 

Det semester du skal til eksamen skal du huske at 
tilmelde dig eksamen via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt 
yderligere information om eksamen.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN      
Uge 46-47 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 

Mandag 12/11 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 13/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  13/11 1200 – 1300  1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 14/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 15/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 19/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 20/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  20/11 1200 – 1300  1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 21/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 21/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 22/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl  
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  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: 9.1.27                           
 

VKO: HVAD, HVOR, HVORNÅR?

Valgfrie kurser og ophold (VKO) er din mulighed 
for at supplere din uddannelse med et ophold et 
sted der rent faktisk interesserer dig. 

Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, 
en lægepraksis, et laboratorium eller en samfunds-
medicinsk institution, ligesom opholdet både kan 
finde sted i Danmark og i udlandet.

Er du indskrevet på 2000-ordningen er opholdet 
af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til det på 11. 
semester, men kan påbegyndes efter at du er blevet 
indskrevet på kandidatdelens 7. semester, og skal 
være bestået inden du kan tilmelde dig eksamin-
erne på 12. semester.

Er du indskrevet på 1986-ordningen er opholdet 
af 6 ugers varighed. Det er skemalagt på 10. eller 
11. semester, men kan påbegyndes efter at du har 
bestået 8. semester, og skal være bestået inden du 
kan indtegnes til 13. semesters eksaminer 

Der er meget vide rammer for hvornår du kan 
placere dit VKO, du kan for eksempel vælge at 
tage det i ferien. Dog skal det placeres så det ikke 
generer andre studerende på obligatoriske kliniske 
kurser. Det vil sige at kurset kan placeres på:
· Et hospital/afdeling hvor der ikke er  
 studerende 
· Det kan placeres uden for semester 
 månederne
· Det kan have et indhold der adskiller  
 sig fra de obligatoriske kliniske   
 kurser på denne afdeling

Du kan læse mere om VKO på www.sis.ku.dk.

Studievejledningen

STUDIET
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STUDIEO-
PHOLD VED 
UNIVERSITY OF 
IOWA  
Kom og hør om mulighederne for stud-
ieophold ved University of Iowa!

Professor Gerald DiBona fra University 
of Iowa besøger Fakultetet og holder i 
den forbindelse et oplæg om studieo-
phold i Iowa. Herefter er der mulighed 
for at stille spørgsmål til ham. 

Til sidst vil vi informere om ansøgning-
sprocedurer og frister for studieophold 
i USA og Australien ved University of 
Iowa, Vanderbilt University og Univer-
sity of New South Wales. 

Mødet finder sted:

Torsdag d. 22. november 2007 kl. 14-15 
i Dam Auditoriet

Yderligere information om studieophold 
i udlandet kan du finde på Medicins 
hjemmeside under internationalt - 
http://medicin.ku.dk/internationalt/

Vel mødt! 

Fakultetets internationale 
medarbejdere

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42
November 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 

Studietilbud

STUDIET

MOK

Poll

Resultatet af sidste uges poll (Hvem er din yndlings-bev-
erly-person?) blev at  Valerie Malone løb med sejren med 
en score på 22.9%. På 2. pladsen kom Brandon Walsh med 
17.1% og på 3. pladsen kom Steve Sanders 11.4%. Disse tal 
er ikke signikante, p-værdien var langt over 0,05 da rigtig 
mange mennesker benyttede sig af at sofavælge (og vel at 
mærke, uden at have computeren tændt). 

Næste uges poll omhandler det famøse valg. MOK giver 
dig hér muligheden for at stemme éndnu en gang (men 

kun én gang! Ellers fordrejer du alle resultaterne!) på dit favoritparti. Hvem skal 
vinde valget?

Socialdemokraterne - A
Det Radikale Venstre - B
Det Konservative Folkeparti - C
Socialistisk Folkeparti - F
Kristendemokraterne K
MOK-redaktionen - M
Dansk Folkeparti - O
Venstre - V
Ny Alliance - Y
Enhedslisten - Ø
Ingen af ovenstående
Alle ovenstående

MOK

Poll
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BØGER SÆLGES:
The Cell, alberts et al., 3rd edition, 100 kr
Emery’s Elements of Medical Genetics, 10th edi-
tion, by Mueller, Young, 50 kr
Principles of Medical Biochemistry, Meisenberg, 
Simmons - 150 kr - helt uden understrygninger
Studiesalshåndbog i patologi, Franzman og 
Poulsen - 100 kr
Medical Microbiology, Mims, playfair, roitt, wake-
lin, williams, 2nd edition. 100 kr
Textbook of medical physiology, guyton and hall, 
10th edition, 250 kr
Basal nyrefysiologi, finn michael karlsen, 100 kr
 
Ring eller SMS Louise på 24 21 18 76

PUSTERUM FRA MEDICINS-
TUDIERNE I STIMULERENDE 
OMGIVELSER I NEW YORK.

Au-pair stud.med. søges snarest muligt af dansk-
engelsk ægtepar bosiddende 25 minutter fra down-
town Manhattan. Familien består af en 76-årig 
tidligere professor i biofysik og fysiologi på Geor-
getown University, samt speciallæge i gynækologi 
og intern medicin og direktør i medicinalbranchen, 
og 2 gravhunde. Arbejdet består primært af lettere 
pasning (ikke personlig hygiejne) og underholdn-
ing af den pensionerede professor, som lider af 
Parkinsonisme og gangbesvær. Derudover indkøb 
og lettere forefaldende arbejde. Ansættelsesperiode 
minimum 3 mdr. men med mulighed for forlæn-
gelse. Arbejdet kan periodevist være krævende 
og ensomt. 
Fri kost og logi, bil og mobiltelefon stilles til 
rådighed. Honorering efter aftale.
Krav/forventninger: Ikke-ryger, kørekort, gode 
engelsk-kundskaber, og evne til at disponere eget 
arbejde.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos Pia Føgh, 
læge tlf 40525006/39614550.
Ansøgning til: piaf@dadlnet.dk
NB: Såfremt man har mulighed for tiltrædelse 1 
december, vil der være mulighed for at rejse hjem 
og holde jul (rejsen betalt – dog max en uge).

HAR DU ASTMA?
Og bruger du anfaldsmedicin (fx. 
Ventoline, Brincanyl)?

På Lungemedicinsk Forskningsenhed ved Bispeb-
jerg Hospital søger vi mandlige astmatikere over 
18 år til videnskabeligt forsøg. Vi ønsker at un-
dersøge blod- og urinkoncentrationer af inhaleret 
salbutamol i normale doser hos astmatikere.
Forsøget er risikofrit og indebærer 1 besøg á 8 
timer på Bispebjerg Hospital. Man kan læse/ar-
bejde på pc under hele forsøget. Der gives honorar 
på kr. 1000 for deltagelse.

For yderligere information kontakt
Stud.med. Jimmi Elers 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Tlf. 40 73 50 39

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 65 år søges 
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med 
forsøget er at undersøge sammenhængen mellem 
hovedpine og migræne og stoffet glyceryl trinitrat 
hos patienter med familiær hemiplegisk migræne 
samt raske kontrolpersoner.
Baggrund: På baggrund af tidligere forskning 
ved vi, at migrænepatienter er mere følsomme 
end raske kontrolpersoner overfor signalstoffet 
nitrogen oxid (NO). Stoffet NO er medvirkende til 
fremkaldelse af migrænehovedpinen. 
Glyceryl trinitrat bliver i kroppen omdannet til 
nitrogen oxid, og som derfor kan bruges til at 
tydeliggøre betydningen af NO for udviklingen 
af hovedpine.  

Hvor: Neurologisk afd. N01, Københavns Amts 
Sygehus i Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glos-
trup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dage à ca. 3 
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Ubehag: Der skal lægges plastickanyle (Venflon) 
i albuebøjningen til indsprøjtning af GTN. Ind-
sprøjtning forventes at udløse hovedpine, andre 
bivirkninger af medicinen kan være hjertebanken, 
kvalme og varmefornemmelser. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 750 kr. (Skat-
tepligtigt).

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-65 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige 
sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr. HA-2007-0050

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01, 
Glostrup Hospital. 
Henvendelse på E-mail:jamoha01@glo.regionh.
dk

SKOLARSTIPENDIEPROJEKT: 
Maternel hiv og malarias 
betydning for fødselsvægt og 
efterfølgende diabetes udvikling.

Vi søger en dygtig medicinstuderende til et fors-
kningsprojekt, der udføres i henholdsvis Tanga 
Tanzania og på Rigshospitalet. Infektionssyg-
dommene hiv og malaria er begge associeret med 
inflammation og hos gravide giver de risiko for 
lav fødselsvægt. Vi vil undersøge hypotesen, at 
maternel hiv og malaria via intrauterin inflam-
mation bevirker væksthæmning og efterfølgende 
øget risiko for type 2 diabetes hos barnet.

Projektet vil være et skolarstipendieprojekt med 
forventet 6 måneders udstationering i Tanga i 
foråret 2008.

Dine opgaver i det skitserede projekt kommer til at 
udgøre en selvstændig del af et større projekt som 
udføres i samarbejde med danske og tanzanianske 
læger, bioanalytikere og sygeplejersker.

Dine kvalifikationer: 
Du er god til at arbejde i hold også under svære 
vilkår
Du er interesseret i immunologi og molekylær-
biologi
Du synes statistik er sjovt og ikke for svært
Du har lyst til at starte en forskningskarriere 
tidligt

Synes du ovenstående lyder spændende, så skriv 
lidt om dig selv og mail det sammen med et kort 
CV til:

Overlæge, ph.d. Henrik Ullum, Klinisk Immu-
nologisk Afdeling Rigshospitalet henrik.ullum@rh.
regionh.dk, tlf 35453451
og/eller
Afdel ings læge ,  dr .med Terese  Katzen-
stein, Epidemiklinikken, Rigshospitalet, 
katzenstein@dadlnet.dk , tlf 35451492

STUDERENDE SØGES TIL VAC-
CINATIONSPROJEKT I KØBEN-
HAVN

Du/I er
Medicinstuderende eller folkesundhedsvidensk-
absstuderende 
Du/I har

Interesse for folkesundhed, epidemiologi, infek-
tioner og vaccinologi
Lyst til at være med til at forske i årsagerne til 
nogle of vore store folkesygdomme 
Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler 
på engelsk 
Selvstændighed, nysgerrighed og gode samar-
bejdsevner 

Vi kan tilbyde dig/jer 
Et spændende forskningsprojekt ved Institute 
of Preventive Medicine (IPM) i København med 
start vinter/forår 2008.  Du kommer til at arbejde 
sammen med andre studenter, PhD studerende og 
seniorforskere fra Danmark og Sverige i et meget 
aktivt og spændende forskningsmiljø i et samarbe-
jdsprojekt mellem IPM og Bandim Health Project, 
Statens Serum Institut (BHP SSI). 
Projektet skal vha. registerkoblinger og spørgeske-
mastudier belyse, om børnevaccinationer har 
betydning for senere udvikling af kroniske/im-
munologiske sygdomme (f. eks. asthma og diabetes 
mellitus) og cancer (f.eks. livmoderhalscancer). 
Foreløbige analyser fra projektet tyder for ek-
sempel på at BCG vaccinen (mod tuberkulose) 
og koppevaccinen har en beskyttende effekt mod 
inflammatoriske tarmsygdomme (Mb Crohn og 
Ulcerøs Colit). 

Vi søger to studerende da vi tror, at projektet 
bliver nemmere og mere interessant at gennemføre 
hvis det sker i et samarbejde. Studieområdet er 
stort nok til at begge får en chance for at fordybe 
sig, og vi regner med at begge skal skrive en 
artikel i forbindelse med forskningsåret . Det 
forventes at studietiden kan godkendes som 
praktik/speciale med en løn, som dækker forskel-
len mellem bidragdel og lånedel af studiestøtten 
= 6000dkr/måned i 12 måneder. Vi forestiller os, 
at du arbejder på fuld tid, men at arbejdet kan 
benyttes som et led i studiet. For en folkesund-
hedsvidenskabsstuderende kan det indgå som et 
individuelt studieforløb, en praktikopgave eller et 
speciale og som medicinstuderende kan det indgå 
som forskningsår eller OSVAL 2 opgave.  

Institute of Preventive Medicine (IPM) (http://
www.ipm.hosp.dk/index.htm)
hører under Bispebjerg Hospital og ligger på CSS 
(Center for Sundhed og Samfund - det gamle Kom-
munehospital). Her findes ledende ekspertise in-
denfor dansk epidemiologi og stor erfaring med de 
registre, som primært skal anvendes i projektet.
Bandim Health Project, Statens Serum Institut 
(BHP SSI) er førende i verden på epidemiologiske 
studier af børnevaccinationer og langtidseffekter 
af børnesygdomme. De hypoteser, som afprøves i 
projektet, er genereret her, og BHP SSI kommer 
at bistå med analysehjælp fra statistiker med 
kenskab til lignende analyser af vaccinationsef-
fekter.

Er du interesseret i at komme til en samtale, 
så send venligst ansøgning om at komme i be-
tragtning, vedlagt seneste karakterudskrift og CV, 
senest 30. november 2007, til de to nedenstående 
e-mail adresser.

Adam Roth, Læge, PhD    
Tine Jess, Læge, Senior Klinisk Epidemiolog
Klinisk mikrobiologi, Malmö, Sverige Insti-
tut for Preventive Medicine
e-mail :  Adam.Roth@med.lu.se,  t l f :  0046 
40331453 e-mail:  TJ@ipm.regionh.dk, tlf : 
33383864

•

•

•

•

SCHOLARSTIPENDIATSTUDER-
ENDE SØGES TIL FORSKNING-
SPROJEKT:

Går du med tanker om at afprøve dig selv som 
forsker prægraduat, så har du muligheden for at 
indgå i et forskningsprojekt på Klinisk Farmakolo-
gisk Afdeling Q, Rigshospitalet.
Vi søger en engageret og videbegærlig medicinstu-
derende til afdelingens forskningsprojekt inden for 
området farmakogenetik grænsende til området
kost og kræft. Der vil være tale om et scholarsti-
pendiat med en varighed på 6 til 12 måneder.
Frist ultimo 2007/begyndelsen af januar 2008
Med henblik på indkaldelse til samtale samt 
for yderligere information bedes du henvende 
dig til:

Professor, overlæge dr.med.
Henrik Enghusen Poulsen
hepo@rh.dk
Klinisk Farmakologisk Afdeling Q 7642 Rigshos-
pitalet.
35457642 / 35457671

ANNONCER



Klør det ?

Får du kløe i næsen/øjnene når der er birkepollen i luften? 

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt forsøg, hvor vi afprøver en ny form for 
allergivaccine?   
Indtil nu har vaccination mod allergi kun været tilbudt som injektionsbehandling, men nu 
starter Rigshospitalet et klinisk forsøg, med henblik på udvikling af en behandling givet 
som sugetabletter. 

Hele forsøget finder sted i perioden november 2007 til marts 2008. 
Du skal i løbet af 3 uger komme i klinikken 12 gange. Første og sidste besøg tager 
2 timer, øvrige besøg varer ca. 1 time. 

For at kunne deltage skal du: 

• i mindst 2 år have haft løbende næse og kløende øjne i birkepollensæsonen  
• være mellem 18 og 60 år 
• ikke tidligere have fået behandling i form af allergivaccination med birkepollen  
• ikke have helårshøfeber 
• ikke være i binyrebarkhormonbehandling ( Spirocort, Flixotide ) på grund af astma 
• ikke være gravid eller amme 
• ikke have deltaget i forsøg med andre lægemidler indenfor de sidste 3 måneder 
• ikke lide af andre kroniske sygdomme  

Hvis du er interesseret i at deltage, kan vi tilbyde: 

• En grundig allergiudredning 
• Nogle hyggelige timer i vores klinik 
• Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 

For nærmere information kan du kontakte: 

Personalet på Allergiklinikken 4222. 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø. 
Tlf.: 3545 7588 mellem kl. 09.00  - 12.00 
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3532 7490
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

Vidste du at...
I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk sags-
behandler. Torben kan hjælpe, hvis du 
har spørgsmål vedr. overenskomsten, 
med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, 
spørgsmål vedr. barsel eller din selvan-
givelse og meget andet.
Ring på telefon: 3532 7479, send en mail 
til toc@fadl.dk eller kom forbi Torbens 
kontor på FADL-gangen (1.2.7).

Lægeforeningen - laeger.dk
FADLs medlemmer har mulighed for at benytte den lukkede del af laeger.dk helt 
gratis. Hjemmesiden, der benyttes af omkring 8000 læger i hele Danmark, giver adgang 
til blandt andet medlemsdatabase, lovdatabase samt et linkbibliotek, der bringer dig 
direkte til de store medicinske søgebaser og hjemmesider. For at benytte dig af tilbud-
det, skal du udfylde en tilmeldingsblanket, som du finder i FADLs Sekretariat. Inden 
for 3 uger modtager du en installationspakke med brugernavn og adgangskode.

Det sker i november
 » 6. nov.:  Vælgermøde på Panum
 » 14. nov.: Bestyrelsesmøde
 » 23. nov.: Julefrokost

FADL har indgået en aftale med Akupunktur Lægehuset, der har specialiseret sig i 
akupunktur-behandling af alt fra sportsskader, smerter og allergier til afhjælpning af 
rygetrang og stress. Akupunktur Lægehusets læger, der arbejder med en blanding af 
vestlig medicin og akupunktur, er lægeuddannede i Kina og Danmark med erfaring fra 
både danske og kinesiske hospitaler. Som medlem hos FADL, får du 15% rabat på alle 
behandlinger i klinikken. 
Akupunktur Lægehuset ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg.
Du kan læse mere på hjemmesiden www.akupunktur-laegehuset.dk.
Husk dit studiekort med FADLs rabatklistermærke, så du kan identificere dig som FADL-
medlem.

Aftale med Akupunktur Lægehuset

Forstædernes Bank
Via FADLs aftale med Forstædernes Bank 
får du: 

����������������������������������������������
rente op til 50.000 kr., herefter p.t. 3,00 % 
i årlig rente af resten

�������������������������������������������
rente uden beløbsgrænse og knækrente

�����������������������������������������
kr. til p.t. 6,50 %. Ingen oprettelsesgebyrer

������������������������������������������
(du sparer årsgebyret på 150 kr.)

���������������������������������������
privat rejsebrug eller i forbindelse med 
studierejser

Aftalen administreres af Forstædernes 
Bank, hvor du skal henvende dig med et 
bevis på, at du er medlem af FADL f.eks. i 
form af lønsedler fra FADLs Vagtbureau, 
kvittering på indbetalt kontingent eller 
medlemsklistermærket på bagsiden af dit 
studiekort.
På hjemmesiden www.forbank.dk kan du 
se de aktuelle rentesatser.

Vælgermøde i Lundsgaard Auditoriet
Folketingsvalget kommer måske de medi-
cinstuderende til undsætning.

Vælgermødet på Panum sidste onsdag 
viste, at der sandsynligvis tegner sig et 
���������������������������������������
SF, Socialdemokraterne, De Radikale og 
Ny Alliance er alle kritiske over for reglen. 
Om det vil føre til en afskaffelse, hvis de 
nævnte partier udgør et flertal i Folketin-
get efter den 13. november, er dog stadig 
uklart. Her er især Ny Alliance jokeren.

������������������������������������
vælgermødet, hvor partier fra hele det 
politiske spektrum diskuterede sundheds-

politik. Foruden fireårsreglen løb venteli-
stegarantierne og privathospitalerne også 
med en del af opmærksomheden. Venteli-
stegarantien delte vandene mellem højre- 
og venstrefløj. Søren Toft (V) mente at 
garantien nu sikrede at alle havde adgang 
til privathospitaler i forhold til tidligere, 
hvor det kun var folk med penge. Fra De 
Radikale og venstrefløjen var kritikken at 
ventelistegarantien og de ulige takster til 
henholdsvis private og offentlige hospita-
ler undergraver de offentlige sygehuse.

Opkrævning af Codan Forsikring
I december måned udsender vi opkrævnin-
ger for din Codan Forsikring via FADL for 
året 2008 med betalingsfrist den 5. januar. 
Har du tilmeldt din forsikring til betaling 
via PBS, er fristen for betaling ligeledes 
den 5. januar 2008. 

I den forbindelse skal du være opmærk-
som på, at hvis du ønsker at udtræde af 
forsikringsordningen for året 2008, fordi 
du f.eks. bliver kandidat eller af anden 
grund ønsker at skifte forsikringsselskab, 
skal du huske at give besked til FADL.

KREDSFORENINGEN
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

OBS! NY BRANDTEST
Når du skal forny din brandtest skal du fremover gøre føl-gende:

1.Gå ind på adressen http//fadl.powerlearn.dk.  (Husk lyd)

2. Dit brugernavn er din fødselsdato og dine initialer med stort og uden mel-
lemrum. 
Et brugernavn kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to initialer. 
Mellemnavne indgår aldrig.
Din adgangskode er:  Brandskole
Kan du ikke få adgang kontakt da VB – se punkt 7.

3.Når du har indtastet disse oplysninger, trykker du ”log ind”. Du har nu mu-
lighed for at vælge det kursus du er interesseret i – altså Klik på BRANDKURSUS 
Et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive spurgt om du vil tillade at det åb-
ner. Tillad det midlertidigt. Exploreren vil så bede dig prø-ve igen – gør det.
Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt browservindue.

4.Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen.

5.Hver gang du har bestået et modul klikker du på ”Oversigt” og kan så derfra 
gå videre med næste modul.

6.Det er vigtigt at du lytter – eller læser – introduktionen igennem i alle mod-
uler, da det gør testen væsentligt lettere.

7.Har du problemer med programmet, kan du kontakte Vagtbureauet på 35 
24 54 04 eller e-mail tj@fadl.dk.

HUSK:  BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN GANG OM ÅRET!

GLOSTRUP HOSPITAL AFD. MA41 
SØGER LÆGESEKRETÆRER

Kardiologiske ambulatorium MA41 søger  1-2 
vikarer skrivende lægesekretærer og hvad deraf 
følger med registrering osv i tidsrummet klokken 
15-21 eller klokken 16-22 mandag til fredag 
resten af år 2007 indtil videre.

Krav : Min. 200 SPV-timer, bestået 3. Semester.
Løn: SPV-løn

Ansøgningsfrist : Hurtigst muligt. Ansøg via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer -  tilmelding til hold 
– mærket ”Glostrup afd. MA41.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt 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 diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
- Min 250 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 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter  vagtbind-
ing  
   på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min1 år.
-  Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnede følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i VT-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen 
tvungne vagter over jul og nytår.

Ansøgningsfrist: Fredag den 23.novem-
ber 2007 kl. 10.00 via fadlvagt.dk –
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Galina Semenisina tlf: 26229174
Email: galina@stud.ku.dk

LÆGEPRAKSIS I LYNGBY SØGER 
FORMIDDAGSVIKAR FOR 
LÆGESEKRETÆR

Medicinstuderende søges som vikar for sekretær 
i lægepraksis i Lyngby, nær Klampenborgvej. 

Arbejdstid:  3-4 timer  om formiddagen  mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag
(onsdag  16.00 – 18.00) 

Tiltrædelse snarest og i 3 måneder, november, 
december  og januar, evt kortere.

Løn: Overenskomst mellem HK/Privat og praktis-
erende lægers arbejdsgiverforening.
Timeløn inkl. pension kr. 139,21

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Ansøgningen sendes via hjemmesiden www.
fadlvagt.dk  - København – for medlemmer – 
ledige job

VAGTBUREAUET
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Her er den så, første del af SPV-kur-
susplanen for foråret 2008.

Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog 
vil studerende på højere semester end 1. have 
første prioritet.
Husk for at tilmelde dig skal du være medlem 
af FADL, være startet på medicinstudiet og du 
skal kunne deltage i al undervisningen på de 
hold du søger. 

SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!

Vi er et VT hjemmehold 4630 der søger 1 nyt 
medlem til at passe søde Malte på 8 år. Malte 
har en cerebral parese der gør at han skal 
hjælpes med alment VT-arbejde bl.a. sugning 
ved olivenknop, SAT-oberservation og sondemad. 
Desuden anden almen pleje. 

Vi tilbyder:
- arbejde centralt på Frederiksberg
- 9 timers vagter fra 22-07
- en ualmindelig sød familie der er  
 glade for holdet
- særdeles gode vagtfaciliteter (com 
 puter, internet, dvd, te og kaffe)
- gode læsemuligheder
- fl eksibilitet angående antallet af  
 vagter 
- 2 betalte følgevagter

Vi forventer:
- at du har haft over 200 VT-timer
- gyldigt akkrediteringskort
- at du er glad for børn

Ansøgningsfrist: Fredag den 16.november kl. 
10.00. Ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlem-
mer – tilmelding til hold. 

For yderligere oplysninger kontakt da 
venligst holdleder Rikke Agesen på mail: 
rikkeagesen@stud.ku.dk  eller på tlf. 41570102

HOLD 4409 NEUROLOGISK AFD. 
RIGSHOSPITALET

Er du interesseret i at arbejde på et lille hyggeligt 
hold med overskuelige arbejdsopgaver? Så er 
hold 4409 måske noget for dig.

Vores opgave består i at observere og registrere 
eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til 
langtids-video-EEG-overvågning med henblik på 
udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum 
sammen med en SOSU assistent. Der vil max 
være 2 patienter til observation ad gangen, og 
det er generelt nogen ret fredelige og hyggelige 
vagter, som stort set aldrig indeholder plejeop-
gaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter 
hver anden uge og dagvagter i weekenden. 
Vagterne varer i 8¼ time. Desuden holder 
afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i 
sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 
timers varighed og en samtale med ansvarshav-
ende sygeplejerske.

Krav:
- 100-150 VT-timer
- Gode samarbejdsevner og stor ans 
 varsfølelse
- Skal kunne tage 4 vagter pr måned
- Gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. November  kl. 
10.00 
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding til hold.

For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail: mettenormark@hotmail.com

VAGTBUREAUET
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NYT 
MVS HOLD 1430 

Glostrup Skadestue
Glostrup skadestue søger et hold bestående 
af 10 engagerende FADL-vagter med start den 
1.december.

Glostrup Akut Modtager Centers patientindtaget 
varierer efter ugedag og tidspunkt på døgnet. 
På hverdage modtages der mellem 40 – 60 
patienter og færre i weekenden, patienterne 
kommer hovedsageligt fra kl 10.00 til kl. 20.00, 
hvor de praktiserende læger holder åbent. Ca. 
10 – 15 patienter indlægges dagligt på observa-
tions afsnittet.
Optageområdet for Glostrup Hospital er på 
160.000 indbyggere og dækker kommunerne 
Glostrup, Ishøj, Brøndby, Albertslund, Høje Tåstrup 
og Vallensbæk indtil Region Hovedstadens Hos-
pitalsplan implementeres.

Hold 1430 arbejdsopgaver vil primær bestå 
med sygepleje indenfor de mindre skader, som 
f.eks. sårpleje, gipsning, vaccinationer, praktiske 
gøremål, m.m. Grundig oplæring vil fi nde sted 
på afdelingen i november.   

Det forventes at du er fl eksibel og inter-
esseret i at arbejde med mange tværfaglige 
samarbejdspartner, i et travlt arbejdsmiljø. 
Du skal minimum kunne tage 4 vagter pr. 
måned og have bestået 7 semester. Erfarne 
vagttagere vil blive prioriteret til stillingerne.                                                                                  
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet. 
Arbejdstid : Aftenvagter mandag til fredag og 
weekenden dag og aftenvagter.

Løn : MVS-holdløn
Ansøgningsfristen: Fredag den 16. november kl. 
10.00. Søg via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – tilmelding til hold – mærket ”Hold 1430”. 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på afdelingen.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at 
kontakte FADL vagtbureau ledende sygeplejer-
ske Gry Orkelbog på tlf. 35245402. 

DIALYSEHOLD 4223: HJEMMEDI-
ALYSEHOLD I ØLSTYKKE SØGER 
NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialyse-
maskinen, start og afslutning af dialysebe-
handling samt monitorering af patienten 
under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at 
læse eller få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har 
kørt hæmodialyse i næsten 30 år med 
hjælp fra dialyseassistenter. Patienten har 
selv stor viden om sin sygdom/behandling 
og deltager aktivt i vurdering af f.eks. væs-
ketrækkets størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og 
hendes mand og holdets medlemmer er 
ofte på holdet lige indtil de bliver kandi-
dater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. 
Tidspunktet aftales fra gang til gang. 
Vagterne kan således – indenfor rimeligh-
edens grænser – tilpasses undervisning og 
klinikophold.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 300 dialysetimer

HOLD 1704 
AMAGER SKADESTUES LÆGES-
EKRETÆRVIKARHOLD 

Amager skadestue søger 2 FADL-vagt i funktio-
nen som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af 
varierende længde, 4 timers, 8 timers og 12 tim-
ers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- og 
nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge 
inden for disse områder: 

Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra  
lægerne
Skrive primærjournal på akut indlagte 
patienter efter bånd
Modtage patienter i samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i  
Grønt System 
Div. registreringer af patientforløb og afs-
lutning af patientforløb
I nattevagten sideløbende med øvrige 
opgaver passe omstillingsbord samt over-
vågediverse alarmer af teknisk art. 

Krav: 

Du skal kunne håndtere stressede situ-
ationer 
Det forventes at du behersker blindskrift og  
har rutine i skriveopgaver
SPV timer minimum 200 timer.
Skal have bestået 6. semester.
Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende lægesekretær.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, 
som planlægges individuelt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 16.november kl. 
10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. 
Fadlvagt.dk – København – til medlemmer – le-
dige hold – tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
Hold 1604 søger 2 nye holdmedlemmer 
Vi tager blodprøver og EKG, både på sen-
geafdelingerne og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.
 
Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 
- 7.30) alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på 
oplæring, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
 Grundig oplæring vil fi nde sted på afdelingen 
(7 dage)
 
1. 2.
7/12-07 7/12-07
10/12-07 10/12-07
12/12-07 11/12-07
13/12-07 13/12-07
14/12-07 14/12-07
17/12-07 18/12-07
18/12-07 19/12-07
20/12-07 20/12-07
   
Alle dage fra kl. 07.30-15.00, dog skiftende mø-
detid på dag 8.dag.
 Løn : SPV - holdløn

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Henrik Andersen på: 
henrikan@hotmail.com 

Ansøgningsfrist: Fredag 16.november 2007 
kl.10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer– 
Tilmelding til hold – Hold 1604
Husk at skriv nr. på det oplæringsprogram du 
ønsker.

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLO-
GISK OVERVÅGNING

Vi er et lille velfungerende hold som søger et nyt 
medlem til vores team af EEG-overvågere. Hvis 
du kan lide at arbejde selvstændigt og er inter-
esseret i neurologi, kan vi tilbyde rolige og hy-
ggelige vagter med stort personligt ansvar samt 
et godt tværfagligt samarbejde med læger, 
sygeplejersker og neurofysiolog-assistenter.
Arbejdet består i anfaldsobeservation og anfald-
sregistring af epilepsipatienter mhp udredning 
og evt kirurgisk behandling. Hvis der ikke er en 
patient indlagt til EEG-overvågning indgår holdet 
i arbejdet på afdelingens intermediære afsnit. 
Oplæringen består af 2 betalte følgevagter på 
afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i 
Epilepsiklinikken med en læge. 

Krav:
Min 400 SPV-timer
Bestået 5. sem 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 4 vagter om måneden
At du kan deltage i holdmødet d. 14. november 

Arbejdstid: 8-timers vagter. Døgndækkende fra 
mandag kl. 8 til fredag kl. 15 i ulige uger. Holdet er 
ikke dækkende på helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder 
Ulla Strandbygaard på tlf. 22 29 08 36 / mail 
ullas@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist :  d. 23. november kl. 10. Ansøgn-
ing via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. 
november.

· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned
· du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde 
så søg da alligevel. Måske har du andre 
kvalifi kationer/erfaring, der gør at du vur-
deres som værende den rigtige til jobbet

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt trans-
portgodtgørelse. Lønnede følgevagter 
efter behov (normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du 
kontakte Lise Mouritzen på email lise.
mouritzen@gmail.com for at høre 
nærmere.

Ansøgningsfrist: Den 19. november 2007 kl. 
10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk 
– For medlemmer – Ledige hold

VAGTBUREAUET
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SOMMEROPHOLD PÅ ET 
SYGEHUS I GRØNLAND
IMCC Grønland formidler hvert år klinikophold på 
grønlandske sygehuse af hovedsageligt 1 måneds 
varighed – primært i perioden april-september. 

Kom ind på dit lokale IMCC-kontor eller få 
yderligere informationer på grønlandgruppens 
hjemmeside på www.imcc.dk. 

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland er 
bestået 8. semester. Oversigten over hvilke pladser, 
som kan tilbydes i 2008, offentliggøres i midten af 
januar. Herefter vil der være ansøgningsfrist den 
20. februar 2008.
Pladslisten offentliggøres i dette blad eller kan 
rekvireres via mail til active-greenland@imcc.dk, 
hvortil eventuelle spørgsmål ligeledes kan stilles.

PRAKTIKANT I 
TROPERNE!
Er du eventyrlysten?
Trænger du til nye indput?
Trænger du til en pause?
Drømmer du om Afrika?

IMCC-PIT  (Praktikant i troperne) søger 2 
personer der har lyst til at besøge et af de 
nye skud på stammen af PIT-hospitaler. 
Opholdet vil være som et andet PIT-ophold 
bare at I vil være de første til at besøge 
hospitalet.

Kravene til dig/jer er at du/i udover at være 
bestået 8 semester gør en indsats for at læse 
op på de tropemedicinske sygdomme.

Lubwe Mission hospital ligger i en lille 
landsby i den nordlige del af Zambia. Hos-
pitalet er et ud af 2 hospitaler i distriktet 
hvor der pt. er to læger. En læge er district 
health administrater og den anden arbejder 
på Lubwe mission hospital. Der har tidligere 
været udenlandske medicinstuderende på 
hospitalet, hvilket er en af grundene til de 
gerne vil starte et samarbejde. På hospi-
talet findes både medicinske og kirurgriske 
patienter.

På hospitalet er der mulighed for at stifte 
bekendskab med sygdomme som Tuberku-
lose, Malaria, HIV og alle de andre ”klas-
siske”, eksotiske sygdomme. Derudover 
findes selvfølgelig de almindelige sygdomme 

vi også ser herhjemme, dog med den lille 
bonus, at de ofte er i et, for en dansk medicin-
studerende, helt utroligt fremskredet stadie. 
Lubwe er en lille landsby på bredden af en 
meget stor sø, hvis population af myg og 
krokodiller bidrager en del til patientklien-
tellet på hospitalet.

Hospitalet er relativt ukendt for PIT, dvs. 
vi kender ikke størrelsen og antallet af 
patienter. Kontakten er etableret mellem 
en tidligere IMCCér i området og en Dansk 
kvinde udstationeret af Mellemfolkeligt 
Samvirke. Dette samarbejde baner vejen 
for at fremtidligt godt samarbejde mellem 
PIT og Lubwe Mission Hospital. Alt hvad 
der mangler er et par ivrige medicinstud-
erende.

PIT vil selvfølgelig være behjælpelig med 
hospitalskontakt og gode råd både ang. 
planlægning og legatansøgninger. 

Har dette fanget interesse og har du lysten 
til at bruge 2-3 måneder inden for det næste 
års tid på et afrikansk hospital så kontakt 
lise@studmed.au.dk

$corebogen  – årets julegaveidé
Så er den her! Panums meste læste bog 
årgang 2007 er virkelig på trapperne. 
Som altid har den været værd at vente 
på, og i år utroligt nok mere end de 
foregående. For at sætte en stopper for 
visse onde tungers evige ævl og kævl 
mht. bogens måske til tider lidt sene 
udgivelsesdato, vil redaktion kort gøre 
rede for hvorfor scorebogen udkommer 
netop nu (eller snart nu, eller i hvert 
fald snart): 

Scorebogsredaktionen har, efter en grundig 
cost-benefit analyse foretaget af et uafhængigt 
analyseinstitut, de sidste mange år arbejdet på at 
outsource vores meget belastende tastearbejde da 
det er klart den største post i vores tidsforbrug. 
Dette lykkedes til vores stor tilfredshed sidste år 
og vi regnede derfor med at gentage succesen i 
2007. Vi løb dog ind i visse problemer idet en meget 
specifik stramning i Schengen-samarbejdet, der 
måske kunne tolkes som en direkte hetz mod score-
bogsredaktionen, gjorde at vi måtte finde på en 
anden løsning end den rumænske børnearbejder-
model. De skarpe analytiske hjerner redaktionen 
råder over fandt dog hurtigt råd. Vi kontaktede 
vores afdeling i Sydsverige der hurtigt fik arrang-
eret kontakt med en gruppe egnede skåninge med 
ønske om at hoppe af til vores side af sundet. Des-
værre fik SÄPO, den svenske efterretningstjeneste, 
nys om vores planer uden vores vidende og midt 
under skåningenes gummibådstransport over 
Øresund, prøvede svenske specialstyrker uden held 
at intervenere med vores forehavende. Vores tapre 
skåninge fik med kast af udgaver af Scorebogen 
2004 holdt de svenske kamphelikoptere på afstand 
og landede udmattede, men uskadte på en strand et 
sted syd for København. Efter en kort introduktion 
til vores patenterede tastesystem har vores nye 
trainees klaret arbejdet på rekordtid hvilket har re-
sulteret i at bogen trods vores modgang udkommer 

til tiden i år. Der er dog altid en hage ved sådanne 
lette løsninger og det viste sig at vores kære skå-
ninge måske ikke har et så indgående kendskab 
til det danske skriftsprog som lovet, hvorfor score-
bogsredaktionen ikke tager ansvar for eventuelle 
taste- og stavefejl. Vi har taget en alvorssnak med 
skåningenes tasteformand og han har lovet at han 
nok skal tage ansvaret for miseren.

Efter adskillige opfordringer har vi nu tilført 
Scorebogen endnu en fed feature; Inverst Num-
merindeksTM. Dette fantastiske system sørger 
for at hvis du nu fx vågner op fx på en sofa fx i 
Studenterklubben fx lørdag formiddag fx efter en 
lang fredagsbar og fx opdager et telefonnummer 
skrevet med fx kuglepen på fx dit håndled uden 
nogen sikker anelse om hvem der dog har gjort 
noget sådant, ja, så er løsningen lige ved hånden: 
Du fatter dit eksemplar af Scorebogen 2007 og 
slår op næstallerbagerst (altså lige foran det tra-
ditionelle register). Her finder du det pågældende 
telefonnummer og dermed det korresponderende 
navn. Voila! Herefter har du to muligheder. Enten 
tænker du ”hold da op” hvor var jeg fuld i går og 
lader være med at ringe til ejermanden/ejerkvinden 
af telefonnummeret, eller også har Scorebogen 2007 
måske lige reddet dig en date…

Kort fortalt, 
så er den 
her snart, 
meget 
snart. 
Enjoy!

måske lige reddet dig en date…

Kort fortalt, 
så er den 
her snart, 

I AUDIENS HOS 
KONGEN 
– DJ TIËSTO @ 
PARKEN
Af Sebastian von Huth

Kongen af trance – DJ Tiësto – underholdte 
6 timer i træk lørdag aften i Parken. Læs her 
en meget farvet anmeldelse af den ultimative 
oplevelse:

Trods en skæv kønsfordeling (til den forkerte 
side), pumpede jyder høje på sne, massiv kulde 
(i hvert fald i starten) og tam opvarmning (Jes, 
æv!), formod Tiësto at spille hele Parken op. 
Ikke mindre end 23.555 havde været ude med 
den store pung og købt billet til det der skulle 
vise sig at være en once-in-a-lifetime oplevelse. 
Parken blev hurtigt forvandlet til et stort rave. 
Eventet var afslutningskoncert på Tiëstos 
verdensturne ”Elements of Life”, og det blev 
bestemt understreget hvorfor:
Showet var bygget op omkring de 5 elementer: 
ild, jord, luft, vand og Tiësto. De 4 klassiske 
elementer var primært musik fra albummet 
med samme titel, og åbningen med nummeret 
”Ten Seconds Before Sunrise” satte tingene 
(læs: 23.555 feststemte mennesker) i bevægelse. 
Undervejs i denne del var der liveoptræden 
fra både Christian Burns (på nummeret ”In 
The Dark”) og Jes (på nummeret Everything). 
Lys- og effektshowet bestod bl.a. af ildkanoner, 
farvede springvand og meget fascinerende 
videoklip på en storskærm på størrelse med ½ 
fodboldbane.
Den sidste del, nemmelig ”The Sound of Tiësto”, 
det 5. element, var rent liveset fra kongen selv. 
At Tiësto har vundet prisen som verdens bedste 
dj for 3. år i træk blev virkelig demonstreret. 
Han formod at spille en del egne 
produktioner og egne remixes, både 

BASISGRUPPER
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HVAD VIL MEDICINERRÅDET ARBEJDE FOR PÅ DIT SEMESTER?
Af Sabrina Eliasson, Anne Holm og 
Joachim Mygh

På de åbne MR-møder dukker der repræsentanter 
op fra de forskellige semestre og fortæller om 
hvordan det går på de enkelte kurser. MR laver sin 
politik ud fra disse beretninger, da det er vigtigt at 
vi forsøger at ændre status quo og ikke hvad vi selv 
syntes var vildt dårligt for 2-3 år siden (det kunne 
jo være det var blevet bedre!).
I de følgende uger vil du kunne læse lidt om hvad 
MR vil arbejde for i studienævnet det næste år. 
Nogle af målene har du måske set før, mens andre 
er nye. 
Vi håber at det kommende valg vil give MR flertal-
let i studienævnet, så vi kan få gennemført flere 
forbedringer end det hidtil har været muligt 

UDVALGTE FORSLAG TIL BACH-
ELORDELEN:

1. semester:
førstehjælpskur-
sus skal forbedres 
væsent l ig t  med 
mere praktisk træn-
ing ved stationer.
kurset i medicinsk 
kemi bør ændres 
som følge af at kemi 
B bliver adgangsk-
rav fra 2008. Deru-
dover har der alt 
for længe været et 
misforhold mellem niveauet til forelæsningerne 
og tentamen. Således foreslår vi at kursut fjernes 
fra 1. semester og emnerne omfordeles, til andre 
kurser, hvor de naturligt hører hjemme. 

Konkret foreslår vi bl.a. at man lægger under-
visning omkring idealgaslov, stofudveksling, 
syrebaseligevægt under dertilhørende emner på 
1. semesters humanbiologi, mens enzymkinetik og 
spektofotometri bør ligge på 2. semester.

3. semester: 
MR har tidligere kæmpet for mere tid på 3. 
semester bl.a. ved at flytte metodekurset ud af 
semesteret. Dette er sket, og vi mener at semes-
teret nu bør evalueres nogle gange mht. arbejds-
belastningen inden vi ændrer mere.
Logbogen for Tidligt Klinisk Ophold (TKO) har 
været direkte til grin med punkter som ”sam-
menfattende reflektion over det tværfaglige 
personales samarbejde”. 

Konkret foreslår vi, at logbogen bør indeholde 
nogle helt konkrete kliniske færdigheder som den 
studerende skal se og prøve under supervision på 
sit TKO- fx. bør alle (og ikke kun de heldige) prøve 
at lægge en venflon, tage et EKG osv.

4. semester: 
MR har længe kæmpet for at få 4. semester opdelt 
i blokkurser med eksamen umiddelbart efter 

•

•

•

•

•

kursets ophør. Da 
vi ikke har flertal 
i studienævnet for 
tiden har dette dog 
ikke været realis-
erbart. Der er dog 
blevet bevilliget 
hjælpemidler (en-
zymkort) til eksa-
men, hvilket er et 
skridt på vejen. 
Overordnet set 
vil vi selvfølgelig 
holde godt øje med 
de kommende 4. 
sem-forløb på den 
nye studieordning 
efter det katastro-
fale efterårsse-
mester der kører 
i øjeblikket. 
Samtidig vil vi arbejde for at tilbyde de studer-
ende en mulighed for korte (dags-) kliniske ophold 
på relevante afdelinger for at perspektivere 
undervisningen og understrege dens kliniske 
relevans

Konkret foreslår vi at den samlede eksamen på 
4. ændres, så den består af to delprøver (et pr. 
kursus), som kan bestås hver for sig. Dette vil gøre 
det muligt at bestå hvert kursus for sig og samtidig 
gøre det mere overskueligt for de fleste at gå op til 
den nyindførte reeksamen.
I øvrigt foreslår vi at etablere kurser som har til 
formål at få studerende fra 4. og 5. semester ud 
på frivillige 1-dages ophold der skal perspektivere 
teorien.

UDVALGTE FORSLAG FOR KAN-
DIDATDELEN:

7. semester: 

Dette er et vigtigt semester i forhold til at få 
lært basale, kliniske færdigheder. Dette tager 
tid og der skal derfor IKKE skæres yderligere i 
klinikken på 7 semester.

•

•

•

Tentamen skal være mere ens fra afdeling til 
afdeling så den holder sig til de væsentlige fær-
digheder: Anamnese og objektiv undersøgelse.
Patologiundervisningen skal ikke være obligator-
isk. Underviserne har foreslået et større obliga-
torisk patologikursus på 7. semester og dette støt-
ter MR IKKE. Undervisning i patologi bør ligge i 
forbindelse med emnerne i den interne medicin og 
kirurgi og ikke være tilfældigt placeret som det i 
øjeblikket er tilfældet for nogle af timerne på 7. 
semester ( bl.a. gynæko- og mammapatologi)

Konkret foreslår vi at undervisningen i patologi 
gøres frivillig som alt andet, at de af timerne 
som ikke hører til på 7. semester flyttes til det 
relevante semester, at der kommer flere timer til 
at øve basale kliniske færdigheder på CEKU og at 
lave mere ensartede retningslinier for tentamen 
på 7. semester

10. semester: 
Undervisningsrul-
lene på 10. semester 
ligger i øjeblikket 
tilfældigt placeret 
f ø r  de  k l in i ske 
ophold. Det giver in-
gen mening at have 
undervisning i neu-
rologi lige før man 
skal have klinik i 
social medicin.

Konkret foreslår vi 
derfor at undervisn-
ingsrullene triples, så 
man får sin relevante undervisning umiddelbart 
inden sit klinikophold og ikke som nu, hvor den 
undervisning man modtager er tilfældigt placeret. 
Dette vil give mere sammenhæng på semesteret og 
give den studerende mulighed for at forberede sig 
bedst muligt på sit kliniske ophold. 

12. semester
I øjeblikket består 12. semester af 5 rul: Gyn/obs, 
pædiatri, almen medicin og akut patient. 
Eksamen er almen medicin placeret umiddelbart 
efter kursusafslutning mens de for gyn/obs og pæ-
diatri først er placeret efter disse to kurser. Dette 
kan give en skævvridning i læsebelastningen.

Konkret foreslår vi derfor at caserullet integreres 
i de øvrige rul, så der skabes en ugentlig læsedag 
i klinikopholdet og hvert ophold afsluttes med 
eksamen. 

MEDICINERRÅDET
- Ikke så meget snak,
           bare bedre studie!

•

•

•

•

•

Hjælpemidler på 4. 
semester- juhuu!

WWW.MEDICINER.NU
nye og gamle, samt helt nye whitelabels. Taget 
var flere gange ved at lette, især under klas-
sikere som Flight 643, Lethal Industry, hans 
eget remix af Deliriums Silence og William 
Orbits ”Adagio For Strings”, hvor det føltes som 
om alle mennesker i en symbiose blev forenet. 
Tiësto afsluttede med et lækkert bootleg mellem 
Casandras remake af Rui Da Silva’s ”Touch me” 
og Richard Durands ”Sunhump” – og endnu en 
gang steg temperaturen et par grader.
Alt i alt var det en gennemført aften, hvor Tiësto 
viste at trancen ikke er død – tværtimod. Han 
fik alle folk med fra starten, og var i stand til at 
holde pulsen oppe. At Parken før har kæmpet 
med dårlig lyd mærkede man intet til, og jeg er 
bestemt ikke den eneste der sidder tilbage med 

en fornemmelse af noget unikt i maven. Tiësto
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SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 27/11-07 KL. 17.00 I 
LOKALE 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! 

Arrangement den 11/12: Besøg hos Furesø-reuma-
tologerne med rundvisning i praksis og et oplæg 
om træningsterapi i en reumatologisk speciallæge-
praksis. Se nærmere info i næste MOK.

Dagsorden:
1.Velkommen til nye medlemmer
2.Siden sidst
3.Kommende arrangementer
4.Status fra kasserer
5.Evt.

Vi ses!

Mange hilsner
SIMS

SATS 
PRÆSEN-
TERER: 
Jonathan Kaplan

Tilmelding til årets julesymposium i SATS er nu 
åben via hjemmesiden SATS-kbh.dk. 

Titel: Practice of surgery in conflict situations. 
Traumekirurgi under specielle forhold, samt et 
indblik i det at være udstationeret som læge i 
verdens brændpunkter.
Tid: 10. dec. 2007 16.00-19:00
Sted: Auditorium 2, Rigshospitalet.

Vi går samlet ud og spiser efter foredraget, tilmeld-
ing via hjemmeside er derfor nødvendig.

Åbent for alle tilmelding , kom og se om SATS er 
en basisgruppe for dig!

SAKS MÅNEDSMØDE I DAG
D. 14 NOVEMBER KL 16 PÅ KEMIGANGEN

Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab holder 
månedsmøde og alle er velkomne til at deltage.

Vi har bl.a. brug for foreslag og idéer til næste 
semesters foredrag og kurser, så kom gerne og sæt 
præg på vores projekter i fremtiden.

Håber at se så mange som muligt!
Dagsordenen kan læses på www.studkir.dk

HUSK at betale kontingent!

Mvh Sofie 
Hædersdal
SAKS

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 46

SIMPSONIZE ME V: ”THANKS-
GIVING - WORST PRAYER YET”

Den amerikanske familie- og helligdag 
Thanksgiving nærmer sig. Torsdag den 
22. november samles familierne omkring 
middagsbordet, der har kalkunstegen som 
det centrale kulinariske indslag. Ud over 
maden tager mange amerikanere dagen 
meget alvorligt for sit mere åndelige indhold, 
og man gør sig anstrengelser for at fokusere 
på de ting, som vi hver især har grund til at 
være taknemmelige for.

Hos Simpsonsfamilien siges der bordbøn ved 
visse særlige lejligheder og Thanksgiving er 
en af dem:

Homer: And lord, we’re especially thankful 
for nuclear power, the cleanest safest energy 
source there is. Except for solar, which is just 
a pipe dream. Anyway, we’d like to thank 
you for the occasional moments of peace 
and love our family’s experienced. Well, not 
today, you saw what happened! Oh lord, be 
honest! Are we the most pathetic family in 
the universe or what?
Family: Amen.
Selma: Worst prayer yet.

Familieidyllen er helt i opløsning. Bart har 
ødelagt en storslået borddekoration, som 
Lisa har arbejdet på i timevis. Begge børn 
har forladt bordet. Bart surmuler på sit 
værelse og Lisa spiller bedrøvede melodier 
på sin saxofon i kælderen. Stemningen ved 
bordet er trykket. Endnu en gang viser 
Simsonfamilien sig at være, som de fleste 
familier: ikke altid helt fokuseret på det 
vigtige og langt fra perfekt. Men Homer 
viser sig også endnu en gang som ikke 100% 

uduelig; han har på trods af sine egne og an-
dres mange fejl stadig blik for, at de dog har 
deres glimt af fred og glæde ved hinanden. I 
løbet af aftenen får Lisa og Bart dog sluttet 
fred og kl. 23 samles familien endnu en gang 
omkring bordet:

Homer: Oh Lord, on this blessed day, we 
thank Thee for giving our family one more 
crack at togetherness.

Det er slet ikke nogen dårlig idé, at bruge en 
dag om året til at øve sig i at finde og sætte 
ord på de ting, som giver livet værdi og som 
vi har grund til at sige tak for. Så glædelig 
Thanksgiving den 22. november!

Lise Lotz
Akademisk medarbejder

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD 
– nu med Thanksgiving og bolchekogning 
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi holder sammenskuds-Thanksgiving middag, 
når vi er færdige med at strikke torsdag den 22. 
november. Vi mangler stadig en, der kan komme 
med tranebærrene! Du er velkommen med dit 
strikketøj og noget til buffeten; (det behøver ikke 
at være tranebær!)

Den 13. december begynder de som er interesserede 
tidligere end normalt. Denne dag vil Helena lave 
julebolcher i køkkenet på Torvet fra kl. 13.30, og 
her er du også velkommen. Vi smager naturligvis 
på produktionen, men gemmer det meste til juleaf-
slutningen den 20. december.

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 

STUDENTERPRÆSTENS DEBAT-
FORUM: ”VIDENSKABEN OG ALT 
DET ANDET”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møde er den 20. november.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
28 75 70 94 eller pnh@adm.ku.dk

OBS! ”ATEISME OG RELIGION-
SKRITIK” – OBS! ÆNDRET DATO 
OG LOKALE OG NY DEBATTØR!
Med:
LARS QVORTRUP, rektor ved Danmarks Bibli-
oteksskole, filosof og forfatter. 
NICOLAI HALVORSEN, studenterpræst ved Pa-
num (Natur- og Sund.). 
MALENE BUSK, idehistoriker, adjunkt, Arkitekt 
Skolen.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ulla 
Pierri Enevoldsen, studenterpræst på RUC.

Tid: tirsdag den 13. november 2007, kl. 13.30-
15.30
Mødested: Auditorium 15, bygning 1, RUC 

STUDENTERPRÆSTEN STÅR TIL 
RÅDIGHED
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, 
og det behøver altså hverken at handle om tro eller 
kristendom. Præsten fører ingen journaler, og der 
er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). Du kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.ku.dk/
praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og løbende 
blive orienteret om arrangementer mm.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

INTERESSEGRUPPE FOR PÆDIATRI ER NU EN REALITET.
Tirsdag d. 6. november kom pædiatri endelig 
på Panums basisgruppelandkort. Det lod 
til at være savnet, for flere interesserede 
studerende dukkede op. På den stiftende 
generalforsamling blev de grundlæggende 
retningslinier for foreningen diskuteret. 
Derudover blev der nedsat en bestyrelse 
samt skabt en styregruppe der skal tage sig 
af det praktiske. 

Næste møde er fastlagt 
til d. 11. december, hvor 
vi håber på at se endnu 
flere med interesse for 
pædiatri. 
Nærmere information 
om dette møde følger.

BASISGRUPPER
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SÅ ER DER VALG TIL 
STUDIENÆVNET IGEN!
Du læste helt rigtigt – den 3. december 
sender universitetet dig tre stemmesedler 
med posten sammen med en frankeret 
svarkuvert. Det er nemlig igen tid til valg 
til de styrende organer – det vil for lægestu-
derendes vedkommende sige studienævnet 
for medicin, akademisk råd samt univer-
sitetets bestyrelse. 

VI STILLER OP!
Demokratiske Medicinere stiller naturligvis 
op til alle 3 valg, og vi har brug for din 
stemme, så vi forsat kan arbejde for at 
forbedre medicinstudiet og sikre mere 
indflydelse til alle studerende. Vi har derfor 
valgt at præsentere vores politik-program 
og begynde vores kampagne en måneds tid 
inden valget, fordi vi ønsker, at valget skal 
handle om reelle studenterpolitiske ideer 
og holdninger, i stedet for hurtige valgpa-
roler og den evige diskussion om hvilket 2 
ugers kursus der endnu engang bør flyttes 
mellem 4., 5. og 6. semester. I denne udgave 
af MOK vil vi gerne sætte fokus på hvordan 
kvaliteten af klinikopholdene kan højnes. 
Vi håber, du vil tage dig tid til at læse 
vores politikprogram og tage stilling. Vi 
vil også sætte pris på at høre fra dig, hvis 
du har spørgsmål, eller hvis du bare gerne 
vil diskutere studenterpolitik.

Med venlig hilsen
Demokratiske Medicinere

“Mit kliniske udbytte var, at jeg 
lærte at klippe med en saks.”

DE KLINISKE OPHOLD TRÆNGER TIL ET KVALITETSLØFT!
Klinikopholdene i medicin og kirurgi på 7. 
og 9. semester udgør den praktiske grundud-
dannelse, der forbereder os til at fungere som 
turnuslæger. På 7. semester er det meningen, 
vi skal lære at foretage journaloptagelse og 
objektiv undersøgelse af patienten, samt udføre 
en række praktiske håndgreb (fx anlæggelse af 
venflon). På 9. semester skal vi arbejde mere 
selvstændigt, og i princippet kunne fungere 
som en slags mini-reservelæger.

Nogle hospitalsafdelinger er heldigvis helt i top 
– på 7. semester skriver studenterne masser af 
journaler, og får mulighed for at lægge venflons, 
katetre og sonder i hobetal. På 9. semester giver 
de gode afdelinger studenterne selvstændigt 
ansvar for, at passe forvagts-funktionen eller gå 
stuegang under adgang til supervision. 
Desværre findes der også afdelinger – specielt 
på de store universitetshospitaler – hvor 
forholdende er langt dårligere. I evaluering-
erne af 7. og 9. semesters klinikophold kan 
man læse om studerende, der dag efter dag 
ender op i kaffestuen, fordi de ikke kan finde en 
læge at følges med, ligesom der er studerende, 
som i løbet af et 8-ugers klinikophold, ikke 
får mulighed for at skrive en eneste journal. 
Der er desværre også enkelte afdelinger, hvor 
de studerende føler sig decideret uvelkomne 
– her kan det være svært overhovedet at få 
udleveret en kittel, og de studerende møder 
måske første dag op til en morgenkonference, 
hvor de tilstedeværende læger overhovedet 
ikke er klar over, at der kommer studerende på 
afdelingen. Den slags oplevelser er selvsagt ikke 
et særligt godt udgangspunkt for et vellykket 
klinikophold.

”Under mit ophold havde jeg 2 dage på am-
bulatoriet og resten som operationsassistent. 
Mit kliniske udbytte var, at jeg lærte at klippe 
med en saks. Enkelte af lægerne var villige til 
at lære fra sig, men størstedelen virkede meget 
irriterede over vores tilstedeværelse fordi vi 
“ikke var erfarne”. I ambulatoriet lærte vi ikke 
at undersøge led, men kun at kigge på røntgen-
billeder af artroseramte led. Jeg har ikke lavet 
journaloptag en eneste gang endnu.”
”Jeg har for første gang siden jeg startede på 
medicin studiet intet andet end ros at tilføje.  Det 
var fantastisk. Ærgeligt de ikke tager 9. semester 
studerende også. Så ville jeg have søgt igen.” 

– anonyme studentercitater fra den officielle 7. 
semestersevaluering, efteråret 2006 (bragt med 
tilladelse fra evalueringsenheden)

At kvaliteten af opholdene er svingende, er 
nok ikke så underligt. Studienævnet kan have 
mange gode ideer om, hvad der skal ske ude 
på den enkelte afdeling, men med kliniko-
phold på omkring 100 forskellige afdelinger, 
er det naturligvis svært, at følge forholdene 
på hver enkelt afdeling. En anden væsentlig 
problemstilling er, at en række af de højtspe-
cialiserede afdelinger arbejder med så specielle 
patientkategorier, at deres egnethed til kliniko-
phold er begrænset. På disse afdelinger ender 
de studerende desværre alt for ofte med, blot at 
sidde i et ambulatorium og passivt kigge på.
I Demokratiske Medicinere tror vi, at kvaliteten 
af klinikopholdene kan forbedres, hvis der sikres 
bedre opfølgning og større konsekvens af de 
studerendes evalueringer. Afdelingerne skal i 
hverdagen mærke, at vi fra studienævnets side 
interesserer os for, hvordan uddannelsen fun-
gerer. Der har for et par år siden været en ordn-
ing, hvor studienævnet sendte repræsentanter 
for evalueringsenheden, kliniske lektorer samt 
studerende på en slags afdelingsinspektioner. 
Her så man på, hvordan uddannelsen fungerede 
i afdelingen, og talte med både studerende og 
afdelingens faste personale. 

Disse afdelingsbesøg blev desværre aldrig ret 
udbredte af ressourcemæssige årsager, men gen-
nem det seneste halve år, har vi sammen med 
underviserrepræsentanter og evalueringsenh-
eden arbejdet med en ny model for at genoptage 
afdelingsbesøgene i en mere moderne version. 
Vi ønsker desuden, at studielederen personligt 
skal deltage i nogle af afdelingsbesøgene, for at 
signalere, at kvalitetssikring af klinikopholdene 
er højt prioriteret fra studienævnets side.

HELT KONKRET AR-
BEJDER VI FOR AT:

Der skal udføres afdelingsinspektioner, hvor 
både studielederen, evalueringsenheden, kliniske 
lektorer samt studerende deltager. De dårligst 
evaluerede afdelinger skal naturligvis besøges, 
men også nogle af de højt evaluerede afdelinger 
er værd at besøge, for at lære af deres gode 
erfaringer.

Der skal være langt større konsekvens af de 
studerendes evalueringer af afdelingerne. Når en 
afdeling evalueres lavt, bør afdelingen udarbejde 
planer for hvordan kvaliteten kan forbedres. Den 
hidtidige praksis, hvor evalueringerne nærmest 
er blevet arkiveret uden konsekvenser, er slet 
ikke acceptabel.

De praktiske forhold skal være i orden – det kan 
lyde overflødigt at pointere, men det er desværre 
nødvendigt. Afdelingerne skal pålægges at sørge 
for, at alle studerende kan få udleveret kittel, 
navneskilt osv. første dag, ligesom de studerende 
på forhånd skal have skriftlig information fra 
afdelingen, om hvor de første dag skal møde op, og 
hvordan afdelingen er organiseret. Afdelingerne 
skal også sørge for, at de studerende har adgang 
til et såkaldt ”studenterhyl” (studentertelefon), 
der giver de studerende mulighed for bedre del-
tagelse i arbejdsopgaverne.

Sidst men ikke mindst, skal studienævnet være 
villige til, at fratage afdelingerne deres ret til 
at uddanne lægestuderende. Vi skal naturligvis 
altid forsøge at motivere afdelingerne til at 
forbedre forholdene først, da guleroden som 
bekendt altid er bedre end pisken. Men hvis en 
afdeling gennem længere tid evalueres meget 
dårligt, og ikke gør noget for at forbedre dette, 
skal vi i yderste konsekvens være villige til, at 
stoppe med at sende studerende på klinikophold 
i afdelingen. 

•

•

•

•

DEMOKRATISKE MEDICINERE
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SUND TILBYDER AT 
OPTAGE 100 EKSTRA 
MEDICINSTUDER-
ENDE I KØBENHAVN 

Kære alle studerende og medarbejdere på SUND

I forbindelse med det store fokus på sundheds-
væsenet har SUND meldt ud, at vi er parate - så-
fremt der er behov - til at øge optaget af medicinstu-
derende med 100 flere om året (Berlingske Tidende, 
den 30. oktober med opfølgning i DR + en række 
regionale dagblade).

Baggrund
Vores baggrund for udmeldingen er først og 
fremmest SUND’s vurdering af det fremtidige 
lægebehov:

I Danmark vil vi have et godt sundhedsvæsen. 
En væsentlig faktor for sundhedsvæsenets funk-
tion og kvalitet er, at der findes den nødvendige 
lægelige arbejdskraft. SUND uddanner læger, hvor 
de fleste fortsætter i en lægelig videreuddannelse 
til speciallæge.

I Danmark er der ca. 18.000 læger (2004), og de 
sidste 20 år har der været et støt stigende udbud 
af læger på ekstra 1% om året. Alligevel har Dan-
mark en stor mangel på speciallæger, og den øges 
markant det næste årti. Frem til 2025 kommer der 
en forventet stigning på i alt 1800 speciallæger. 
Dette skal ses i sammenhæng med den historiske 
udvikling, hvor sundhedsvæsenet har ansat flere 
læger de sidste 10 år med en stigning på 5.2 % i 
perioden 1996-2006 og for 2000-2006 på 3.2 %.

Prognoserne er offentliggjort på Sundhedssty-
relsens hjemmeside: http://www.sst.dk/publ/
Publ2006/EFUA/laegeprognose/Laegeprognose.
pdf 

Det er ingenlunde givet, at fremtidens læger og 
speciallæger i samme omfang som hidtil, vil søge 
ansættelse i det offentlige sundhedsvæsen. Sam-
fundet er i rivende udvikling. Efterspørgslen på 
læger og speciallæger er stor fra f.eks. industri og 
andre servicevirksomheder. Ingen kan med sikker-
hed afgøre den fremtidige efterspørgsel, men alt 
tyder på mangel i både DK og i udlandet.

Skal modsvare samfundsmæssige behov
Det er fakultetets opgave at tilpasse organisa-

ÅBENT BREV 
TIL DEKAN 
ULLA WEWER
Kære Ulla og resten af dekanatet

Jeg har netop i Berlingske tidende d. 30. oktober 
2007 læst, at I ønsker at øge optaget på medicin 
med 100 om året. Det lyder som en rar tanke, men 
har du tænkt over problemet med klinikpladser?
Allerede nu er der et stort pres på afdelingerne for 
at skabe plads til de nye større årgange af medici-
nere. Jeg forestiller mig at dette problem må blive 
endnu større, hvis optaget øges med 100 om året.
Jeg er bange for, at det øgede optag vil betyde en 
forringelse af kvaliteten af klinikopholdene, hvis 
man er for mange stud.med´er på afdelingerne. 
Men med en sådan udmelding har I vel tænkt over 
de problemer den skaber i studieplanen for de der 
optages i fremtiden.
Jeg ser ikke umiddelbart de store løsninger, da 
alle hospitaler bare perifært i nærheden af KU 
allerede er fyldt op.

Håber du vil huske på denne problemstilling, og 
ikke give køb på kvaliteten af vores uddannelse 
for at få flere igennem.

Mvh
Asbjørn Hasselager
Stud.med 8. sem

SVAR TIL ASBJØRN 
FRA DEKANEN
Vi mener at hvis det besluttes politisk, at der 
skal uddannes flere læger for at imødekomme evt 
lægemangel må KU-SUND være i stand til at løse 
denne samfundsopgave.
Det kræver selvfølgelig nøje planlægning inklusive 
en fuld udnytning af semestrene til kliniske ophold 
og udvidelse af vores undervisningsfaciliteter samt 
medarbejderstab. Vi har da ikke i sinde at optage 
flere studerende uden at dette vil kunne gøres på 
en ansvarlig og kvalitetsmæssig god måde. Det har 
vi pointeret i alle udmeldinger og også specifikt 
overfor de studerende i studienævnet for medicin. 
Vi ønsker fortsat at opretholde en god dialog med de 
studerende - om dette såvel som andre spørgsmål
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tionen, så vi til enhver tid kan modsvare den 
samfundsmæssige efterspørgsel. Kapaciteten 
på uddannelsen på universiteterne og i også i 
den lægelige videreuddannelse skal være i takt 
- ingen flaskehalse, ingen køer, - således at der er 
veluddannede læger i rette antal i de forskellige 
specialer.

Øget tilførsel af ressourcer
Såfremt forslaget fra SUND skulle blive vedtaget af 
regeringen, kan det betyde et øget optag af studer-
ende og øgede lokalebehov, herunder øvelseslokaler 
på SUND (især Panum-bygningen) i fremtiden. 
Et meroptag skal naturligvis følges af øgede res-
sourcer til fakultetet, for et øget optag må ikke 
føre til faldende kvalitet. Det er en forudsætning 
for vores forslag, at vi opretholder høj kvalitet i 
uddannelsen.

Kræver tilpasning
Hvis forslaget om meroptag bliver vedtaget, vil vi 
revurdere tilrettelæggelsen af lægeuddannelsen 
og igennem strukturændringer skabe flere pladser 
undervejs. Det vil i den forbindelse være muligt 
at udvikle nye undervisningsformer med øget 
anvendelse af nye teknologier, bl.a. podcasting, 
videotransmitterede forelæsninger m.v.
Specielt er de kliniske ophold en udfordring, 
hvor SUND og sygehusledelserne allerede har 
diskuteret muligheder med bl.a. bedre brug af de 
kliniske afdelinger.

Arbejdsgruppe
Til at håndtere de mange spørgsmål i forbindelse 
med en eventuel kapacitetsudvidelse vil dekanatet 
¿ såfremt der kommer politiske udmeldinger om 
øget optag - nedsætte en arbejdsgruppe bestående 
bl.a. studerende, lærere og vores samarbejdspart-
nere på sygehusene i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland.

Konklusion
- Dekanatet foreslår, at vi udvider optaget af 
medicinstuderende med en samtidig justering af 
rammerne for uddannelsen
- Dekanatet finder, at vi fortsat skal kvalitetsud-
vikle uddannelsen af læger
- Dekanatet foreslår, at der arbejdes intensivt 
videre med prognoser og vurderinger af efter-
spørgsel på læger på længere sigt, således at der 
skabes et bedre grundlag for dimensioneringen af 
lægestudiet.

Med venlig hilsen
På dekanatets vegne
Ulla Wewer

SYNES DU DER ER PLADS 
TIL FLERE STUDERENDE 
I KLINIKKEN?
Sabrina Eliasson, medlem af 
studienævnet for medicin og 
Akademisk Råd, SUND

Dekanen for dette fakultet, Ulla Wewer, meldte d. 
30. oktober ud i Berlingske Tidende, at det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet (SVF) på KU er klar 
til at optage 100 medicinstuderende mere for at 
afhjælpe lægemanglen.

Lægemanglen i Danmark er et stigende problem, 
og indenfor visse specialer (bl.a. psykiatri) ser det 
helt galt ud, men at dekanen går ud med så stærkt 
et ”tilbud” til de politiske partier, og regionerne er 
efter min mening ikke bare dumdristigt, men også 
et udtryk for kassetænkning.

Hvorfor nu det?
Universiteterne og dermed også dekanerne har 
ALTID interesse i at optage flere studerende- jo 
flere studerende, der består eksamener, jo flere 
indtægter i form af StudenterÅrsværk (STÅ).

Hvis ministeriet havde pålagt SVF at optage 100 
studerende mere om året, ville fakultetet have 
den mulighed at melde ud, at man pga. mangel 
på klinikpladser ikke ville tage ansvaret for et så 
stort antal ekstra studerende. Denne mulighed 
har fakultet fraskrevet sig pga. Ulla Wewers 
udtalelser til pressen, og det nyligt udsendte brev 
fra dekanatet.

Det er forkasteligt, at den politiske leder for 
fakultetet kommer med den slags udmeldinger, 
når studienævnet for medicin i øjeblikket må 
kæmpe med manglen på pladser ude i klinikken 
med dertil hørende forringelse af den praktiske 
uddannelse af læger- ja, studienævnet har sågar 
måttet forhandle klinikpladser i SVERIGE for ikke 
at sprænge afdelingerne!
Et øget optag på medicin på KU er realiserbart, 
når studienævnet (og IKKE dekanatet!) har fået 
mulighed til at løse følgende problemer:
-Underviserne på basalfagene har en ordentlig 
kvalitet. I øjeblikket oplever vi gang på gang at 
der klages over undervisere i fx. biokemi, men 
de genansættes hvert semester pga. manglen på 
samme undervisere

-der er egnede lokaler til de nuværende studerende. 
I øjeblikket sidder man flere steder på trapperne i 
auditorierne, eller i vindueskarmene i klasseloka-
lerne pga. mangel på stole
-Der er simpelt hen ikke klinikpladser nok- spe-
cielt for specialefagene neurologi/neurokirurgi, 
psykiatri, gyn/obs og pædiatri. I øjeblikket har 
de studerende 4 uger pr. sted og et øget optag vil 
betyde at der enten skal klemmes flere studerende 
ind eller at opholdene gøres kortere. Dette mener 
jeg vil give de studerende fatale mangler indenfor 
emner som børnesygdomme, psykiatriske lidelser 
og ikke mindst graviditet og fødsel.

Om et øget optag så er nødvendigt, må være op til 
den politiske ledelse og Sundhedsstyrelsen..
Universitetet er mere end velkomment til at være 
debatskabende, men det havde været rart, om Ulla 
Wewer havde valgt at bede de politiske ledelser 
om at tage problematikken op og få lavet nogle 
konkrete prognoser, i stedet for at tilbyde samme 
politikere, som har indført ”venteliste-garantier” 
på de kirurgiske afdelinger og 4-årsregler en nem  
og profitabel ”løsning” uden selv at skulle stå til 
ansvar for det.

Sabrina Eliasson

DEBAT


