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Se den Uanstændigt
spændende oscar
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Vinder fundet i mikrobe- og
forfatterjagten.
Få spændingen udløst på
side 3
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Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på 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 indlæg 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 illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 17, årgang 35 udkommer

Torsdag:

Filmklubben viser "Hånden på hjertet"

Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside:

Tirsdag:

Denne

redaktion
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MOK & STUDIET
Så er vinderen fundet! Efter vi gjorde
spørgsmål 1 en anelse lettere væltede
forslagene ind. Og der var nogle flotte
og spændende nogle, der spændte helt
fra cola til heroin! Selv havde jeg gættet på TÆRTE, hvilket jo i sig selv er
lidt pinligt, når man tænker på, at jeg
var med til at lave konkurrencen...
Nå, nok om det, svaret på spørgsmål
2 var Saddam Hussein, hvilket vi
havde prøvet at gøre svært ved at udtvære teksten lidt!! Vi fik som sagt en
masse rigtige forslag, men da alle ikke
kan vinde blev vi nødt til at trække

Leder

lod. Det blev gjort på demokratisk vis
hvor en af os lukkede øjnene og så tog
en af sedlerne op af kulurredaktørens
høje hat! Vinderen er: Rikke Meisler
fra 10.
Tillykke med det og vi glæder os til at
se mandag d. 3/3 her på redaktionenfor at få overrakt flasken og øfferne!!

mok.info

Hurra!!!
MOK-redaktionen/Christen

Styrende Organer
VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.
Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:
13. semester: Usman Kahn
12. semester: Morten Vester-Andersen
11. semester: Fatima Shah
10. semester: Mangler repræsentant
9. semester: Mette Thomsen/ Stinus Ancher
8. semester RH/FH: Niels Fuglede
8. semester RAS/RASK: Mangler repræsentant
7. semester RH/FH: Mangler repræsentant
7. semester RAS/RASK: Mette Lenstrup

Suppleanter:
8. semester RH/FH: Kasper Wennervaldt
Valget afholdes torsdag d. 27.02.03 kl. 14:00 i Auditorium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretærer:
Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid:
Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Thielsen - hanne.thielsen@hh.hosp.dk
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen og Mads Falk
Træffetid:
Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen lmb01@bbh.hosp.dk
Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen
2003 indtastet på edb.
De studerende, der ønsker at kontrollere, at vi har
tastet deres tilmeldinger kor-rekt, kan kontrollere
det på de lister, vi har hængt op i Vandrehallen ved
ind-gangen til fakultetsgangen (på samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået op).
I kan også gå på Internettet på adressen:
www.punkt.ku.dk (selvbetjening) og kontrollere jeres tilmeldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I bemærkninger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte eksamenskontoret snarest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.
I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldinger uden underskrift.
Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.
Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indteg-ningen,
skal du også straks kontakte eksamenskontoret så vi
kan tilrettelægge eksaminerne.
Vi vil ved denne lejlighed takke for den overvældende interesse, som 86% af alle medicinstuderende
har vist, ved at tilmelde sig eksamen via
Selvbetjenin-gen på internettet.
Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWWadresse (klik på ”vis tilmel-dinger”) og de samme
lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret, se i
resultatregistret om dine kurser er godkendt m.m.
Hvis du har svært ved at huske den, kan du ændre den
efter eget valg på punkt.ku.dk
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte eksamenskonto-ret.
Med venlig hilsen
Eksamenskontoret
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STUDIET

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 09

Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
24/02
1500 – 1600
00
00
00
00
Tir
25/02
09 – 10
10 – 13
Ture Karbo
1100 – 1400
Gordon Thomas Jehu
Ons
26/02
1000 – 1100
00
00
00
00
Tor
27/02
16 – 17
17 – 20
Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 10
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
03/03
1500 – 1600
00
00
00
00
Tir
04/03
09 – 10
10 – 13
Ture Karbo
1700 – 2000
Jes Braagaard
Tor
06/03
1600 – 1700
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.33a
Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 09
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Tina Gottlieb
Tir
25/02
1300 – 1500
Ons
26/02
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tina Gottlieb
Tor
27/02
1300 – 1500
TRÆFFETIDER UGE 10
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Man
03/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
Tina Gottlieb
Tir
04/03
1300 – 1500
Ons
05/03
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tina Gottlieb
Tor
06/03
1300 – 1500
Den Internationale Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Den Internationale Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-INTSTUD@adm.ku.dk
Den Internationale Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.71 (evt. 9.1.33a)
OBS! OBS! OBS!
Studievejledningen og Den Internationale Studievejledning har hver deres
e-mail og p.t. hvert deres træffetidslokale.
Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske
at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.
Orlov - hvornår og hvor
længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige
begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor
universitetet modtager
orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet
og for en periode indtil udgangen af det akademiske
år. Orlov gives dog ikke for
mindre end 2 måneder. Juli
og august måned kan ikke
alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når alle de eksaminer
der er placeret efter 1. år
er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester
kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation
fra orlovsreglerne skal i
disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, 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.
Afbrydelse og ophør af

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester. På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret. Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget 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 semesteret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-

orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-

perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. 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 medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.
Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

ØKONOMI UNDER STUDIET  SU
OG HVAD SÅ?

Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en ’sag’.
Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sastudoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS 2003 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen også klinikudvalg
hvad du søger om
begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet

4. SEMESTER - EKSAMEN

Der er ved en fejl blevet trykt i lektionskataloget at
eksamen efter 4. semester udover en 6 timer lang
skriftlig integreret prøve også indeholder en praktisk prøve (spot). Dette er ikke tilfældet. Der er
IKKE spoteksamen efter 4. semester, men kun den 6
timers lange skriftlige eksamen.

Med venlig hilsen
Studienævnet for medicin

STUDIET
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for
fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2003 i dette semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

MERIT

Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
efteråret 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. marts for indeværende semester
for fag på 1. semester).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2003 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret 2004 1. oktober 2003.
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BØRNETILSKUD TIL UDDANNELSESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for studerende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.
Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.
Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.
Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset antallet af børn.
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbetales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:
www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårssemesteret 2002 er følgende:
OSVAL II
- 1. marts 2003.

Fase I
OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.
For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

ORDBØGER TIL EKSAMEN

Det er muligt for udenlandske studerende at medbringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.
Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medicinsk latin/græsk eller dansk.
Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er
fra et af disse nordiske lande
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STUDIET

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II

Husk at fristen for aflevering
af forsider i forårssemesteret
2003 er:
OSVAL II
- mandag
den 3. marts 2003 kl. 16.00.

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER TILBYDER I FORÅR 2003 KURSER FOR
ALLE FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅENDE
FÆRDIGHEDER:
Dato
Torsdag d. 27. februar

Emne
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur
Genoplivning
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

Tirsdag d. 4. marts
Torsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 11. marts
Torsdag d. 13. marts

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Tirsdag d. 18. marts
Torsdag d. 20. marts

FASE II FEST
Til alle i de store klasser:
Der er FASE II FEST den
22. marts.
7. sem. medbringer kopi af
eksamensudskrift samt holder festtalen
til 13. sem. studerende under middagen.

Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 27. marts
Tirsdag d. 1. april
Torsdag d. 3. april

Tid
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30

Åbnes
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
11. februar
11. februar
11. februar
18. februar
18. februar
18. februar
25. februar
25. februar
25. februar
2. marts
2. marts
2. marts

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage
kl. 08.00-15.00 eller ved personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor
ovennævnte tidsrum

Information om spisning, billetter mm.
vil blive bragt i MOK senere.
MVH/ Bue, Søren, Allan,
Charlotte, Johan mm.

Studietilbud
TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre)
Tid:

Tirsdag den 25. marts 2003 kl. 9.30-15.30

Sted:

RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de muligheder man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til
retshåndhævelse
(“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur
Undervisere:

Læger ansat ved RCT

Materiale:
visningen

Udleveres i forbindelse med under-

Tilmelding:
Senest fredag den 14. marts 2003
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks
2107, 1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, Fax: 33 76 05 10, Email: ahh@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen

NORDISK SOMMERSKOLE:
Hvorfor opstår kræft ? og hvordan kan man undgå sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle
spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må
man kende til nogle af kræftforskningens basale metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig ind i
på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk Sommerskole for unge studerende især inden for fagene medicin, biologi, statistik og sociologi fra alle de fem
nordiske lande.
Der er 25 stipendiepladser, og stipendierne
dækker både rejse, ophold og undervisning på et indledende kursus, som består af 14 dages intensive
studier i cancerepidemiologi i København i august
2003.
Efter det intensive kursus får hver deltager
tildelt plads i et forskningsprojekt, som omfatter
flere studerende. Det er meningen, at deltagerne
skal arbejde med dette projekt i deres respektive
hjemlande det næste halve år. Det drejer sig ikke om
forskning på fuld tid, så man kan fortsætte med sine
studier. Der er mulighed for at søge Kræftens Bekæmpelse om et scholarstipendium til denne periode.
En weekend i februar 2004 samles de nordiske studerende i Finland til et opfølgningssymposium, hvor de skal fremlægge resultaterne af
deres forskning i det foregående halve år. Også her
er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af stipendiet fra Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer
Union.

“Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft og rygning, som mit mini-forskningsprojekt
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også
lært at bruge mange redskaber inden for IT og
computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig
en ordentlig litteratursøgning og litteraturgennemgang er. Hvis man bare har den mindste
forskerspire i maven, vil jeg på det kraftigste anbefale, at man søger om at komme på sommerskolen.
For mig har det været en perfekt måde at prøve
kræfter med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i fremtiden, har jeg
fået en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en
ekstra bonus oven i det man lærer af undervisning,
forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar af ens
egne resultater på et andet sprog, får man et samvær med andre studerende, som er morsomt og stimulerende og strækker sig langt ud over sommerskolen.”
Katrine (sommerskole-elev 2001)
Fakta:
Ansøgningsskema fås på: http://ncu.cancer.dk/ancr/
sommerskole eller hos kursussekretær
Mette Bo: tlf.: 35 24 75 29 eller e-mail:
meb@cancer.dk
Ansøgningsfrist: 31. marts 2003
Kursustidspunkt: 3 - 15 august 2003
Sted: Kræftens Bekæmpelse i København
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Annoncer
SOPHUS MEDICAL

... søger flere dygtige stud.med.er
til job som medicinsk
udviklingsassistent
Sophus Medical A/S (www.sophusmedical.dk) er
på nuværende
tidspunkt den førende virksomhed i verden inden
for PC simulatorer til akut medicinsk uddannelse.
Sophus Medical er netop blevet fuldt integreret
med Laerdal, der er verdens førende leverandør
af produkter til træning inden for hjertestop og
akut medicinsk behandling. Laerdal arbejder nu
globalt for at udvikle og implementere simulering i uddannelsen af sundhedspersonale. Derfor
har vi brug for at udvide vores medicinske
udviklingsteam, som idag tæller omkring 10 læger og 4 medicinstuderende.

Arbejdsområder for medicinsk
udviklingsassistent:
- Assistere i udvikling af fysiologiske og
patofysiologiske modeller
- Udarbejdelse af medicinske projektbeskrivelser
- Arbejde med medicinsk formidling til profesionelle og lægfolk
- Deltage i forskningsprojekter
- Koordinering med eksterne læger og udviklings
afdeling i Indien
- Mulighed for ansættelse som læge (konsulent)
efter endt uddannelse

Krav:
- Interesseret i læring, medicinsk pædagogik og
IT
- Interesse for fysiologi
- Fagligt velfunderet fase 2 studerende, evt erfaring fra intensiv afdeling som VT’er eller lign.
- Arbejdsomfang: 15-20 timer ugentligt
- Mulighed for arbejde eftermiddag/aften
- Flittig og velvillig til at yde en ekstra indstats
i pressede situationer
- Gode mundtlige og skriftlige engelsk kundskaber
Sophus Medical tilbyder arbejde i en international vækstvirksomhed i et højt fagligt miljø af
læger, dataloger, undervisere og mange eksterne
samarbejdspartnere idenfor den medicinske verden. Løn efter kvalifikationer. Ansættelse snarest.
Skriftlig ansøgning med CV og seneste karakterbevis sendes til:
Sophus Medical A/S
Esplanaden 18
1263 København K
Att.: Khurram Jamil, læge
Medicinsk direktør

INDRE ORGANER

Jeg har i lang tid savnet min bog ”Indre organer…”, som jeg for nogle semestre siden lånte
ud. Jeg kan desværre ikke huske til hvem, men
øjensynligt til en fra Husgruppen. Hvis du sidder
derude og ligger inde med den, vil jeg meget
gerne have den tilbage.
Hilsen Allan, 13.sem / 61304608

BASISBOG I BASAL MEDICIN
OG KIRURGI,
nyeste udgave, sælges for 700 kr!
Den er helt ubrugt, indpakket i plastik
lige fra forlaget.

Interesseret? Så ring til Louise Kærn på
43632281.

SÆLGES

Textbook of sports Medicine af Michael Kjær og
Michael Krogsgaard ---800 kr.
Helt ny og uden understrigninger
Bogladenspris 1400
theibich@hotmail.com

FØLGENDE BØGER ER TIL
SALG:

- Klinisk Ordbog, 15. udgave, Munksgaard, flot
stand, 375,- Holstein BE et al.: Medicinsk Sociologi, 4. udgave, FADLs forlag, få
blyantunderstregninger, 100,- 4 Læsevejledninger: Virologi (2.udg.), Bakt./
Mykol. (5.udg.),
Parasit.(4.udg.), immuno.(4.udg.), samlet kr. 25,- Kampmann JP et al: Basal og Klinisk Farmakologi, 2.udgave, FADLs forlag,
få blyantsudstregninger., 300,- Jensen BS (red.): Kar Kirurgi, 1. udg., FADLs
forlag, en del
blyantunderstregn., 175,- Hampton JR: The ECG Mads Easy, 5. udg.,
Livingstone, flot stand, 75,- Fitzgerald: Neuroanatomy - Basic and Clinical,
2. udg., Tindall, få
blyantunderstregn., 50,- Vestergaard P et al: Psykiatri - En lærebog om
voksnes psyskiske sygdomme,
1. udgave, FADLs forlag, en del blyantunderstregn., 110,- Thomsen PH et al.: Børne og ungdomspsykiatri,
FADLs forlag, en del
blyantunderstregn. 125,- Nielsen EH: 2 stk. kompendier i hhv. speciel og
almen histologi. FADLs
forlag, pæn stand, 50,- samlet
- Bojsen-Møller F: Bevægeapparatets Anatomi,
11. udg., Gyldendal, ganske få
blyantunderstregn., 250,- Alberts B et al.: The Cell (paperback), 3.udg.,
Garland, nogle
blyantunderstregn., 200,Interesseret? Kontakt 39203824 eller
alexhc@get2net.dk.

STUDENTERSEKRETÆR VED
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET

Klinikudvalget Rigshospitalet søger en studentersekretær med tiltrædelse 15. marts 2003 eller
efter aftale.
Studentersekretæren varetager i samarbejde
med den fuldtidsansatte sekretær, formanden for
klinikudvalget samt det øvrige klinikudvalg afviklingen af undervisningen ved Klinikudvalget
Rigshospitalet. Dette inkluderer:
* udarbejdelse af lektionskatalog
* holdsætning af studerende
* udfærdigelse af introduktionsmateriale
* indkaldelse til klinikudvalgets møder samt deltagelse i disse som referent
* deltagelse i planlægnings- og prioriteringsmøder
Stillingen er på 600 timer årligt som p.t. deles
med en anden studentersekretær. Arbejdstiden
er meget fleksibel med mest arbejde i januar og
august, dog skal der planlægges en-to ugentlige
træffetider samt deltagelse i ovennævnte møder. Aflønning i henhold til overenskomst.

Kvalifikationer:
* selvstændighed
* overblik
* samarbejdsevner
* kendskab til tekstbehandling (Word) og databasesystemer / regneark (Excel) en fordel
* fordel at være tilknyttet Klinikudvalget Rigshopsitalet

Ansøgningen stiles til:
Klinikudvalget Rigshospitalet
Rigshospitalet, afsnit 5404
Blegdamsvej 3
2100 København Ø
Ansøgning bedes fremsendt til ovenstående senest 7. marts 2003
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til klinikudvalgets sekretariat, tlf. 3545 4438.

STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES TIL INFEKTIONSREGISTRERING

To medicinstuderende søges af Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalet til at hjælpe
med at foretage dataindsamling i hospitalets klinikker med henblik på registrering af hospitalserhvervede infektioner. Infektionshygiejnisk
Enhed har bl.a. til opgave at foretage epidemiologisk overvågning af hospitalserhvervede infektioner (luftvejsinfektioner, i.v. kateter relaterede infektioner, urinvejsinfektioner, postoperative sårinfektioner mv.) baseret på kliniske data og laboratoriedata fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Arbejdstid og aflønning:
Arbejdstiden vil være op til 10 timer pr. uge
efter nærmere aftale og aflønning i henhold til
overenskomst for studentermedhjælpere.

Arbejdet:
Arbejdet vil primært bestå i at indsamle data fra
patientjournaler efter forud fastlagte retningslinier og aftaler med klinikkerne. Herudover vil
der være mulighed for at deltage i databehandling, afrapportering til klinikker og udarbejdelse
af publikationer.

Muligheder:
Der er mulighed for at de indsamlede data og
den opnåede viden kan benyttes til OSVAL opgaver om specifikke emner. Der er laboratorie faciliteter til rådighed således at opnåede fund evt.
kan belyses med laboratorie eksperimenter. Desuden vil der være mulighed for medforfatterskab
i forbindelse med evt. publicering af data, ligesom det vil være muligt at etablere egentlige
forskningsprojekter indenfor området.

Henvendelse:
Hvis du er interesseret i ovenstående stilling
eller yderligere oplysninger er du velkommen til
at kontakte:
Overlæge Leif Percival Andersen
Infektionshygiejnisk Enhed 6701
Rigshospitalet
Tlf. 3545 5569 / E-mail: lpa@rh.dk

FORSØGSPERSONER M/K
SØGES

Unge, raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg. Vi søger både mænd og kvinder.
Forsøget omhandler fedtstofskiftet under muskelarbejde. Indledningsvist vil du blive scannet
(DEXA) og få målt din maximale iltoptagelseshastighed. Dette vil tage ca. 1½ - 2 timer. Der er
ingen gener forbundet med disse undersøgelser.
Selve forsøget vil vare 3-4 timer. Her vil du få
lagt et kateter i en vene i fedtvævet på maven,
og et kateter i en arterie i håndleddet. Det første foregår af tekniske årsager uden lokalbedøvelse, men er kun forbundet med beskedent ubehag. Kateterindlæggelsen i arterien foregår under lokalbedøvelse. Med henblik på måling af
blodgennemstrømningen i fedtvævet indsprøjter
vi et lille depot radioaktivt stof i fedtvævet på
maven. Den ekstra radioaktive stråling du modtager fra dette svarer til mindre end 6 dages
ekstra naturlig baggrundstråling i København.
Herefter skal du cykle i en time ved ca. 60 % af
din maksimale ydeevne.
Der gives økonomisk kompensation.
Undersøgelserne og forsøget forgår alle på Bispebjerg Hospital, Klinisk Fysiologisk afdeling.
Henvendelse til Kirsten Gjeraa, stud.med., tlf.nr:
27 21 00 61/ 39 61 55 17.

KIRURGISK KOMPENDIUM
SÆLGES
1.udgave 1987, (næst nyeste).
Helt nyt, stadig i original indpakning.
Bind I og II kun 400 kr.
Anders Vagner, tlf. 61 70 68 66
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KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES

Kvinder har generelt en større risiko for at få
ledskader sammenlignet med mænd. En af forklaringerne kan være, at der er forskel på mænd
og kvinders evne til at opbygge og nedbryde
protein i kroppen. I dette forsøg vil vi derfor
måle på proteinsyntesehastigheden
(-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos
kvinder i hvile og efter arbejde. Specielt ønsker
vi at undersøge om kvinders hormonstatus påvirker proteinomsætningen.

Forsøget kræver:
· Kostregistrering i 7 dage
· Bestemmelse af kropssammensætningen (DEXAscanning)
· Et-ben maxksimal arbejdstest
· 3 forsøgsdage
1. forsøgsdag; 1t arbejde med et ben
2. forsøgsdag; 5-6t hvile (blodprøver og to
muskelbiopsi, mikrodialyse)
3. forsøgsdag; 5-6 timers hvile (blodprøver, en
muskelbiopsi, to senebiopsi og en hudbiopsi)

Som forsøgsperson kræves:
· At du er kvinde (20-30 år)
· At du har normal regelmæssig menstruation
(cyklus 25-35 dage)
· At du ikke bruger p-piller
· At du er ikke-ryger
Honorar gives
INTERESSERET? Kontakt for mere information: Mette Hansen, Tlf. 36860282/40275794/
35316296

BANDRUM I STUDENTERKLUBBEN
Lørdagen den 1:e Marts kl 16.00
holder vi møde og laver en ugeplan.
Vi skal få styr på hvem der egentlig
øver og forsøge at få nogle nye bands
in. Øver man i bandrummet eller
har lyst til det skal man dukke op
og ha godt styr på hvilke tider der
passer en.
>>OBS!! Gamle bands SKAL også
dukke op, ellers kan i IKKE regne
med at kunde beholde jeres tid. <<

BØGER

Medicinsk kompendium, nyeste udgave (15.),
ubrugt sælges 2500,Alle bøger er i fin stand uden understregninger.
Dermatologi (3. udg.), K. Weismann, 250,Øre- næse- halssygdomme(9. udg.), Otto Jepsen,
380,Miljø- og arbejdsmedicin, Herman Autrup, 280,Rationel klinik, (4. udg.), Wulff, 180,Medicinsk filosofi, Wulff, 100,Børne og ungdoms psykiatri, FADL, Hove Thomsen, 180,Studiesalshåndbog i patologi, 60,Essential Pathology, (3. udg.), Rubin, (lidt slidt),
300,Henvendelse til Sara
20441520 /saraelsoenielsen@hotmail.com

Spørgsmål: Simon; simon@kollegiegaarden.dk

BØGER SÆLGES FOR EN SLIK
1. sem.
Humanbiologi:
- Thibodeau – Structure & Function...; 150,00
2. sem.
Cellebiologi:
- Pollard – Cell Biology; 400,-

mok.info

Ring til Christian Drews 26850378

Det Medicinske Studenterråd

Ordinært MSR møde
Torsdag den 27/2 kl.16.00
i mødelokale 1.2.15

Ad 6: Sundhedspsykologerne vil gerne
have lov til at kræve af de studerende,
at de til hver undervisningsgang skriver
ned, hvad de har læst som forberedelse.
Denne liste skal indgå i synopsens om
supplerende litteratur. Foreslaget
bunder i et ønske om at sikre, at flere
studerende er forberedte.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Plan for stormødet
5. Studienævnsmøde
6. 1.sem. sund.psyk.
7. Overgangsordninger!?
8. Evaluering af 2 sem. efterår 2002
9. Erfaringer med bogvalg
10.Repræsentanter til div. udvalg
11.Meddelelser
12.Evt.

Ad 7: Det er blevet påpejet at MSR ikke
fokuserer nok på overgangsordningerne
fra gammel studieordning til ny
studieordning. En af årsagerne bunder i
at den sidste årgang på gammel
studieordning, samt den første årgang på
ny studieordning som nogle af de eneste
semestre, sjældent er særlig godt
repræsenteret til MSR møderne.

Mødet kommer til at vare ca.2½ timer

Ad 8: Der er kommet en meget positiv

Ad 4: Stormødet mellem MSR, og
medicinerrådene fra Århus og Odense
afholdes Lørdag den 8/3.
Planen for stormødet vil blive fremlagt.

evaluering fra det netop afsluttede 2.
semester af cellebiologikurset.
Underviserne i 2. semester udvalget er
derfor nu meget interesseret i at
udvikle et nyt kursus med
udgangspunkt i det gamle kursus.

Ad 9: Der er kommet fokus på
hvilke bøger, der af forskellige
undervisere, anbefales til de enkelt
semestre.
Ad 10: Opdateret liste over udvalgsrepræsentanterne er udfærdiget. Der
er stadig nogle udvalg der mangler
repræsentanter i.
Ad 11: Pga. af kommunikationsproblemer mellem Gordon og en
anden "Mok arbejder" har vi stadig
ikke fået MOK's digitalcamera til
låns.
Det vil blive forsøgt at låne cameraet
i løbet af ugen således at der i næste
MOK kan være billeder af repræsentanter i studienævnet og i MSR's
bestyrelse.
MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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IMCC

BAMSELÆGER SØGES

Kunne du tænke dig
- at arbejde med sundhed i barnehøjde
- at være med til at videreudvikle Bamsehospitalet
så husk at der er Bamsehospital-møde nu på torsdag
d. 27 februar klokken 16 på IMCC-kontoret. Alle
velkomne, både nye og gamle ansigter.
Venlig hilsen
Bamsehospital-gruppen, Public Health, IMCC

DISSEKTIONSTUR

I over 50 år har IMCC Aarhus arrangeret dissektionsturen, der finder sted hele juli måned. Der er således
tale om en 4 uges tur, hvoraf 2½ bruges i Brno til
dissektion og forelæsninger, 5 dage tilbringes i Hohe
Tatra-bjergene i Slovakiet, og de sidste fire-fem dage
er ren ferie i Prag. Turen har de sidste år modtaget
et generøst legat fra Løvens Kemiske Fabrik på
20.000 kr, som har været med til at gøre turen mulig.
Undervisningen består af dissektion og forelæsninger. Den varetages af professorer, der alle er yderst

kompetente, i dissektionslokaler af meget høj standard.
Dissektionen foregår på hverdage, hvor der dagligt
er fire timers dissektion (kl. 8.00 - 12.00). Herefter
er indlagt forelæsninger i selvvalgte emner. I alt er
der på kurset minimum 13 dissektionsdage. Undervisningen foregår på tysk og engelsk, men sproget er
sædvanligvis ikke noget problem da de latiske betegnelser bibeholdes.
Turen er særligt tiltænkt studerende der ikke har
bestået anatomieksamen. Da man ved dissektionen
deles i mindre grupper lægges undervisningsniveauet
efter kunnen. Kuraset er en god ballast til 3. semester.
I weekenderne er der planlagt dagsture til attraktioner omkring i Tjekkiet, f.eks. vinsmagning hos en
lokal vinbonde, besøg i en middelalderby og en
endagstur til Wien.
I starten af turen er der planlagt en fem dage lang
udflugt til Hohe Tatra-bjergene i Slovakiet, hvor
man bor i små hytter. Her arrangeres hver dag flere
forskellige vandreture af varierende længde op i bjergene. Alt efter lyst, evne og kondition deltager man

i disse endagsture, hvor de længste kan vare op mod
10 timer og strække sig over 15 kilometer. En af
dagene er der pramsejlads på de idylliske floder
mellem Slovakiet og Polen.
Det er meget op til en selv, hvad man vil have ud af
turen. Mange har fået meget ud af det faglige, mens
andre har lagt mere vægt på det sociale.
Det var spændende at se en anden tjekkisk by end
Prag. Mulighederne er mange. Eksempelvis brugte
vi meget tid på at se byen, shoppe, spille beachvolley,
grille, hygge os og have det sjovt. Vi lærte mange
mennesker at kende på tværs af holdene og fra København. Alene det har været turen værd.
Alt i alt kan vi kun anbefale at tage afsted. Prøv
eventuelt at snakke med ældre studerende som helt
sikkert vil anbefale dissektionsturen eller kontakt
os.
Tilmelding sker som regel sidst i marts.
Med venlig hilsen
Frederik Harving, tlf: 51923953
Ulrik Fassel, tlf: 51942334

Basisgrupper
H:S LÆGEAMBULANCER & HELIKOPTERREDNINGSTJENESTEN

AFDELINGSLÆGE STEEN BARNUNG VIL
FORTÆLLE OM ARBEJDET VED
H:S LÆGEAMBULANCE OG FORSVARETS
HELIKOPTERREDNINGSTJENESTE.
ALLE ER VELKOMNE
12 MARTS KL. 16.00 - 18.00
STED: KONFERENCE 1, RIGSHOSPITALET
TILMELDING SENEST 10 MARTS:
STAGELUND@STUD.KU.DK

MÅNEDSMØDE ONSDAG 5 MARTS KL. 16.00 I FADL´S MØDELOKALE
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Siden sidst.
Førstehjælp, er vi gode nok?
Planlægning af Efterårets arrangementer.
Nyt fra udvalgene.
Eventuelt.

Alle ikkemedlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.
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Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

HOLD 4402 THORAXKIR. AFD.
RIGSHOSPITALET
Søger 3 nye medlemmer til vagtstart pr. 1. april 2003
-Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
-Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af de vigtigste medicin-grupper.
-Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
-Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
-Savner du følelsen af et din kompetence bliver ordentligt udnyttet.
Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
-observation og personlig pleje af afdelingens patienter.
Disse
omfatter
bl.a.:
Lungeog
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
-Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
-Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
-Forbindings- og drænpleje.
-EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
-Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.
Til gengæld kræver vi:
-At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen.
-At du har 400 VT-timer.
-AT du har bestået fysiologi.
-At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
-At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere oplysninger: Kontakt David Høen-Beck
på tlf.: 3583 8391
Ansøgningsfrist:. Fredag den 7. marts 2003

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
TO NYE MEDLEMMER TIL
AFD. 542 KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.
Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
·At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
·At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
·At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
·At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, meget mere.
Vi forventer at du opfylder følgende krav :
·Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
·Har bestået farmakologi.
·Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
·Er selvstændig, fleksibel og engageret.
·Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

SPV HOLD 1510 SØGER NYE
MEDLEMMER!
Holdet arbejder på Østerled, der er et hjem for udviklingshæmmede beliggende i Skovshoved, kun 5 min.
fra Ordrup Station.
Der dækkes dag- og aftenvagter efter nærmere aftale
med personalet, som holdet vil blive en fast del af.
Krav:

Min.100 SPV- timer
Interesse for psykiatri

Ansøgningsfrist: Torsdag den 27. februar 2003 på
Vagtbureauet
For yderligere information: Kontakt holdleder Peter, tlf.: 28 43 69 99

Oplæring :
·Marts/april 2003

VIL DU VÆRE FADL-VAGT? –
VIGTIG BESKED!!

Vagtstart :
·Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale

Der er ledige pladser på de 4 sidste kurser på forårets SPV-uddannelse…

Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 14. marts 2003 Kl. 12.00.

Hold F07 – start 25/3 2003 – der 6 ledige pladser
Hold F08 – start 1/4 2003 – der er 10 ledige pladser
Hold F09 – start 8/4 2003 – der er 8 ledige pladser
Hold F10 – start 15/4 2003 – der er 10 ledige pladser

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

Vi kan ikke oprette sommerkurser, hvis ikke forårets
kurser er fyldt op, så hvis du havde tænkt at tage et
kursus i sommerferien, så kig efter i kalenderen om du
i stedet kan på et af de ovenstående…
Hvis du har spørgsmål til kurser eller datoer kan du
kontakte sundhedsfaglig konsulent Kristine Sarauw på
Vagtbureauet, 35245404 eller e-mail ks@fadl.dk
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SPV- HOLD 1514 SØGER NYE
MEDLEMMER.

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ

Pr. 1. april skal vi bruge 4 nye holdmedlemmer, der
ønsker at indgå som del af teamet.

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.

Arbejdet på 1514, består i :
Daglig observere og skærme en pt. på Fr. Sund psyk.
sygehus.
Daglig social kontakt til pt.
Arbejdstiden er 08.00 – 20.00 / 20.00 – 08.00 dvs.
døgn dækning.
Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på fleksibilitet og tålmodighed.
Vi tilbyder :
Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed
for betydelige skattefradrag og gode kollegaer.
Vi forventer :
At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr. måned.
Deltager i det månedlige holdmøde.
Har mindst 250 SPV-timer
For nærmere information – kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
d.07.03.2003 kl.15.00
Holdleder David Benjamin
Tlf. : 35820011/ 61333582

CLINICAL TRIAL SAFETY
Novo Nordisk A/S søger:
Medicinstuderende (jobbet kan evt deles af 2) som har
gennemført mindst 4. semester på Fase II søges 3
timer dagligt (indenfor tidsrummet 8-16) til Clinical Trial
Safety, Novo Nordisk, Gentofte.
Afdelingen er ansvarlig for overvågningen af safety
data under alle kliniske studier fase 1-3.
Arbejdet består primært i opsummering af data fra
Case Record Files, indtastning af data i vores Safety
database samt andet forefaldende kontorarbejde.
Løn:
ventilatørløn
Start. snarest
Henvendelse til Henrik Stig Kaulberg 44438189 eller
Simone Lensbøl 44438205

Amtssygehuset i Herlev søger 2 nye holdmedlemmer

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan.
For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent
minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600
timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter
800 timer 4 vagter pr. plan.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .
Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:
·God introduktion
·Faste aftaler om weekend-vagter
·Vagter i ferier og på helligdage
·Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom eller andet
·Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Ordrup
Station)
Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter,
og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage.
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 15.00-22.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30
Krav:
Fase II-studerende som enten har bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.
Med venlig hilsen
Mette Marie Berg
holdleder hold 4202
Tlf:
Email:

86133670 / 22789532 (telefonsvarer)
doktormus@hotmail.com

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 2
VENTILATØRER...
Krav:
-Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
-300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
-4-5 vagter pr. måned

Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og nattevagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling.
I øjeblikket er holdet fuldtalligt, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, ønsker vi at tilføre nyt blod til holdet.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske patienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet indgår som en fast del af afdelingen, og derfor
er et medicinkursus pt. under udarbejdelse, for at udvide vores kompetencer.

Som ventilatør på 4406 vil du
-få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)
-få ansvaret for to patienter sammen med en sygeplejerske
-få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
-få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
-og sidst men ikke mindst....få undervisning af afdelingens læger i emner som vi måtte ønske...
Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.

Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker
at søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
35359118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest den 15. marts 2003
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DIVERSE INFORMATION FRA
FADLS SEKRETARIAT
Kontingentbetaling

Som tidligere meddelt, har repræsentantskabet fastlagt kontingentstørrelsen for år 2003.. Repræsentantskabet har besluttet at kontingentet stiger med
45,00 kr. pr. halvår i forhold til kontingentstørrelsen
for år 2002. og at indmeldelsesgebyret på kr. 50,00
er bortfaldet. Kontingentopkrævningerne er nu udsendt via Betalings-Service. Kontingentet andrager
795,00 kr. for perioden l. februar – 31. juli 03. Betalingsfristen er fastsat til den 3. marts år 2003. Husk
at give besked til sekretariatet, hvis du ikke har
mulighed for at overholde betalingsfristen. Ved betaling via BetalingsService vil kontingentbetalingen
blive fratrukket din konto, ligeledes den 3. marts år
2003.
Indberetning af faglige kontingenter
FADL har ved årsskiftet indberettet oplysninger vedrørende kontingentindbetalingerne for år 2002. Du
er meget velkommen til at kontakte sekretariatet,
hvis du ønsker oplysninger omkring skatteindberetningen for dig. Størsteparten af FADL’s
medlemmer har betalt l.500, kr. for år 2002.

KOM HID ALLE MINE KID !

Er du ved at blive tændt på at blive en ægte FADLpolitiker, så er det nu du
har chancen !
Kom til møde i morgen TORSDAG d. 27/2 KL. 16 i
FADLs mødelokale ved starten af
kemigangen.
ALLE nye er velkommene og specielt jer fra ny studieordning er savnet.
Mødet er et almindeligt FADL møde hvor vi blandt
andet skal godkende budgettet
for 2003.
Vel mødt og på gensyn
Camilla og Christianne
Spørgsmål: CRI@email.dk

Eksamensopgaver til kopiering:
Husk det er stadig muligt at låne tidligere eksamensopgaver i næsten alle fag til
kopiering.

Adresseændring m.v.

WWW.JORDBÆR.DK

Husk at give besked til sekretariatet ved flytning, da
sekretariatet ikke modtager
adresseændringer m.v. automatisk.
Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda

Filmklubben P8'n
præsenterer

Torsdag 27. feb. kl 20
Hånden på hjertet

www.p8n.dk

PROGRAM
FORÅRET 2003

27/2 Hånden på hjertet
6/3 Monsters ball
13/3 Jeg er dina
20/3 Elsker dig for evigt
27/3 Superhero Fest
- Spiderman
3/4 The man who wasn´t there
10/4 Casablanca
24/4 Vanilla Sky

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Mona er mor til 4 og arbejder som handicaphjælper for David. Han har evne til at skrive
ørehængere i grandprixstil, og en dag skriver
Mona en tekst til en af hans melodier og så går
det pludselig stærkt.
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FOTO

Revy

Så er det slut... Årets mediciner revy er endnu en gang løbet af stablen - atter med bragende succes bifald. Nye og gamle
medicin'ere fik endnu en gang vist deres værd på de skæve brædder. Hermed et udpluk af årets seancer.
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DEBAT
DET STORE LÆGELOTTERI
Fornyelse af turnusfordelingen: En fordeling af turnusstillinger baseret på kvalificerede ansøgninger
En af mine venner har netop trukket turnusnummer.
Det foregår ved, at man som medicinstuderende får
tilsendt et tilfældigt nummer fra Sundhedsstyrelsen
et halvt år inden Den Lægevidenskabelige Embedseksamen. Nummeret angiver, hvor man finder sin
plads i køen, når turnusstillingerne skal uddeles. En
turnusstilling er delt op i tre blokke (6 måneders
kirurgi, 6 måneders medicin og slutteligt 6 måneder
hos en praktiserende læge) og er en forudsætning for
at opnå ret til selvstændigt virke som læge. Til efteråret 2003 skal der besættes 375 turnusstillinger
over hele Danmark. Jo højere nummer man trækker,
desto mere må man regne med at blive tildelt en
stilling, som de foregående i køen har sagt ”Nej tak”
til.
Min ven har netop købt et hus med sin kone og
udstyret det med et lille nyt menneske. Huset er
gjort klar til den lille familie, der har glædet sig til
tilværelsen i de nye rammer. Ikke mindst må det
være vidunderligt at opleve sit barn udfolde sig i de
omgivelser, som man har knoklet for at kunne tilvejebringe. Et skår i glæden er det turnusnummer, der
netop er dumpet ind ad brevsprækken: 317. Et nummer, der vil sende ham til en afkrog af Danmark i 1½
år og dermed vil forårsage store geografiske og følelsesmæssige afstande mellem mennesker, der godt
kan lide hinanden.
Jeg har i den senere tid plæderet for, at der må gøres
noget ved den måde, hvorpå turnusstillingerne fordeles. Mit forslag er kort og godt, at de nuværende
turnusstillinger landet over slås op, og at kandidaterne herefter, søger disse stillinger på grundlag af
deres kvalifikationer.
Mit forslag har mødt megen kritik, og det har vist
sig, at emnet er meget følelsesladet. Derfor skal jeg
i det følgende, dels gøre rede for ulemperne ved den
nuværende turnusfordeling, og dels imødegå den kritik, som jeg har mødt i forbindelse med ovenstående
forslag til fornyelse.
Ulemperne ved den nuværende ordning springer i
øjnene: 1) Kandidaternes personlige netværk risikeres læderet på baggrund af en lodtrækning. 2) Arbejdsog forskningsmæssige kontakter etableret igennem
studiet brydes pga. de store geografiske afstande,
som lodtrækningen kan resultere i. 3) Afdelingernes
engagement i udviklingen af turnusstillingerne stagnerer, da afdelingsledelserne kan være sikre på en
vis del af de nybagte kandidater. 4) Kvaliteten af det
arbejde, som de yngre læger udfører, er proportional
med tilfredsheden omkring ansættelsesvilkårene. 5)
Den nuværende turnusfordeling danner grundlag for
et udbredt sortbørsmarked, hvor turnusstillinger ikke
sjældent sælges for 50 – 70.000 kr. til desperate
kandidater. Det er således blevet kutyme, at man
med et lavt nummer vælger attraktive stillinger i
større danske byer, selvom man har en stilling i
provinsen som førsteprioritet. Når man så tilbydes
den attraktive stilling på baggrund af ens nummer,
så bytter (læs: sælger) man den med (til) en desperat
kollega.
Det er således klart, at den nuværende ordning er
dybt problematisk ikke kun for de nybagte kandida-
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ter, men også for dem, patienter og kollegaer, der
dagligt har kontakt med kandidaterne.
Kritikpunkterne, som jeg har mødt i forbindelse med
forslaget om en ny fordeling af turnuskandidater,
skal jeg forsøge at imødegå i det følgende.
Mange lægfolk anser den nuværende lodtrækningsordning som en garanti for, at kandidaterne bliver
fordelt ligeligt på landets hospitaler uafhængigt af
evner og kvalifikationer. Dvs., at man skulle kunne
være nogenlunde lige så sikker på at møde en læge
med høje karakterer eller forskningstalent på et hospital i provinsen som på et universitetshospital.
Denne antagelse er for det første en undervurdering
af yngre læger. Man må antage, at alle, der har
bestået Lægevidenskabelig Embedseksamen, besidder de kvaliteter, man som borger kan forlange i
mødet med sundhedsvæsenet. Hermed sagt, at en
hvilken som helst nyuddannet læge upåklageligt kan
fungere som turnuslæge på en hvilken som helst afdeling med turnusstillinger.
For det andet bygger den på en mekanisk opfattelse
af yngre lægers arbejde. Der er i antagelsen således
ikke lagt vægt på lægens tilfredshed med et givent
job, og den manglende lyst og ihærdighed, som utilfredshed kan resultere i. En dygtig og ambitiøs yngre
læge kan sagtens miste gejst og interesse, hvis ikke
hårdt og målrettet arbejde i studietiden belønnes
med andet end en nitte ved lodtrækningen.
Herudover taber vi potentielle forskere ved at sende
dem til uinspirerende afdelinger uden forskningsmuligheder.
Ved en fordeling af turnuskandidater baseret på kvalificerede ansøgninger vil der på provinshospitalerne
givetvis opstå den dynamik, der skal til for, at både
afdelinger og læger fungerer optimalt i både kliniske
og forskningsmæssige sammenhænge.
Blandt nogle studerende opfattes den nuværende
turnusfordeling som en sikring af den ventende arbejdstilværelse. Med andre ord føler de sig fri for det
”karakterræs”, som man bl.a. kender fra jurastudiet.
Ved en fordeling af turnusstillinger på baggrund af
kvalificerede ansøgninger vil afdelingsledelserne i
nogle tilfælde være nødsaget til at ansætte turnuskandidater ud fra en vurdering af disses karakterer,
men i overvejende grad må man forvente en vurdering, der bygger på forskning under studierne, lægevikariater, patienterfaring og andre kvalitative egenskaber hos ansøgeren.
Det er i mine øjne klart, at en kandidat, der har vist
interesse og dygtighed, skal belønnes med en ønsket
turnusstilling. Kandidater må selvfølgelig indstille
sig på at få afslag på ansøgninger, men til gengæld er
de sikre på, at den stilling, som de får, lever op til
deres kvalifikationer. Dette må uden lige resultere i
et fantastisk arbejdsmiljø, hvor den yngre læge vil
føle sig værdsat på den pågældende afdeling, mens
afdelingen vil glæde sig over at have ansat den bedst
kvalificerede ansøger.
Til sidst er der en del, der forestiller sig, at turnusstillinger i visse perifere amter ikke vil kunne besættes, hvis man går bort fra lodtrækningssystemet.
Der er gode grunde til at tro, at denne antagelse er
fejlagtig.

Det er stadig attraktivt for mange yngre læger at slå
sine første folder i provinsen, da der ofte her er
bevaret en bred tilgang til faget, hvilket giver den
yngre læge en klinisk bred fundering i sit videre
virke.
En anden grund er, at en fordeling baseret på ansøgning efter kvalifikation vil give anledning til, at
provinsafdelinger med dårligt uddannelsesrenommé
vender blikket indad og fokuserer på en optimering
af turnusstillingerne, og således opnår en øget efterspørgsel.
En tredje grund er, at alternativet for den yngre
læge vil være arbejdsløshed, eftersom antallet af
turnuskandidater og turnusstillinger under en ny
fordelingsordning fortsat skal harmonere.
Som det fremgår af ovenstående, er der ingen forklaring på, hvorfor turnuskandidater skal lide under et
pres af tilfældigheder, der kan have alvorlige konsekvenser for både arbejds- og privatliv.
Jeg skal slutteligt vende tilbage til min ven, hvis
nummer henviser ham til den bageste del af køen,
når turnusstillingerne skal fordeles. Han ville måske, desuagtet indførelsen af en fordeling baseret på
kvalifikationer, stadig være endt med en stilling, der
ikke fuldt ud levede op til hans forventninger. Men
stillingen ville være ledsaget af en følelse af retfærdighed og en fornemmelse af at være havnet et sted,
hvor han ville blive værdsat. Samtidig ville personlige omkostninger som konsekvens af tilfældigheder
være reduceret til et minimum.
I Sundhedsstyrelsens Vejledning om tilmelding til
turnusordningen kan man læse, at der i den nuværende ordning indgår følgende overordnede hensyn:
At der tages størst mulig hensyn til kandidatens ønsker, at alle turnusstillinger så vidt muligt besættes
og at stillinger, der traditionelt er svære at besætte,
primært besættes af de læger, der ønsker disse stillinger samt at sikre størst mulig retfærdighed og
gennemskuelighed.
I praksis skaber den nuværende ordning kun forudsætning for ét af ovenstående hensyn: at alle turnusstillinger så vidt muligt besættes. En tilrettelæggelse man med rette kan kalde en fiasko.
Det er min opfattelse, at man med ét slag kan komme
urimelighederne til livs ved at afskaffe den nuværende lodtrækningsordning, der vel bunder i gode
intentioner, men i vor tid fremstår som en forældet
socialistisk konstruktion, der gør mere ondt end godt,
og i stedet indføre en ordning, hvor den enkelte
kandidats kvalifikationer og menneskelige egenskaber tilgodeses. Ligesom fordelingen af andre jobs i
det 21. århundrede.

Filip Krag Knop (15.10.1973)
Læge
Oehlenschlægersgade 75, 3. sal
DK-1663 København V
3326 1016 / 2683 0161
filipknop@dadlnet.dk

Det mener MOK

Der er store problemer forbundet med den
måde, turnuspladserne bliver fordelt på. Salg
af turnuspladser er nok det største. Derudover er det naturligvis også et problem, at
det sociale netværk lider, hvis man bliver
flyttet til provinsen. Løsningen på dette er,
ifølge Filip liberalisering af turnusmarkedet.
Men hvordan er det lige, at det vil løse problemet? Jo, så vil dem, der har gjort sig særligt bemærket i løbet af studiet få de gode
pladser, og dem, der har brugt studietiden til
at studere, men også har fundet tid til at
have et socialt liv, og blive hele mennesker,
de ender i provinsen. Resultatet er indlysende: Der sker en omfordeling af de dårlige

pladser, altså ingen løsning af problemet.
Argumentet er fra Filip, at det samme gælder alle andre job-grupper. Sandt nok, men
der er heller ikke andre erhverv, hvor der
kræves 1½ års ansættelse i specielle stillinger inden man egentlig er færdiguddannet.
Lad os dog tænke tanken fuldt ud. Turnus
vil, ifølge Filip blive fordelt udfra hvad den
færdige turnuslæge har præsteret under studiet, ikke kun karakterer, men også vikariater og forskning – det altså med risiko for
studieforlængelse. Resultat bliver altså at
man som medicinstuderende bliver nød til

at have studieforlængende aktiviteter for at
få en god turnusplads.
Argumentet om at provinshospitalerne vil
være attraktive er lidt tænkt. Hvis provinshospitaler er så attraktive ville der jo ikke
være noget problem med fordelingen af pladser allerede nu, for dem der, ved et frit
turnusmarked vil søge til provinsen, ville
nok også gøre det nu.
Resultatet ved en ændring af turnusordningen er altså: Forlæng dit studie eller
tag til provinsen.
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Oscarkonkurrence

ACTOR IN A LEADING ROLE
Adrien Brody
Nicolas Cage
Michael Caine
Daniel Day-Lewis
Jack Nicholson

Så skal vi til det igen! Sidde oppe en
hel nat og se de smukke og de rige gå op
ad den røde løber i forventning om at
gå hjem med en guldbelagt statue, der
angiveligt ligner en kvindes onkel
Oscar. Oscarnatten er natten mellem
23. og 24.. marts, og TV2 sender direkte
kl 02.30.. Vær med i MOKS Oscar
konkurrence, hvor du kan teste din
film IQ og gætte hvem der løbe med
Oscarerne i år. Sæt et kryds i hver
kategori og aflever skemaet i MOKS
postkasse foran lokale 9.2.1.
Se mere om filmene og de nominerede
på www.oscar.com
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Chris Cooper
Ed Harris
Paul Newman
John C. Reilly
Christopher Walken

DOCUMENTARY SHORT SUBJECT
THE COLLECTOR OF BEDFORD STREET
MIGHTY TIMES: THE LEGACY OF ROSA PARKS
TWIN TOWERS
WHY CAN’T WE BE A FAMILY AGAIN?

SHORT FILM (LIVE ACTION)
FAIT D’HIVER
I’LL WAIT FOR THE NEXT ONE… (J’ATTENDRAI LE
SUIVANT…)
INJA (DOG)
JOHNNY FLYNTON
THIS CHARMING MAN (DER ER EN YNDIG MAND)

ACTRESS IN A LEADING ROLE
Salma Hayek
Nicole Kidman
Diane Lane
Julianne Moore
Renée Zellweger

FILM EDITING
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
THE PIANIST

SOUND
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
ROAD TO PERDITION
SPIDER-MAN

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Kathy Bates
Julianne Moore
Queen Latifah
Meryl Streep
Catherine Zeta-Jones

FOREIGN LANGUAGE FILM
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
HERO
THE MAN WITHOUT A PAST
NOWHERE IN AFRICA
ZUS & ZO

SOUND EDITING
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
MINORITY REPORT
ROAD TO PERDITION

ANIMATED FEATURE FILM
ICE AGE
LILO & STITCH
SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON
SPIRITED AWAY
TREASURE PLANET

MAKEUP
FRIDA
THE TIME MACHINE

ART DIRECTION
CHICAGO
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
ROAD TO PERDITION
CINEMATOGRAPHY
CHICAGO
FAR FROM HEAVEN
GANGS OF NEW YORK
THE PIANIST
ROAD TO PERDITION
COSTUME DESIGN
CHICAGO
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE PIANIST
DIRECTING
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE PIANIST
TALK TO HER
DOCUMENTARY FEATURE
BOWLING FOR COLUMBINE
DAUGHTER FROM DANANG
PRISONER OF PARADISE
SPELLBOUND
WINGED MIGRATION

MUSIC (SCORE)
CATCH ME IF YOU CAN
FAR FROM HEAVEN
FRIDA
THE HOURS
ROAD TO PERDITION
MUSIC (SONG)
CHICAGO
8 MILE
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE WILD THORNBERRYS MOVIE
BEST PICTURE
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
THE PIANIST
SHORT FILM (ANIMATED)
THE CATHEDRAL
THE CHUBBCHUBBS!
DAS RAD
MIKE’S NEW CAR
MT. HEAD

VISUAL EFFECTS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
SPIDER-MAN
STAR WARS EPISODE II ATTACK OF THE CLONES
WRITING (ADAPTED SCREENPLAY)
ABOUT A BOY
ADAPTATION
CHICAGO
THE HOURS
THE PIANIST
WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY)
FAR FROM HEAVEN
GANGS OF NEW YORK
MY BIG FAT GREEK WEDDING
TALK TO HER
Y TU MAMÁ TAMBIÉN

Aflever skemaet i udfyldt
stand i MOK's
postkasse(foran lokale
9.2.1) senest fredag d. 21.
marts. Svar modtaget
herefter er ugyldige!
Den person, der får flest
rigtige bliver honoreret
med en Martini-pakke
bestående af en flaske gin,
en flaske vermouth, en dåse
oliven og nogle tandstikker!
Cool t-shirts fra fadl's
forlag til nummer 2-11
Held og Lykke

