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Mums!

Spænding!

MOK Præsenterer: En Konkurrence!

Flotte Præmier!
Aldrig mere skal du høre på dine såkaldte venners skarpe bemærkninger -spids pennen, klip kuponen ud og
aflevér i MOKs postkasse, lokale 9.2.1, senest mandag d. 25/10 kl 12.00, så deltager du i lodtrækningen om alle
de flotte præmier.
1. Præmie
Vind dette fremragende, let brugte, og altid superskarpe dissektionssæt,
som leveres i en flot gaveæske i tidløst design inkl. ekstra blade og 1 stk. ekstra lukkemekanismedims (se billede). Sættet har tilhørt ingen ringere end vores
allesammens MOK-redacteur, Gondo the Great, som oven i købet har indvilget i at signere sættet til den heldige vinder.
2. Præmie
6 valgfrie flasker fra MOK-redaktionens tomme-flasker-hall-of-fame.
3. Præmie/trøstepræmie
Neuroanatomi (Munksgaard, 2004 -spritny!)
Epidemiology in Medicine (Little, Brown & Co., 1987)
Medical Stitstics (Blackwell Science, 1988)

Spørgsmål:
Hvad er MOK-redaktionens yndlingspizza fra Calabria?
Nr.
_____1. Capricciosa (tomat, ost, skinke, champignon)
_____4. Hawaii (tomat, ost, skinke, ananas)
_____11. O'sole mio (tomat, ost, bacon, æg)
_____14. Siciliana (tomat, ost, ansjoser, kapers, oliven)
_____21. Parma Speciale (tomat, ost, champignoner, gorgonzola, parmaskinke)

Indsendt af:_________________________ Hold:________________________

Tlf._________________________________

Bonusspørgsmål:
_____Hvad skal der på en MOK-pizza?
_____Chilivilli
_____Chili
_____Villi
_____Bernaise
_____All of the above
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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 7, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:

Lørdag:
Søndag:

Har du betalt licens kan du se Ørnen
sammen med alle os andre

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.

Vær god ved dig selv, evt med øl

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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

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

Tirsdag:

Denne

redaktion
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STUDIET
HVOR VAR MOK I SIDSTE UGE?

Redaktionelt

Paphoved  det stod i sidste MOK: MOK
var på efterårsferie, som det er hvert
år.
Efterårsferien fik ligesom slået fast at det
nu er rigtigt efterår. Regnen pissede ned
hele weekenden og flugten ind i fagbøgerne
er for alvor begyndt. Den sidste store
virkelighedsflugt inden eksaminerne
kommer i næste uge. Endnu engang vil
Studenterklubben åbner igen dørene i 69
timer så vi kan glemme Starling,
xanthomer og alle de fakta man vil have os
til at huske

SIDEN SIDST

Er det lykkedes FADL i København at få
fyldt sit repræsentantskabet op. Der
afholdes ikke valg idet der er præcis 21
kandidater opstillet til 21 pladser. Sidst
der blev afholdt rigtigt valg i FADL var i
efteråret 1998. Her opstillede 22
medlemmer til 21 pladser, hvilket udløste
kampvalg. Hvis der var blevet kampvalg
denne gang havde det kostet medlemmerne
i København 50.000 kr. Det er prisen for at
have et demokrati i en forening med vores
vedtægter. Til sammenligning koster et
folketingsvalg ca. en halv milliard kroner!
Er det godt at disse penge er sparet? Det er
spørgsmålet man kan stille sig selv. Ved du
hvem der er stillet op til FADL og hvad de
står for? Tjaaa...

OG HUSK NU

De første mundtlige eksaminer skal snart
afholdes, så glem ikke at tage en
båndoptager med så du kan optage
seancen.
MOK-red/Gordon
Nu lader vi ordet gå videre til MOKs
ekspert ud i germanske hjemmesider.
MOKs egen Chrisse-Laden:
Jeg er faktisk stadig ikke helt klar over om
det er for sjov, eller om denne mand mener
det Han er jo tysk, men alligevel Siden
er så low-budget, at man tror det er
løgn, dog er billederne af høj høj klasse.
Emil er en tynd, men velplejet mand, der
ynder at fremvise sine stramme balder i
haven, i hjemmet, ved lækre biler eller i
selskab med større have-maskiner.
Billederne taler for sig selv, men det er
værd at bemærke Emils valg af musik til
de forskellige billed-serier. Lyden består af
de gamle velkendte midi-filer, hvor
lydkvaliteten er helt af helvede til, men det
hele går op i en større enhed, da billederne
er så væmmelige .
Der er ydermere en hel sektion på siden,
der er lukket for ikke-medlemmer med
diverse xxx punkter Jeg tør næsten ikke
gætte på, hvad, der gemmer sig bag disse
links for de indviede og heldige
medlemmer, men jeg satser på adskillige

Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen al21@bbh.hosp.dk Tirsdage 08.30-12.30

KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Emil har nys åbnet en on-line salgssektion, hvor det er muligt at købe kaffekopper eller t-shirts med ham på. Jeg
håber inderligt han kan tjene nogle penge
på det her, men mon ikke? Hans balder er
faktisk meget lækre, hvis man til sådan
noget
MOK-red/Christen

HTTP://WWW.STRING-EMIL.DE/

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

spændte balder og flere skægstubbe til
folket.

Af andre sjove links kan MOK anbefale
http://www.viking.virkelighed.dk/. Den
giver associationer til Ninjaen Bolette
fra det meget savnede
gramsespektrum

I NÆSTE UGE

Mav skriver en hottere anmeldelse af
Nick&Jay koncerten afholdt i Store
Vega fredag den 8. oktober.

Og i denne uge giver vi et par frække
voksne tøser fra overbygningen til
fyrene på bachelordelen...
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STUDIET

Styrende Organer

PANUMPOSTEN
NR. 19  8. OKTOBER 2004
Regler for forskningsfrihed og ansvar
findes nu på engelsk

Fakultetets regler for forskningsfrihed og ansvar er
nu oversat til engelsk og er lagt på fakultetets
hjemmeside. Dokumentet ”Academic Freedom and
Responsability at the Faculty of Health Sciences”
findes på linket: www.sund.ku.dk/forskning/
forskningsfrihed%20og%20ansvar.engelsk.PDF

Ole W. Petersen udnævnt til professor i
Vævsmorfogenese og Differentiering
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udnævnt
institutleder ved Medicinsk Anatomisk Institut, Ole
William Petersen, til professor i Vævsmorfogenese
og Differentiering. Det nye professorat vedrører især
cancerforskning og er et af fakultetets internationalt
opslåede strategiske professorater.
Ole William Petersens forskningsfelt er cellebiologisk
grundforskning. Forskningen har sigtet mod at kortlægge forskellige celletyper i kvindebrystet og beskrive deres funktion og indbyrdes samspil. Da levende menneskeceller kun kan studeres uden for organismen, har Ole William Petersen og hans forskergruppe på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udviklet metoder til at holde liv i brystcellerne under
kontrollerede betingelser. Desuden har forskerne
afdækket en række af de betingelser, som er nødvendige for, at cellerne kan genoptage deres tre-dimensionale brystkirtel-lignende form i en dyrkningsskål.
Forskningsarbejdet har bragt videnskaben et væsentligt skridt nærmere i jagten på brystkræftens udspring. Ole William Petersen har for sin forskning
bl.a. modtaget Kræftens Bekæmpelses juniorforskerpris og talrige store fondsbevillinger herunder fra
EU, og i tæt samarbejde med forskerkolleger fra
USA bevillinger fra det prestigefyldte National
Institute of Health, NIH. Ved siden af sit virke som
institutleder beklæder Ole William Petersen også
formandsposterne i Dansk Selskab for Cancerforskning
og i Dansk Kræftforskningsfond.
Yderligere oplysninger: MAI, att. Ole William Petersen, O.W.Petersen@mai.ku.dk

Konsistorium har vedtaget
Københavns Universitets
værdigrundlag
Universitetet begyndte sidste forår at diskutere de
centrale værdier, der styrer universitetets opfattelse
af sig selv, og hvor det er på vej hen som institution.
Blandt de spørgsmål som har styret processen er:
Hvad er det særlige ved Københavns Universitet?
Hvad vil vi med universitetet? Hvor ønsker vi at
bevæge os hen? Hvad skal kendetegne vores handlinger og beslutninger?
Værdidebatten har ført frem til, at Konsistorium
den 15. september 2004 har vedtaget universitetets
værdigrundlag, som kan ses på www.ku.dk/
vaerdiproces

Dansk ekspertise bidrager til mere
effektiv malariabehandling
Læge Lasse Vestergaard tilknyttet Center for Medicinsk Parasitologi (CMP) ved Københavns Universitet og Københavns Universitetshospital har været
tilkaldt af WHO og af den Globale Fond til bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM), for
at foretage en uafhængig undersøgelse af den kendte
viden om virkningen af malariamedicin i en række
udviklingslande.
Årsagen er, at midler fra GFATM har været brugt til
finansiering af billig, men ofte uvirksom malariamedicin i en række lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Malaria koster hver dag livet for 3.000
børn under fem år i Afrika, og anvendelsen af forældet malariamedicin anses for én af årsagerne til den
høje dødelighed.

Lasse Vestergaard har undersøgt hvilken malariabehandling fondsmidlerne bruges til og har med viden fra 600 malariastudier fra perioden 1996-2003
vurderet effekten af den anvendte medicin i 32 lande.
Undersøgelserne viser, at flertallet af landene anvender medicin, som nu må anses for at være ineffektiv og peger på, at mange lande bliver nødt til at
ændre deres retningslinier for malariabehandling.
Løsningen er at anvende malariabehandling med ACT
(Artemisinin-baseret kombinationsterapi), hvor den
gængse medicin gøres effektiv ved kombination med
en ny type malariamedicin.
Anbefalingerne er nu godkendt af GFATM, som er
parat til at ændre finansieringsaftalerne med de pågældende lande. Dette er første skridt på vejen til
anvendelsen af bedre og mere effektiv malariamedicin. På et netop afholdt møde i Nairobi mellem
GFATM og embedsmænd fra malarialandenes
sundhedsministerier har de to parter diskuteret selve
omlægningen af finansieringen fra den gamle til den
nye medicin. Forhandlingerne skal muliggøre anvendelse af den meget effektive, men også meget dyrere
ACT-behandling.

- Samarbejdet demonstrerer, hvordan dansk viden
om sundhedssystemer fra års feltarbejde i Afrika sammen med forskning i malaria kan bidrage til evidensbaserede beslutninger. Dansk forskning bidrager til
forbedring af sundhedspolitikker på internationalt
niveau, siger Ib Bygbjerg, vejleder for Lasse
Vestergaard og professor i international sundhed ved
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns
Universitet.
Yderligere information: Center for Medicinsk Parasitologi, att. Lasse Vestergaard, tlf. 3545 7375 eller
Institut for Folkesundhedsvidenskab, att. Ib Bygbjerg,
tlf. 3532 7835.

EU's Marie Curie program indkalder
ansøgninger
EU indkalder ansøgninger inden for Marie Curie programmet, der giver støtte til forskermobilitet. Der
kan søges om støtte til forskeruddannelsesnetværk,
værtskaber for forskeruddannelse og ”Researchers in
Europe”. ”Researchers in Europe” er et nyt virkemiddel under Marie Curie programmet, hvor der kan
søges om støtte til aktiviteter, der har til formål at
synliggøre natur- og ingeniørvidenskab.
Ansøgningsfristerne er: Forskeruddannelsesnetværk
og ”Researchers in Europe” den 2. december 2004 og
værtskaber for forskeruddannelse den 15. december
2004.
Yderligere information på Marie Curie programmets
hjemmeside: www.cordis.lu/fp6/mobility

Stemmeafgivelse til universitetets
bestyrelse begynder den 29. oktober
Universitetets kommende bestyrelse vil blive sammensat af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. I
begyndelsen af året godkendte ministeren de 6 eksterne medlemmer og fra den 29. oktober til den 12.
november skal de 5 interne medlemmer findes ved et
valg på universitetet. De 5 pladser, som skal besættes ved et internt valg, er fordelt med 2 pladser til
de studerende, 2 pladser til det videnskabelige personale og 1 plads til det teknisk-administrative personale.
Den ny bestyrelse, som tiltræder 1. januar 2005, får
som sin første opgave at vedtage en ny vedtægt for
Københavns Universitet. Denne vedtægt skal bl.a.
fastlægge den fremtidige ledelsesstruktur, hvilke
organer der skal være, og hvordan der skal findes
medlemmer til dem.
Resultatet af valget på Københavns Universitet offentliggøres den 18. november.
I anledning af bestyrelsesvalget har Valgsekretariatet
fået nye internetsider. På adressen www.ku.dk/valg
kan du kontrollere din placering på valglisten og
læse mere om valget.

Bestyrelsens sammensætning kan ses på www.ku.dk/
ledelse/bestyrelse.

Scholarstipendier hos Novo skal søges
inden den 17. november
Novo Nordisk og Novozymes udbyder en række
scholarstipendier til studerende fra danske universiteter eller fra Universitetet i Lund til uddannelse
inden for bioteknologi og de farmaceutiske videnskaber, f.eks. bioinformatik, mikrobiologi, medicinalkemi, farmakologi, farmaci og drug delivery. Ansøgningsfristen er den 17. november, klokken 12.00.
Stipendierne har en værdi på 66.000 kr. og gælder
for 12 måneder med start i perioden 1. februar-1.
september 2005. Alle projekter skal følges af en kontaktperson fra Novo Nordisk eller Novozymes.
Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer får hos:
Novo Nordisk A/S, Corporate Research Affairs, att.
Berit Albrechtsen, bal@novonordisk.com.

Påmindelse om gå hjem møde med
direktør Erik Rasmussen den 21.
oktober
PUCS ønsker at skabe debat om, hvad kommende
læger skal lære: hvilken viden og kunnen er det vigtigt, de har med sig i forhold til patienterne, når de
starter deres karriere? Skal de humanistiske aspekter i højere grad integreres i medicinuddannelsen?
Eller skal man satse på en arbejdsdeling i sygehusvæsenet således, at lægerne uddannes til biomedicinske ”sygdomsingeniører” og andre faggrupper tager sig af ”psyke og sjæl”?
Derfor arrangerer PUCS en række gå-hjem-møder
med relevans for den prægraduate medicinuddannelse. Ved første møde taler Erik Rasmussen,
som er administrerende direktør for Ugebrevet Mandag Morgen. Mødet afholdes torsdag den 21. oktober
2004 kl. 15-17, Teilum-bygningen Auditorium A, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 8. oktober
Yderligere information: PUCS, att. Annelise
Wildenradt, tlf. 3545 4472, a.wildenradt@pucs.ku.dk
eller www.pucs.ku.dk/PDFfiler/Annonce-Erik Rasmussen hjemmesiden.pdf

Københavns Universitet vil have
inventarpolitik for
undervisningslokaler
Arbejdsmiljørådet ved Københavns Universitet har
nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en politik for indretning af undervisningslokaler på universitetet. Denne politik skal fungere som et redskab,
der kan være med til at sikre tilfredsstillende undervisningslokaler og studiepladser for undervisere og
studerende.
Inventarpolitikken vil omfatte stole, borde, AV-udstyr, lyd-og synsforhold, IT –adgang og belysning i
auditorier, undervisningslokaler, edb-lokaler, biblioteker, grupperum, laboratorier og kantiner.
Arbejdsmiljørådet forventer, at politikken kommer
til at indeholde kravspecifikationer, ideer, eksempler og retningslinjer.
Synspunkter eller forslag til løsning af problemer
med inventar og indretning af undervisningslokaler
og studiepladser vil være værdifulde for Arbejdsmiljørådet og kan til og med fredag den 1. december
sendes til inventar@adm.ku.dk.

Yderligere information:
www.ku.dk/arbejdsmiljo

MØDEREFERAT
GODKENDT
KLINIKUDVALGSMØDE
DEN 06.09.04 KL. 15.15

Deltagere: Formand, overlæge, dr. med. Carsten
Lenstrup (CL), Overlæge, dr. med. Jan Pødenphant
(JP), Overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), Overlæge Gunnar S. Laustsen (GL), Overlæge Thomas
Lind (TL), Overlæge Poul Erik Helkjær (PH), Næstformand, stud. med. Agnieszka Machnio (AM), stud.
med. Tina Bergman (TB), stud. med. Maria Jersild
Kristensen (MK), stud. med. Mette Louise Nissen
(MN), stud. med. Goran Nadir Salih (GS), stud. med.
Bo Westergaard (BW), assistent Alice Lehmann Rasmussen (AR), studentersekretær Nadia Seestedt (NS),
studentersekretær Anne Cathrine Christensen (AC)

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06/2004:
Godkendt.
3.Meddelelser fra formanden:
CL orienterer om hvad der er sket i løbet af sommeren. Herunder beretter han om tidligere sekretariatsleder Tina Bundgaards opsigelse efter kun 1½ måneds ansættelse, og fortæller samtidig at Anna-Lise
Lindahl er udnævnt til ny sekretariatsleder. Dermed
var der en ledig stilling som sekretær, der efter et
rekordstort antal ansøgere er blevet besat af Lone
Grøn Laursen, der kommer fra en lignende stilling på
ergoterapeut uddannelsen.
Antallet af kliniske lektorater er blevet reevalueret,
og alle ledige lektorater er forlænget med et år til d.
1/9-2005. Enkelte afdelinger har fået flere lektorater grundet det øgede arbejdspres der er i både at
have studerende fra gl. og ny studieordning.
Der har været problemer med honorering af
tutorerne; CL gør opmærksom på at disse også bliver
honoreret med 10 timer for deres arbejde med 9.
sem.
CL refererer til et brev fra Carsten Biering Sørensen
vedr. afvikling af hepatitis vaccinationer til de studerende. Ingen andre har hørt noget herom, men det
tyder på at det er godkendt at alle studerende i KKA
kan blive vaccineret.
LW spørger CL om de afdelinger der både får 7. og 9.
sem. studerende risikerer at få dem på samme tid.
Dette skulle ikke ske, heller ikke selvom det bliver
sværere at få det til at passe til foråret hvor der er
væsentlig flere studerende på 9. sem. end nu. Jørgen
Hedemark vil indkalde de afdelinger der tager 9.
sem. studerende til et møde.

STUDIET
Fremover kommer mest mulig kommunikation mellem KKA / Universitetssekretariatet og de studerende til at foregå via deres .KU e-mail adresser;
dette modtages positivt af de studerende.
I forbindelse med 1.sem. og deres halve dag som
”flue på væggen” på en afdeling har der været problemer med nefrologisk afd. på KAS Herlev. Afdelingen
var ikke klar over at de studerende kom og var meget utilfredse med det, hvilket gjorde den halve dag
knapt så udbytterig og interessant for de studerende.
Dette skulle naturligvis gerne undgås i fremtiden.

4. Meddelelser fra studenterne:
De studerende havde intet nyt.

5.Budgetudvalget:
Formanden for budgetudvalget(BU), Lars Laursen,
havde meldt afbud, og CL mente ikke at han selv
kunne gøre rede for hvad BU præcis laver, derfor er
der intet nyt herfra.

6.Undervisningsplaner:
Undervisningsplanerne uddeltes på mødet, og aftalen bliver at tale om dem på næste møde når alle har
haft tid til at studere dem.
Der er generel enighed om at det nok skal blive
nemmere når gl. studieordning er kørt ud!

7. Universitetssekretariatet:
Der var ingen meddelelser fra sekretariatet.

8.Studienævnet for medicin:
Referater fra studienævnsmøderne 04-4 og 04-5 blev
uddelt.

9.Eventuelt:
De nye studiehåndbøger for medicin blev uddelt til
de tilstedeværende undervisere; resten sendes ud.
LW fortæller om et møde med Pernille Due, som
resulterede i at der kan oprettes ekstra lektorater
hvis arbejdsbyrden på den enkelte afdeling er for
stor pga. studerende. LW mente dog ikke at det var
nogen god løsning at blive ved med at trække lægerne ud af deres almindelige funktion på afdelingen,
og i stedet lade dem undervise. Dette problem skulle
blive taget op på rammeplanlægningsmødet d. 14/9.
Eksamen i medicin og kirurgi er ændret i forhold til
den der er på gl. studieordning. LW har hørt at de på
OU, hvor deres medicin og kirurgi eksamen tilsvarer
vores nye, har fået en rigtig god evaluering heraf. CL
har også haft god erfaring med lignende eksamensform – 10 stationer med skriftlige og mundtlige
spørgsmål, der skal nås på 6 minutter – for udenlandske læger. Denne eksamen form kræver dog et stort
arbejde.
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VEDR.: VARSLING OM
STRØMAFBRYDELSER.

På grund af nødvendige reparationer
på højspændingsanlægget, beklager jeg
at skulle varsle længerevarende
strømafbrydelser gældende for afsnit 2,
afsnit 1 og afsnit 5.
Første strømafbrydelsen finder sted i afsnit 2 gældende for bygningerne 8, 9, 10 og 12 i tidsrummet
tirsdag d. 19. okt. kl. 18:00 til onsdag d. 20. okt. ca.
kl. 07:00.
Anden strømafbrydelse finder sted i afsnit 1 gældende for bygningerne 1, 2, 4, 5 og 6 i tidsrummet
torsdag d. 21. okt. kl. 18:00 til fredag d. 22. okt. ca.
kl. 07:00.
Tredje strømafbrydelse finder sted i afsnit 5 gældende for bygningerne 26, 27, 29, 31 og 33 i tidsrummet
tirsdag d. 26. okt. kl. 18:00 til ca. kl. 23:59.
Det er nødvendigt at etablere nødstrømsforsyninger
til apparatur der, i sig selv eller hvis indhold, ikke
tåler en længerevarende strømafbrydelse. Derfor skal
ønsker om etablering af nødstrømsforsyninger oplyses til undertegnede via e-mail tni@adm.ku.dk mrk.
Nødstrømsforsyning med angivelse af antal, type
apparatur samt rum angivelse.
Disse omlægninger vil således blive udført umiddelbart før og efter strømaf-brydelsen.
Med venlig hilsen
Tommy Nielsen
maskinmester

EKSAMENSKONTORET
HOLDER LUKKET
TORSDAG OG FREDAG
DEN 4. OG 5. NOVEMBER PÅ GRUND AF
PERSONALESEMINAR.

STUDENTERKLUBBEN
PROUDLY PRESENTS
69 TIMERS BAR
TORSDAG D. 28/10 KL. 11.00 
SØNDAG D. 31/10 KL. 07.00
MED MERE END 50 FORSKELLIGE TEMABARER,
BANDS, STAND UP, HAPPENINGS, TURNERINGER OG
UTIDIGE INDSLAG.
KOM OG SE NYE BARER SOM AAARGH-BAR, HIP HOP
BATTLE BAREN, STUDIO 54 OG PORTØR BAR. ELLER
GENSE KLASSIKERE SOM THE FINAL BOYBAND BAR,
TYROLERBAR, 69 TEMAERS BAR OG GRØNLÆNDER
BAR.
LÆS PROGRAMMET, KLARGØR DIN HJEMMERESPIRATOR OG SKÆR 3 DAGE
UD AF DIT LIV. SE MERE I NÆSTE MOK.
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Studievejledningen
Studievejledningen for Medicin
Uge 43-44
Dag
Dato
Telefontid
Mandag 18/10
0900 – 1000
Mandag 18/10
1900 – 2000
Onsdag 20/10
Onsdag 20/10
0900 – 1000
Onsdag 20/10
1500 – 1600
Torsdag 21/10
0800 – 0900
Torsdag 21/10
1300 – 1400
Fredag 22/10
1200 – 1300

& Den Internationale Studievejledning
Træffetid
1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
1600 – 1900
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 – 1200

Vejleder
Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Gordon Thomas Jehu
Tina Gottlieb

Medicin
Medicin
International
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
International

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
1600 – 1900
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 – 1200

Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Gordon Thomas Jehu
Tina Gottlieb

Medicin
Medicin
International
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
International

25/10
25/10
27/10
27/10
27/10
28/10
28/10
29/10

0900 – 1000
1900 – 2000
0900 – 1000
1500 – 1600
0800 – 0900
1300 – 1400
1200 – 1300

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til en samtale, da kan du møde op i starten af
vores træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge 47-48
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

GRAVID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det
er vigtigt at være forberedt når du skal
føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne
Invitation til at komme forbi i
træffetiden og høre om nogle ting i den
nærmeste fremtid du bør være
opmærksom på.

Holdsætning
Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.
Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

Eksamen
Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse.
Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt.

Statens Uddannelsesstøtte

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du
regne med, at denne holdplads er din
eneste undervisningsmulighed på det
pågældende semestertrin. Hvis du
udebliver uden nogen grund, kan du
kun få gentaget undervisningen, hvis
der er en ledig plads på det næste
semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden
eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste
etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i
tvivl !!

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

VIGTIGT OMKRING
EKSAMEN
FØLGENDE GÆLDER ALLE
STUDERENDE:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig.
2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

FØLGENDE GÆLDER STUDERENDE SOM ER OPTAGET FRA
SOMMEREN 1994:
Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Studieordning af 2000:

Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
- enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2
klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine
normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn
til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet 20.764,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.

Se mere på www.Su.dk
Vi ønsker dig på forhånd tillykke
med den lille, og på gensyn i
Studievejledningen.
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Info 6.-13. semester
ÆNDRING EKSAMENSDATOER
13. SEMESTER GYN/OBS OG
PÆDIATRI
Grundet store hold dette semester er det nødvendigt
også at afholde eksamen mandag, den 3. januar 2005.
Dette er godkendt af studieleder Pernille Due og de
eksamensansvarlige på de pågældende hospitaler.
Det drejer sig om Gyn/Obs på Rigshospitalet, her
skal ca. 10 studerende op den 3. januar.
På Hvidovre skal der i Pædiatri 10 studerende op den
3. januar.
På Glostrup skal der i Pædiatri 7 studerende op den
3. januar.
Fordelingen sker ved lodtrækning, og det er ikke
muligt at bytte, med mindre man selv finder en at
bytte med.
De studerende det kommer til at berøre vil få lovligt
fravær på første undervisningsdag i Akut Patient.

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Med venlig hilsen

Kateter

Susanne Simonsen
Eksamenskontoret
Mail: ssi@adm.ku.dk

God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

BACHELORBEVISER
Det har hidtil været kutyme, at du skulle bestille et
bachelorbevis, når du havde bestået eksamen efter
6. semester og dermed har gennemført bacheloruddannelsen.
Når du er færdig som kandidat på den nye studieordning vil du derfor være indehaver af 2 eksamensbeviser (et for bacheloruddannelsen og et for kandidatuddannelsen).
Eksamenskontoret vil i den kommende tid udarbejde
og sende bachelorbeviser til de studerende, der er
blevet bachelorer på den nye ordning og som ikke
tidligere har modtaget et sådan.
Alle beviser forventes udsendt før jul og nytår.
Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

KOMMER MOK PÅ DIT HOSPITAL?

Hvis du ikke kan finde MOK på dit hospital kan du se
om det kommer der ved at kigge på side 2 i MOK.
Står dit hospital ikke på listen, eller ligger MOK
ikke det sted på hospitalet der står på listen, så skriv
en mail til mok@mok.info
I mailen skal der gerne stå følgende, ifald det er et
"nyt hospital":
Hvor på hospitalet du godt kunne tænke dig MOK
skulle være. Et godt forslag er biblioteket...
En kontaktpersons navn og tlf.nummer/mail til det
pågældende sted (eks. en bibliotekar). Ikke en overlæge...!
Tak for hjælp til selvhjælp til at læse verdens bedste
ugeblad...
mvh
MOK

DET ER MED STOR ÆRGRELSE
AT VI MÅ MEDDELE AT FASE IIFESTEN D. 23/10-2004 ER AFLYST.
Til gengæld er det med stor glæde vi kan berette at
der vil blive afholdt en FASE II JULEFROKST d. 18/
12-2004 i stedet!
Med Venlig Hilsen
Fase II-fest arrangørerne

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
Neurologisk Undersøgelse

Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.

Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere semestre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.

Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.
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OVERVEJER DU OSVAL 2
OPGAVE?

Så har vi et par projekter inden for vore studier af
livsforløb og sundhed som måske kunne have din interesse:

1. Social status i barndomshjemmet:
En vigtig determinant i
livsløbsforskning
Projektet bygger på data fra en kohorte på 11.376
mænd født i 1953 i hovedstadsområdet. Datasættet
rummer oplysning om fædrenes erhverv ved deltagernes fødsel og for over 9.000 af deltagerne oplysninger om fædrenes erhverv da deltagerne gik i skole.
Disse erhvervsoplysninger foreligger som tekststrenge, og der er behov for en omhyggelig omkodning
af oplysningerne med henblik på en effektiv udnyttelse af disse unikke oplysninger om sociale forhold i
deltagernes barndom.
Formålet med projektet er at bearbejde de foreliggende erhvervsoplysninger, omkode dem til en eller
flere klassifikationer, der kan benyttes som determinant i analyser af deltagernes helbredsudvikling i
voksenlivet, og undersøge deres sammenhæng med
et udvalgt helbredsudfald, fx selvmord, sygehusindlæggelse for lungesygdom, eller sygehusindlæggelse for trafikskade.

2.Projekt
Social position i den tidlige barndom som prædiktor
for psykiatrisk sygdom i voksenalderen
Flere studier har vist at belastede sociale forhold i
den tidlige barndom er med øget dødelighed og sygelighed i voksenalderen. Dette er især velbelyst for
død af alle årsager og udvalgte sygdomme som hjertekar- og lungesygdomme. For andre sygdomme som fx
de psykiske er sammenhængen ikke så velbelyst.
Formålet med dette projekt er ved et litteraturstudie og egne dataanalyser at undersøge sammenhængene mellem sociale forhold i den tidlige barndom og risikoen for indlæggelse med psykiatrisk sygdom (depression, skizofreni, misbrug og selvmord) i
voksenalderen. I data-analyserne anvendes data om
forældrenes sociale position i 1953; for 11.316 mænd
født samme år i hovedstadsområder. For denne gruppe
mænd foreligger oplysninger fra alle psykiatriske
hospitalsindlæggelser i perioden 1969- 2002.

3. Overensstemmelsen mellem
psykiatriske lidelser registreret ved
session og i Psykiatrisk Central
Register- data tilrådighed senere på
året.
I en kohorte på 11.376 mænd født i 1953 i hovedstadsområdet indsamles pt. helbredsoplysninger registreret ved deres session i begyndelsen af 1970erne.
De helbredsmæssige oplysninger registreres i følge
et cirkulære opdelt i 5 hovedgrupper: A) generelle
fejl og mangler, B) sygdomme og svagheder i hovedet, C) sygdomme og svagheder i hals og krop D)
sygdomme og svagheder i overekstremiteter E) sygdomme og svagheder i underekstremiteter af disse
inkludere gruppe A en række psykiatriske lidelser
(sindssygdom, oligofremi og personligheds afvigelser)
I samme gruppe af mænd foreligger der oplysninger
fra Psykiatrisk Central Register om alle diagnoser
registreret for samtlige indlæggelser på psykiatriske afdelinger i Danmark i perioden 1969-2002.
Formålet med dette projekt er at vurdere overensstemmelsen mellem de psykiatriske diagnoser registreret ved session og i Psykiatriske Central Registret
Projektet vil omfatte fastlæggelse af relevante diagnose grupper til sammenligning og dataanalyse.
For alle 3 projekter gælder at det vil være en fordel
med erfaring med kvantitativ databehandling, gerne
med STATA- el SAS-programmet. Den studerende,
som arbejder med projekterne, knyttes i projektperioden til den forskergruppe, som arbejder med
Metropolitprojektet. Forskningsleder er lektor, dr.
med. Merete Osler.
Henvendelse
til
Merete
Osler
(M.Osler@socmed.ku.dk) eller Bjørn Holstein
(Holstein@socmed.ku.dk) på Afdeling for Social Medicin.

HAR DU TÆNKT PÅ USA?

FUNDET BILNØGLE MED
VEDHÆNG

Vi markerer International Education Week 2004, og
afholder derfor informationsmøder for alle, der er
interesserede i studier, forskning eller praktik i USA.
Det kan godt blive de bedste timer, du giver ud i
forhold til et ophold i USA!

Der er fundet en bilnøgle med yderligere nøgle
til hængelås samt vedhæng
i Øvelseslaboratoriet Biokemi, bygning 6.1.11.
Nøglen blev antagelig glemt sidste semester ved
DNA øvelsen.

Mandag, d. 15. november, 11.00 – 13.30
·Her finder du os på Lyngby Uddannelsescenters Internationale Dag.

Henvendelse til

Tirsdag, d. 16. november, 16.00 – 18.00
·Information om legatsøgning, herunder
www.legatnet.dk ved Direktør Ole Wiberg, samt
hvordan man skriver legatansøgninger, visumprocedurer, optagelsesprocedurer og standardiserede
tests.
Onsdag, d. 17. november, 16.30 – 18.30
·Information om Danmark – Amerika Fondets
Praktikprogram. Kom og hør om praktik i USA. Her
vil tidligere praktikanter fortælle om deres ophold!
Torsdag, d. 18. november, 16.30 – 18.30
·Information om legatsøgning, herunder
www.legatnet.dk ved Direktør Ole Wiberg, samt
hvordan man skriver legatansøgninger, visumprocedurer, optagelsesprocedurer og standardiserede
tests. Gentagelse af tirsdagens program.
·Du finder os også på Ålborg Universitet, hvor vi
fortæller om studier - og praktik i USA.
Af hensyn til vores planlægning, bedes du tilmelde
dig på 33 12 82 23 eller per e-mail til advising@daffulb.dk. Angiv venligst dit navn, telefonnummer og
hvad du læser.
Hvor ikke andet er bemærket, vil møderne blive
holdt hos os i Fiolstræde 24, 4 sal.
Med venlig hilsen
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
Fiolstræde 24, 3
1171 København K
33 12 82 23
www.wemakeithappen.dk

Annoncer
FLYBILLET!!

Jeg har en enkeltvejs flybillet hjem fra Chamberry
lørdag d. 29/1-2004 til kastrup med afgang 21:50
til salg. Skriv eller ring, hvis dette har interesse!
Mange hilsner
Christen 26122840

BØGER SÆLGES:

Irene Jørgensen
Øvelseslaborant, Celle II

FREMLEJE:

Toværelses dele-lejlighed på Sønder Boulevard,
nær det nye Halmtorv og Fisketorvet, til
fremleje pr. 1 dec. 2004 i 1 evt. 2 år. To pæne
værelser ud til boulevarden, pænt køkken, lillebitte J toilet/brus (nyistandsat). Pris: 2.800 kr.
pr. værelse pr. måned/5600 kr pr. måned, inkl. a
conto: Varme, el, vand, gas og hybridnet. Interesserede medicinstuderende kan hen-vende sig
på
geoffroy@dadlnet.dk eller tlf. 2366-3178.

TURNUS I NEW ZEALAND

Skal du, eller kender du nogen som skal/har
afvikle(t) turnus i New Zealand?
I givet fald, så vil jeg meget gerne høre nærmere
om projekt. Er jo meget rart at høre om fifs
tricks i planlægningen af dette projekt og de
oplevelser der følger med.
Skriv en mail til : amir@munir-online.com eller
ring 51 89 41 12
Mvh
amir

FORSØGSPERSONER SØGES

Mandlige forsøgspersoner mellem 18-30 år med
et BMI på 25-30 søges til videnskabeligt studie
der har til hensigt at undersøge effekten af faste
på insulins funktion.
Forsøget løber over 2 uger hvor forsøgspersonen
skal faste fra kl. 22.00 – 18.00 hver 2. dag. Før og
efter denne periode vil insulin funktionen blive
målt, samtidig med der bliver udtaget muskelog fedtvævsprøver.
Honorar gives
Hvis du er interesseret så kontakt Medicinsk
Fysiologisk Inst.:
Nils Halberg på tlf
26 39 81 10 el. Mail: nilsh@mfi.ku.dk

FAKULTETSDAGEN 7. OKTOBER

Den heldige vinder af en gavekurv fra Gruppen af
Unge Forskere (GUF) på Hvidovre hospital blev
Rasmus Jakobsen fra 2. semester. Rasmus svarede rigtigt på at Hvidovre hospitals motto er
”Foran med forskning og udvikling”. Vi ønsker
Rasmus tillykke.

Wheater’s Histopathology Atlas fremstår nyt
400kr. (nypris 550 kr) sælges med Basal patologi
ved Ballegård og Due i kopiform samt studiesalshåndbog i kopiform
Wheater’s Histology Atlas normal histologisk
atlas 200kr
Skizofreni, tidlig indsats ved Per Jørgensen en
del af psykiatri pakken sælges med alle eksamensopgaver 100 kr.
Miljø- og arbejdsmedicin 2 udgave 400 kr
Tlf 26282659

Hilsen GUF

PALM PILOT M505

Jeg sælger en velfungerende Palm Pilot m505
med farvedisplay og 32mb SD-kort. Den virker
fint og alt soft - og hardware medfølger. Prisen
er 500,Christen 26122840
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk
Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!
CODAN - forsikring 2005
Hvis du ønsker at ændre din
forsikringsdækning fra 1. januar 2005
skal du give besked til FADL senest
den 1. november 2004.
Du kan give besked via mail til
ap@fadl.dk eller ved personlig henvendelse på sekretariatet.
Det er kun muligt at ændre forsikringen til et lavere niveau i forbindelse
med årsskiftet.
Du kan altid ændre din forsikring til et
højere niveau i løbet af året.
Husk ligeledes at give sekretariatet
meddelelse om du er blevet samboende med en forsikringstager eller om
du er fraflyttet en samboende, som
har haft forsikring gennem FADL.
Medlemmer som er i kontingentrestance pr. 15. november 2004 vil
ikke blive opkrævet forsikringspræmien for 2005.

Lægevikarkurser i FADL –
Københavns Kredsforening.
Kursus i medicin.
26. og 27. oktober 2004
Kokken 17.00 til 22.00 begge dage.
Kurset er målrettet til medlemmer af
FADL i København , der påtænker at
tage lægevikariat.
Se www.fadl.dk for nærmere information samt tilmelding.

Kursus i patienttransport.
28. oktober 2004
Klokken 17.00 til 21.00.
Kurset er målrettet til medlemmer af
FADL i København , der påtænker at
tage lægevikariat, hvor patienttransport i mange situationer er en del
af hverdagen.
Se www.fadl.dk for nærmere information samt tilmelding.

Kursus i avanceret behandling
af hjertestop.
26. oktober 2004
Klokken 16.20 til 21.30.
Kurset er målrettet til medlemmer af
FADL i København , der påtænker at
tage lægevikariat.
Se www.fadl.dk for nærmere information samt tilmelding.

www.fadl.dk

FADL's sekretariat
På grund af omrokeringer samt
fratrædelse af personale i FADL,
Københavns Kredsforening, har der på
FADL's sekretariat efter sommerferien
kun været én ansat, nemlig Anette
Petersen, der har været ansat i FADL
gennem 7 år.
Arbejdspresset på sekretariatet er for
stort til kun en person, hvorfor der pr.
15. november er ansat en ny
sekretariatsmedarbejder til sekretariatet i FADL, Københavns Kredsforening.
June Thornholm er den nye ansatte.
Hun er 40 år og har 18 års erfaring fra
personale- og sekretariatsjobs.
Således vil du fra 15. november blive
mødt af enten Anette eller June på
FADL's sekretariat, og vi håber, at alle
vil tage godt imod June.
Af omrokeringer blandt personalet
skal nævnes, at Torben Conrad, der
snart gennem 10 år har været ansat
som faglig sagsbehandler i FADL,
Københavns Kredsforening, er blevet
flyttet over i FADL's Hovedforening.
Årsagen til at FADL har ønsket denne
omrokering er, at det ikke blot er
medlemmer af FADL i København, der
har brug for assistance fra en faglig
sagsbehandler, hvorfor det er mest
naturligt, at den faglige sagsbehandler
sidder i Hovedforeningen.
Som medlem af FADL i København er
du mere end velkommen til at komme
forbi FADL's sekretariat og få en snak
med personalet, såfremt du sidder
inde med spørgsmål, som du mener,
FADL skla kunne hjælpe dig med!
FADL er mere end FADL-vagter!

FADL og samarbejde med DADL
Hvad mener du og hvad kræver du?
Giv din mening til kende på www.fadl.dk
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Fik du den rigtige løn?

FADL's repræsentantskab 2004 - 2005

FADL's LægeVikarGruppe (LVG) har
indgået en aftale om løntillæg for
lægevikarer på alle ortopædkirurgiske
afdelinger i Nordjyllands Amt.
Aftalen har tilbagevirkende kraft fra 1.
oktober 2003, - så tjek lige dine gamle
lønsedler om du skulle være berettiget
til et tillæg jf. nedenstående resume af
aftalen.

FADL, Københavns Kredsforening,
afholdt generalforsamling den 6.
oktober 2004.
Der var ikke mange medlemmer til
generalforsamlingen, men dog var der
nok til, at der kom en god snak om,
hvad det er FADL skal gøre for at få
bedre kommunikation ud til alle
medlemmer.
Ligeledes kom der mange gode
forslag til, hvad det er FADL skal
koncentrere sig om set med medlemmernes øjne.
Men vigtigst af alt er, at der den 7.
oktober klokken 17.00 var sidste frist
for opstilling til FADL's repræsentantskab 2004 - 2005.
Og FADL får i det kommende år et
fuldt repræsentantskab.
Da klokken var 17.00 var der 22
opstillede til repræsentantskabet,
hvilket faktisk betød, at der skulle
udskrives valg til repræsentantskabet.
Kort efter klokken 17.00 kom en af de
opstillede dog og meddelte at personen ikke ønskede at opstille af personlige grunde.
Da der så kun var 21 opstillede
kontstaterede bestyrelsen, at der ikke
var grundlag for et valg.

Funktionsløn
Patienttransport.
400 kr pr. transport uden for dagtiden,
mandag til fredag fra 08.00 – 15.30.
Særlige funktioner.
Parterne kan aftale tillæg for særlige
funktioner af særlig kompleksitet.
Kvalifikationsløn
Tillæg for FADLs forberedende
lægevikarkurser.
Der ydes et kvalifikationstillæg på kr.
4.800/år for et bestået kursus af de af
5 FADL-forberedelsekurser til lægevikariater, hvis kurset skønnes relevant
for afdelingen. Der kan max ydes 1
tillæg.
Erfaringer fra tidligere vikariater.
Der ydes et tillæg på kr. 6.000/år for
3 måneders samlet ansættelse.
Tillægget ydes fagspecifikt, således
at arbejde på lignende afdelinger ved
andre sygehus medregnes. Kun
måneder indgår i de 3 måneders
anciennitet, dvs. dage og uger medtælles ikke.
Hvis du har spørgsmål til det ovenstående eller generalt har spørgsmål i
forbindelse med lægevikariater og løn i
forbindelse hermed, så kom forbi
FADL's sekretariat og få en snak med
Bo Christensen eller Torben Conrad.
Du kan også skrive en mail til
bc@fadl.dk eller toc@fadl.dk.
FADL's LægeVikarGruppe har indgået
aftaler i flere amter, så kom og hør,
om du i dit lægevikariat skal have
mere i løn, end du får nu!
Bo Christensen,
Sekretariatschef

Vi er i FADL meget glade for, at der er
kommet så mange nye ind i repræsentantskabet og specielt for, at så
mange fra ny studieordning har fanget
interesse for FADL.
Ligeledes håber vi i FADL på, at et
fuldt repræsentantskab vil give mere
valuta for pengene for alle medlemmer
af FADL.
Gennem flere år har arbejdsindsatsen
i FADL været underlagt et lavt antal
aktive, hvilket uværligt medfører, at der
ikke sker så meget, som alle ville
forvente.
Med et fuldt repræsentantskab håber
FADL nu, at der kommer flere aktiviteter i FADL.
Stadigvæk gælder det dog, at det er
vigtigt at menige medlemmer af FADL
giver deres mening til kende med
hensyn til FADL og hvad der sker/ikke
sker i FADL.
Såfremt vi ikke ved, hvad det er
medlemmerne vil have fra deres
fagforening, så kan vi ikke efterkomme
de ønsker, der måske er blandt
medlemmerne.
Med venlig hilsen
det afgående repræsentantskab
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NY ”48-TIMERS REGEL”
Kære Vagttagere!
Med virkning fra den 1.oktober 2004, træder en ny
regel i kraft med hensyn til Jeres opskrivninger til
vagter
Årsagen til denne nye regel er, at alt for mange
vagttagere lader sig slette fra opskrivningen. Vi har
flere gange før nævnt dette, men det er desværre
stadig væk et problem…
Når man lader sig slette fra opskrivningen sker der alt
for ofte det, at Vagtafdelingen ikke kan dække de
bestilte vagter og i sidste ende kan dette resultere i, at
afdelingerne holder op med at bestille vagter hos os.
Men, ”sletterierne” har også en kollegial konsekvens
idet at Vagtafdelingen lukker for opskrivningen når vi
vurderer, at vi har vagttagere nok. Det betyder, at den
enkeltes opskrivning blokerer for medstuderendes
opskrivning. Det er alene for de studerendes skyld at
vi lukker opskrivningen, idet vi ønsker at der skal
være en reel chance for at få vagt når man er skrevet
op! Altså; I skal kun lade Jer slette på ”opskrivningen”,
når der er væsentlige grunde til dette og i så god tid
som muligt, så vi kan tilbyde de ledige vagter til anden
side.
Indtil nu har Vagtafdelingen praktiseret at man skal
lade sig slette i god tid. Der er dog gået lidt for meget
elastik i begrebet ”god tid”, og derfor indfører vi som
sagt denne nye regel pr. 1. oktober:
- Man skal lade sig slette fra opskrivningen minimum
48 timer før vagtstart, og kun mellem 12:00 og 20:00
- Overholdes denne frist ikke vil vi gøre et notat på
vagttageren (!)
- Sker dette endnu en gang, modtager man en skriftlig
påmindelse fra vores sundhedsfaglige konsulenter (!!)

- Skulle det usandsynlige ske, at dette fortsætter med
en 3. gangs ”for sent sletning” får man 1 måneds
karantæne, hvilket betyder, at man ikke kan tage vagter i en måned. Man kan ligeledes heller ikke blive
skrevet op til vagt før den måned er gået L
- Denne regel omfatter også de vagttagere, der gentagne gange ikke tager telefonen når de er skrevet op
til vagt. Hvis du er skrevet op til vagt, og hvis Vagtafdelingen ikke har kunnet få fat på dig – indtil vagtstart - gælder ovennævnte regler altså også. Husk på,
at vi bruger oceaner af telefontid på at få fat i
vagttagere, der alligevel ikke ønsker en vagt eller ikke
tager telefonen. Det generer os, afdelingerne og – ikke
mindst – kan det resultere i udækkede vagter, der jo
lige så godt kunne gå til Jeres medstuderende.
Undtagelser fra denne regel er naturligvis sygdom og
lignende. Ved sygdom gælder fortsat reglen om, at
man aktivt skal sygemelde sig til vagtafdelingen min.
4 timer før vagtstart.
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

Vi håber på forståelse for denne nye regel, der jo
forhåbentlig kun vil få betydning for få af Jer !!
Med venlig hilsen
Vagtbureauet

SKYND DIG !!
Obligatoriske kurser for alle vagttagere.
BRAND OG GENOPLIVNING.
Vi planlægger i øjeblikket de sidste obligatoriske
BRANDkurser. Hvis du skal nå med inden tidsfristen
udløber 01.01.2005, er det NU det foregår.
Det samme gælder for GENOPLIVNINGskurserne,
dog med den undtagelse at kurserne allerede er oprettet. Ring til Beate på telefon 35 24 54 05 og hør hvornår du kan komme på kursus.

Som omtalt i Semesterhæftet skal alle vagttagere have
udstedt et ”Stamkort” i dette semester. Stamkortet
kan kun udstedes til vagttagere som har gennemført
ovenstående kurser, og som har gennemført den elektroniske brandtest.
Brandtesten skal du gentage én gang om året, og du
skal selv holde styr på hvornår det er.
Hvis du har glemt hvornår det er, eller bare glemt dit
login og password så ring og spørg Tina eller Beate på
tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.
På hjemmesiden www.fadl-vagt.dk og på Vagtbureauet
finder du skemaer vedr. tilmelding.

12
VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter).
Ansøgningsfrist: Mandag d. 1. november 2004 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

DISPENSATINTERESSERET?
Er du den medicinstuderende, som p.t. ikke
er undervisningsophængt alle hverdage?
Aktuelt har vi brug for en studerende, som kan hjælpe
os i dagvagt mandag til fredag
i uge 41 og hver 3. weekend fra uge 42.
Du skal være interesseret i at udvikle dine sygeplejefaglige kompetencer.
Vi tilbyder en introduktionsdag og samarbejde med
erfarent personale.
Henvendelse: Afdelingssygeplejerske Vibeke Frejsel,
Gentofte kommunes center for forebyggelse og rehabilitering. Tlf.: 8820 5156

HYGGELIGE HOLDMØDER,
LÆRERIGT ARBEJDE OG
GODE PENGE
- hold 1516 søger nyt medlem.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet,
og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende
og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor
tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en
nattefølgevagt.
Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn)
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.
Yderligere info: Kontakt holdleder Nadia Henriksen,
tlf.: 29459691

LEDIG STILLING TIL
VAGTBUREAUETS VAGTHOLD
(hold 9000)
Der bliver en stilling ledig i Vagtafdelingen pr. 1.december pga. barselsorlov og rejseorlov.
Kunne du tænke dig at være en del af vores travle
vagthold så læs videre;
Stillingsbeskrivelse:
Vagtholdet dækker dagvagter fra enten11:00-17:00 eller 14:00 – 17:00 på hverdage, aften / nattevagter fra
17:00-07:30 i hverdagen og endelig i weekenden dagvagter fra 08:00-17:00 og aften / nattevagter fra 17:0008:00. Arbejdet går primært ud på at modtage bestillinger fra hospitalerne og derefter at sende vagttagerne
ud på de rette vagter. Arbejdsstedet er på Vagtbureauet
i dag- og aftentimerne hvorimod nattevagterne kan
dækkes hjemmefra, med vagtafdelingens transportable pc og mobiltelefon.
Forudsætninger:
Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har mange timer
som FADL-vagt. Det vil på den anden side også blive
vægtet højt, at ansøgeren er på et forholdsvist lavt
semester, idet det er vores erfaring, at er man først på
hold 9000 bliver man her længe og ofte til man er langt
henne på studiet. Holdet fungerer optimalt nu og det er
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vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor fleksibilitet
ved vagtplanlægningen og evt. sygdomsdækning. Du
skal have lyst til at tale med mange mennesker i løbet
af en vagt og også selvstændigt registrere på pc og
vagtskemaer mm.
Løn:
Lønnen er SPV-holdløn. I en del af nattevagten, fra
24:00-05:00, gælder en rådighedsløn på 75 kroner i
timen.
Ansøgning:
Hvis denne stilling har vakt din interesse, så skal du
hurtigst muligt sende din skriftlige ansøgning til direktør Peter Andersen på Vagtbureauet. Fristen er den 5.
november 2004 kl. 12:00. Du skal kunne deltage i en
eventuel ansættelsessamtale i løbet af uge 46 (om
eftermiddagen). Vores nye medlem skal derefter bruge
3-5 dage på (lønnet) oplæring i Vagtafdelingen. Pr. 1.
december skal du i gennemsnit kunne tage 4-8 vagter
om måneden, også i eksamensperioden. Du skal
slutteligen kunne deltage i holdmøde d.15. november,
hvor december og januars vagter planlægges. Hvis du
har spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at
ringe til Peter.

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til
ansættelse som kardiologisk assistent pr. 15/11-2004.
Vi er p.t. ni medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B på RH, som kardiologiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
- Kontinuerlig EKG-overvågning.
- Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-, 12
aflednings- og esophagus-EKG.
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a.
primær PCI.
For at komme i betragtning er du:
- Færdig med 5. semester ny studieordning (2000)
eller fase I gammel studieordning (1986).
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VTtimer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
- I stand til at tage minimum 10 vagter pr. 4 ugers
vagtplan, også i eksamensmånederne.
- Indstillet på at blive på holdet med pågældende vagtgennemsnit frem til medio 2006 eller opnået
”pensioniststatus” (se senere).
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
- med fordel tidligt på studiet.
- (Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
,om du opfylder alle kriterierne).
Vi kan tilbyde:
- Intensivt oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
- Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig
intensiv afdeling.
- “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagtgennemsnittet.
- 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
- Høj løn fra selvstændig pulje.
Holdet afholder uforpligtigende informationsmøde med
rundvisning for alle interesserede fredag d. 05.11.2004
kl. 16.00 på afd. 2.141 på RH (forventet varighed ca.
1 time)

Ansøgningsfrist: torsdag den 11. november 2004 kl.
15.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
12.11.2004 fra kl. 14.00 på RH afd. 2141.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Troels
Hassing Christensen på tlf. 20-23-34-30 eller
troelshassing@hotmail.com.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYE
MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.
Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette
indbefatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning af patient, IV-medicinering, stuegang med
læge, blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du
blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald
og initial hjertestopbehandling.
Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet
høje krav til din kompetence og selvstændighed. Hér
vil der yderligere være mulighed for at dialysere på
intensiv- og andre afdelinger på RH, tage akutte
tilkaldevagter i nattetimerne hjemmefra samt varetage specialbehandlinger som plasmaseparation.
Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige fod
med afdelingens sygeplejersker, korte dag- og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dobbeltvagter, god
løn samt et klinisk spændende arbejde med udviklingsmuligheder.
Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, har
150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, samt at
du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og er indstillet
på at tage 8 vagter om måneden for at holde kompetencen ved lige. Det forventes, at du bliver på holdet
i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre foretrækkes.
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 teoretiske
og 5 praktiske med erfarne studenter samt 1 med en
erfaren sygeplejerske.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som
regel får en pils og lidt at spise.
Ansøg hos Fadl inden mandag d. 25. oktober kl. 10 og
kontakt gerne holdleder Carsten Faber, hvis du har
nogle
spørgsmål,
på
38341264
eller
carstenf@stud.ku.dk.

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges hurtigst muligt til
permanenthold
4301,
på
RHs
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.
Kvalifikationskrav:
-Min. 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus og du ansættes forpligter du dig til at tage
førstkommende BVT kursus(lønnet).
-Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.( Der er
som regel 40 % av og 60% nv).
-Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat.
-Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med BVT
2 lønnede med spl.
Ca. 2 timer ulønnet med laborant
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INDRE ORGANER
Løn:
Har du BVT-kusus, tilbyder vi dig oven i din vt-løn, et
børnetillæg.
Ansøgningsfrist: Mandag den 25. oktober 2004 til Vagtbureauet!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Mette Gyhrs tlf: 28228767
E-mail: gyhrs@stud.ku.dk

1 MEDLEM SØGES TIL
HJEMMEHOLD 4626
(ALLERØD-HOLDET)
Grundet sygdom søges 1 medlem til indsupplering pr. 1. november 2004.
Vi er et lille hold på blot 4 medlemmer, der passer en
13-årig dreng med et medfødt cystisk hygrom, som
gør, at han er tracheostomeret og har en sølvkanyle.
Holdets primære opgave er at overvåge og sørge for
rensning af kanylen 1 gang i vagten. Holdet dækker
dagvagter alle hverdage, samt nattevagter fra søntors.
Vi arbejder i tidsrummet:
Dagvagt :
man-fre : 630-16.00
Nattevagt :
søn-tors: 22.15-06.45
I dagvagten følger vi med drengen i skole, hvor vi i
skoletiden har vores eget lille vagtværelse på skolen
med gode muligheder for læsning osv.
I nattevagten sidder vi et tilstødende værelse til drengens værelse, hvor der både er mulighed for fjernsyn,
internet og andre fine vagtfaciliteter.
Kvalifikationer:
- Du har over 400 VT-timer
- Du har lyst til eller evt. erfaring med at arbejde i
privat hjem.
- Du er fleksibel mht. vagtplanlægning og vil kunne
tage 4-6 vagter om måneden også i eksamensperioder.
- Du skal kunne deltage ved holdmødet d. 26. oktober
kl. 17 på Vagtbureauet.
Har du bil, så er det kun en fordel, men ikke et krav…
Kan du svare ja til disse spørgsmål og ønsker du et
fast arbejde med god løn og gode muligheder for skattefradrag, så udfyld et ansøgningsskema på Vagtbureauet senest fredag d. 22. oktober.
Ønsker du yderligere oplysninger, så ring til holdleder
Imran Rashid på tlf. 20772055 eller send en mail på:
imran.rashid@dadlnet.dk

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER 3 NYE MEDLEMMER!
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af
elektive patienter på afdelingen. Jobbet giver god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer
lange, og vi dækker dagvagter på hverdage. Løn i
henhold til Fadl´s overenskomst for lægevikarer. 3
aflønnede følgevagter med fuld løn. 2 tiltrædelser 1.
december 2004 og 1 tiltrædelse 1. februar 2005.

KILLINGER TIL SALG
Nogle af mine venner er kommet i
bekneb med deres kattekillinger, de
søger et godt hjem - Tjek foto´s og giv
mig et praj, hvis det har interesse. De
skal ikke koste formuer, men kun et
symbolsk beløb, sådan at de nuværende
ejere er sikre på, at de nye ejere er
seriøse.
Der er kun tre killinger tilbage! De er
ikke helt racerene - men det gør vel
ikke noget. De siger stadig "Miav"...
Hilsen
Ølla Trompetbakke
Dyrestaldene
Send en mail til
sorthul@studmed.ku.dk
P.S. De er dyrlægekontrollerede, 12
uger gamle, fået ormekur og enormt
søde!

Krav:
- Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus,
dvs. du skal minimum være ved at afslutte 9. semester på gammel studieordning eller tilsvarende på ny
studieordning.
- Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned
– også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikarer værdsættes,
men er ikke et krav.
- Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive
foretrukket ( 9., 10. og 11. sem.).
Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder Katrine Hartung – e-mail: katrinehartung@hotmail.com
eller tlf.: 20237432
Ansøgningsfrist: Mandag d. 25. oktober 2004. Ansøgninger sendes til ”Lægevikarhold RT 7701” att.: Niklas
Seierby, Fadl´s vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2200 København N

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505
Til hjemmehold, der passer en sød dreng på 3 år, der
bor med sine forældre i Holte, søges 1 nyt holdmedlem,
med start hurtigst muligt.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt generaliseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.
Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Her udover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.
Det forventes at du :
- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

HJEMME SPV-HOLD 1507
Søger 2 nye medlemmer
Vi er et godt og sammenkørt hold som søger 2 nye
medlemmer, der har lyst til at arbejde om natten i et
privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og observere en sød ung
mand, (22 år), der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom,
som er en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette har medført, at patienten er blind, mentalt
handicappet og plaget af epileptiske anfald.
Arbejdsopgaverne består i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.
Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne afholdes i patientens hjem fra kl. 23.00 til 09.00,
(hverdage), og 23.00 til 08.30, (weekends).
Dog bruges tiden ml. 07.00 og ca. 09.00 på hverdage
til at køre patienten på arbejdet og returnere bilen til
hjemadressen.
Krav.
· 300 SPV-timer
· Kørekort
· Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie
· Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden, og vi
forventer, at du er fleksibel og indstillet på, at det er
vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter,
når det brænder på.

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria, tlf: 28
20 13 30

Ansøgningsfrist: 27/10 til Vagtbureauet.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. oktober 2004 kl. 12:00
til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Trine på 28961833 eller til Vagtbureauet.
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PM I BORDFODBOLD
2004 !!!

VIL DU ARBEJDE MED INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE?
Vi er nogle stykker fra IMCC, der for to år siden
startede integrationsgruppen, hvor vi tager ud og
underviser flytninge og indvandrere om sundhed og
det danske sundhedsvæsen.
Synes du, at dette lyder spændende, og er det noget
du kunne tænke dig at prøve kræfter med, vil vi
meget gerne høre fra dig.
Derudover holder hele IMCC generalforsamling næste weekend d.15.-17. oktober, hvor du er meget
velkommen til at deltage. Det er en rigtig god mulighed for at lære IMCC nærmere at kende.
Tilmelding kan ske på www.imcc.dk/gf.
Angående integrationsgruppens arbejde kan du ringe
eller maile til Tanja:
tlf: 28519872 eller tanjo22@hotmail.com
Venlig hilsen
IMCC / SCORP

SCORP er den undergruppe i IMCC der arbejder med
sundhedsmæssige aspekter af flygtninge - og konfliktforhold.

Torsdag d. 7. oktober
blev der afholdt Faglig
Dag på Panum, og
mange lagde turen forbi
GIMs stand foran DAM
auditoriet.
Der var på GIMs stand bl.a. mulighed for at
deltage i vores ”Alternative Quiz”, hvor man ved
afkrydsning skulle svare rigtigt på 6 spørgsmål.
Desværre havde ingen svaret rigtigt på alle
spørgsmålene, så vi har trukket lod blandt dem,
der havde 5 rigtige.
Især følgende spørgsmål voldte problemer:
”Hvor længe har Sygesikringen givet tilskud til
kiropraktisk behandling?”
med svarmulighederne:
- Siden 1993
- Siden 1978
- Endnu ikke
For en god ordens skyld kan vi her oplyse, at
Sygesikringen har givet tilskud til kiropraktisk
behandling siden 1978.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I SIMS
Fredag 12/11-2004 kl 18
Skoleholdervej 50 2.tv, 2400 København NV med efterfølgende fest!
Dagsorden iflg vedtægter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretning fra nedsatte udvalg
Forelæggelse af regnskab
Fastlæggelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen. Samtlige medlemmer har
ret til at stille forslag.
Bemærk, at kun medlemmer der har betalt kontingent for det kommende år har stemmeret på
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning
og fest hos Maria på Skoleholdervej 50 2.tv,
2400 København NV
(lige ved Utterslev Torv)

Bordfodbold, der løber af stablen i
forbindelse med 69-timers baren

Tilmelding til fællesspisning til Jesper på 6130
7091 eller Maria 2844 6907 senest 10/11

Tidspunkt:
kl. 15

Fredag d. 29. oktober

MVH Jesper (Formand)
jsommer@stud.ku.dk

Sted:

Studenterklubben

FOREDRAG OG WORKSHOP

Tilmelding: I baren fra kl. 13 på
selve
dagen

MED
Landsholdslæge

Regler:
Vil blive forklaret
inden selve
turneringen starter.

MOGENS KREUTZFELDT
Den kendte læge for det danske Fodboldlandshold viser lysbilleder og fortæller om sit arbejde
som idrætslæge
Desuden vil han demonstrere undersøgelsesteknikker og anlæggelse af støttetape

Og vinderne er:
1. præmie (gavekort til en times Shiatsu-massage):
Johan Söderlund, 12. semester
2. præmie (bogen ”Lægevidenskab i det 21. århundrede – 15 læger om alternativ behandling”):
Melissa Voigt Hansen, 8. semester
3. præmie (en pakke urte-te):
Gustav Engbæk, 6. semester
De heldige vindere kan skrive til os på vores
mail gim@studmed.ku.dk og oplyse mailadresse
og telefonnummer – så sørger vi for, at I får
jeres præmier!
I kan også møde op til næste GIM-møde d. 3.
november kl. 16.00 i lokale 9.2.3 og få udleveret
præmierne.
Mødet er selvfølgelig også åbent for andre interesserede, så bare kom forbi!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
Besøg
GIM
på
vores
www.studmed.ku.dk/gim

hjemmeside:

Så nærmer årets højdepunkt for
Panums bordfodboldspillere sig igen
i form af Panummesterskaberne i

TIRSDAG 26/10 KL 17-19
Auditoriet

Dam

Alle er velkomne – Gratis adgang!

TIL LÅNERE AF STUDENTERKLUBBEN

Studenterklubbens udlånsgruppe flytter fra dags
dato kontor ned i studenterklubbens lokaler til
venstre for svingdøren ved hovedindgangen.
Fremover lægges ansøgninger om lån af studenterklubben i postkassen ved indgangen til Studenterklubben.
Kontortid vil stadig være hver mandag fra 14-16
Telefonnummer i kontortid er: 35 36 38 32
Udenfor kontortid kan udlånsgruppen forsøges
kontaktet på nedenstående numre:
Eirik: 27 47 99 06
Malene: 26 71 23 51
Søren: 40 77 69 87
Shaggy: 27 12 05 63
Caroline: 29 25 92 45
Ditte: 40 50 89 25
David: 20 95 63 92
Vi ses i studenterklubben
Udlånsgruppen

Husk at der som ved tidligere år vil
være gigantiske præmier til de 3
bedst placerede og ikke mindst en
vaskeægte SØLVPOKAL (!) at spille
om, så DU og din makker har
absolut ingen undskyldning for ikke
at dukke op
For yderligere info send en mail til
imran.rashid@dadlnet.dk eller ring
på
20 77 20 55
Vel mødt ved bordet
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NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN:

Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.

Chokoladebønnekonkurrencen
fra Faglig Dag!

Studiekredsen foregår sådan, at man til hver
gang læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som
man drøfter i fællesskab. Ofte vil en fra kredsen
påtage sig indlede og komme med forklaringer
til teksten. Studiekredsens ledelse finder tekster og sørger for at fordele dem, men alle er
velkomne til at komme med forslag til tekster
som kan tages op.

Vi har fundet en vinder af chokoladebønnekonkurrencen: der var 1906 bønner i glasset, og
vinderen gættede på 1900 stk. Vinderen har fået
direkte besked.

Oktoberfest:
Du kan stadig nå at melde dig til oktoberfesten.
Der vil som sædvanlig være god mad, masser af
øl, konkurrencer og dejlig musik til den mørke
morgen.
Tid: 22. oktober kl. 19.
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 (ved
Rundetårn)
Pris: kr. 75,- (betales i døren)
Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk senest den 20.
oktober

Den Røde Tråd - strikkecafé
Strikkecafeen er åben hver torsdag og hvis du
begynder nu, kan du nå at lave en masse gode
julegaver…. Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et par strikkepinde mellem hænderne eller om du er en erfaren strikker.
Den sidste torsdag i måneden strikker vi helt til
kl. 20 med et lille aftensmåltid indlagt kl. 18.3019.30. I oktober er det den 28. Tilmelding til
spisning er nødvendig senest mandagen i forvejen. Pris kr. 35,Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor.
Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

Studiekreds
”Liv - og hvad deraf følger” - studiekreds
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uorganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er også mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?

Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.
Nye deltagere er velkomne.
Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl. 20.00 og
til ca. 22.00; næste gang 26. oktober
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr.
30

FEV: "Guds død og videnskabens
sejr"
Oplæg ved ekstern lektor, Cand. mag. Ph.d. Jes
Fabricius Møller
Replik af Cand. Scient. Christian Baron
Guds død er som begreb ikke skabt af Nietzsche
men af Hegel og danner baggrund for hele det 19.
århundredes omlægning af forståelsen af Gud.
En sen udløber er den teologi, der hylder
sækulariseringen, adskillelsen af det verdslige
og det hellige, som man finder man fx. Hal Koch
og Th. Grosbøll.
Hos Nietzsche skal begrebet forstås ikke kun
som en religionskritik men som en kritik af alle
totale verdensforståelser, herunder ikke mindst
naturvidenskabens
erstatningsreligøse
Totalitätsanspruch.
I tiden omkring forrige århundredeskifte udspilledes en debat om forholdet mellem religion og
videnskab, som kan kaste et interessant lys på
det modernes forhold til kristendommen og omvendt.

Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig
anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan
dukke op i mine træffetider, som fremgår af vores hjemmeside www.sund.ku.dk/praest, eller du
kan lave en aftale med mig på telefon 35 32 70 94
/ 20 46 41 93 eller på mail pnh@adm.ku.dk
Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal
giftes eller have dit barn døbt.
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest
. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret
om vores aktiviteter.

69 TIMERS BAR
Succesen fra de sidste 5 år tages
op igen!
Endnu en gang vil de utrættelige HG’ere hanke
op i sig selv og præsentere et rigt og indholdsrigt
program for deres gæster i 69 timer i træk.

Dette sker fra torsdag d. 28/10 kl.
11.00 til søndag d. 31/10 kl. 7.00.
Der vil være temabarer i døgndrift, lækre bands,
der spiller op om aftenen og svedige DJ’s, der
fylder dansegulvet hele natten.
Temaerne varierer over temaer som Tyrolerbar,
Nik og Jay bar, Øl-risk turnering, Madonna bar,
Karaoke bar, Morfar bar, Half & Half bar, Colon
bar og så videre derudaf. Det endelige program
bliver annonceret i MOK i næste uge.
Vi glæder os!
Gør I?

Tid: 28. oktober 2004, kl. 19.00
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over
gården
Husk, at jeg som studenterpræst også altid står
til rådighed som samtalepartner. Det kan dreje
sig om alt fra kærestesorg over sygdom til
eksamensangst, fra (studie-)stress over familieballade til ensomhed – eller helt andre ting; det
behøver altså ikke at handle om tro eller andet
religiøst.

VILDERE!

Scorebogen 2004 release party lørdag nat til 69-timers bar.
Bogen er klar til uddeling første uge i november i år hele 276 sider ren lir!

Hold øje med MOK
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OM AT SØGE TURNUS I SVERIGE, MÅSKE EN MULIGHED
FOR DIG?

Jeg har netop fået turnus i Sverige i Norrbottens län
…..meget meget højt mod nord (tænk
helikopterambulanser, alle former for vintersport,
vandring i de fantastiske laplandske fjelde, is-fiskeri
vinter, laksefiskeri forår-efterår, sejling, kørsel på
snescooter og hundeslæde og meget meget mere).
Da jeg for nogle måneder siden skulle finde frem til
information om turnus i Sverige var det ikke så let,
men så snart der var hul igennem var svenskerne
utroligt søde og imødekommende. Sundhedsstyrelsen
er ikke til meget hjælp, og derfor har jeg skrevet
denne artikel til dem, der ikke har lyst til at opfinde
den dybe tallerken igen.
Det første man skal vide er at turnus hedder
allmäntjänstgöring på svensk og derefter bliver det
hele lidt lettere…
Jeg fandt let de forskellige läns (amt) hjemmesider
og derunder kunne jeg under hvert hospital finde
information om AT-tjänst, som det også hedder.
Turnus i sverige-fordele og ulemper
I Sverige består turnus af mellem 18-21 måneder,
der indgår medicin, kirurgi og almen praksis som
herhjemme, men også tre måneders psykiatri. Desuden tilbydes mange steder anæstesi eller valgfrit
ophold på en anden specialafdeling i en periode i
turnus.
Generelt ser det ud som om AT-tjänst er noget bedre
organiseret end turnus i Danmark, supervision, undervisning og introduktionen er fast tilrettelagt og
der er en samlet målbeskrivelse for AT-tjänst i Sverige på samme måde som i Danmark.
I Sverige er det almindeligt at få penge til kurser, de
mest generøse er Norrbottens län hvor kontoen lyder på 60.000 kr. herunder får man 1 uges traumekursus, en uges vintertraumekursus og 14.000 til en

DIALOG
valgfri uddannelsesrejse i Europa, ikke noget man
normalt tilbydes på et dansk provinssygehus….
Eneste ulempe ved at søge AT-tjänst i Sverige (bortset fra sproget) er at man skal bestå en mundtlig og
skriftlig prøve for at få godkendt turnus. Du kan læse
mere om denne på Karolinska instituttets hjemmeside på http://info.ki.se/education/examination/
at_prov/index_se.html

tisk ligefrem det var en fordel at være dansk …. i
Norrbotten i hvert fald.

Husk lige!

Man skal søge direkte til sygehuset eller sygehusene
i et enkelt län skal prioriteres og sendes til et centralt ansøgningsudvalg i länet.

Man skal være opmærksom på at det Sundhedsstyrelsen ikke tillader at man trækker nummer i
Danmark og samtidig søger i Sverige. Desuden kan
man nok komme i tidsnød med de amter der skriver
kontrakter tidligt således at man skal binde sig inden man har fået svar på sin svenske ansøgning. Selv
har jeg ikke trukket nummer så jeg tør ikke sige
hvad der kunne ske eller om man kan trække samtidig på en eller anden måde.

Hvornår søger man?

Mere information:

Hvordan søger man?

Sverige har intet nummersystem, stillingerne søges
direkte.
Stillingerne slås op på www.lakartidningen.se i uge
38 (for start førstfølgende forår) og uge 9 (for start
førstfølgende efterår), hvorefter der er ca. 2 uger til
ansøgningsfristens udløb. Man søger altså først ca. 45 måneder før start.

Skal man tage ekstra eksaminer:
Nej, man kan søge direkte også inden man er færdig.
Når man har sin danske embedseksamen er man kvalificeret til at starte på AT-tjänst.
Når man er færdig får man sin läkaralegitimation fra
den svenske socialstyrelse: www.sos.se

Er det svært at få plads?

På Sveriges läkaraforbunds hjemmeside (www.slf.se)
kan man finde en guide til regler om AT-tjänst (direkte
link:
http://www.slf.se/templates/
AssociationArticleSLF.aspx?id=7336 ) ligesom man
kan finde en komplet guide med oplysninger om løn,
antal ansøgere ved sidste ansøgningsrunde, bolig,
mulighed for videreuddannelse, undervisning, vagter
og meget meget mere til de enkelte sygehuse og
faciliteter.
(direkte link: http://www.slf.se/templates/
AssociationArticleSLF.aspx?id=7339)
På www.dagensmedicin.se kan man finde en rigtig
god AT-guide tilsvarende den de har i läkaraforbundet.
Information om AT-tjänst i Norrbotten (Lapland) kan
findes på http://www.nll.se/nodsida.aspx?id=12336

Afhængigt af hvor man søger og antallet af øvrige
ansøgere kan tilgængeligheden svinge meget. Det er
generelt godt at have taget vikariater eller have
lavet forskning, men alle pladser søges som et almindeligt job, så de samme ting gælder som herhjemme…
jo mere man har at byde på jo bedre selvfølgelig.
Selv blev jeg meget positivt modtaget, jeg tror fak-

Nu kan I vist ikke klare mere information. Jeg skal
nok skrive på et senere tidspunkt så I kan høre om
det hele er så godt som det lyder. Hvis nogen har
nogle spørgsmål er I meget velkomne til at skrive,
så vil jeg svare hvis jeg kan.

været egentlig tvang kan jeg da godt forestille mig
at det er imod deres overenskomst. At de kun må
bidrage til undervisningen ved at have føl med.”
Det må være op til den enkelte at forestille sig en
klinisk uddannelse med skarpt overenskomstdefinerede arbejdsfordelinger. Måske det kan lade
sig gøre helt umærkeligt.
Mærkbart er imidlertid studentens umiddelbare løsningsforslag: ”Vi må holde kæft. Vores ansvar for
vores egen uddannelse og for dem der kommer efter
siger at vi ikke skal gøre reservelægerne opmærk-

somme på det her. Eller nogen anden. Hvis de helst
er fri for at undervise. Eller hvis de gerne vil, men
ikke må. Så har de i hvert fald handlet i god tro.”
”Naivt,” lyder den korte kommentar fra den
overenskomstkyndige.
En kollega til den læge, der desværre ikke kunne
undervise de fremmødte studenter, udtrykte sig noget anderledes og med en vis forbløffelse: ”Man har
da – om ikke andet – så en moralsk forpligtelse til at
undervise sine kommende kollegaer.”
Forfatteren gør opmærksom på at interviewene er
konstruerede. Dette gælder ikke fakta.

Rie (13.sem.)

rie_yahoo.com

TI STILLE!
Af Nadia Lander Landex, stud.med.
”Vi vil meget gerne undervise jer, men I ved jo at
det er praktisk talt umuligt,” er en trist besked at få
når det varsler aflysning af fjerde lektion i træk i et
eksamensfag. Studenterne der fik denne meddelelse
var imidlertid mere pikerede over fortsættelsen: ”Jeg
er slet ikke sikker på at det er i orden med vores
overenskomst at hospitalsledelsen pålægger os at
undervise. Jeg har skrevet til FAS og spurgt.”
Hvad Foreningen af Speciallæger havde at sige, er
studenterne ikke blevet underrettet om. Al undervisning i det pågældende fag er blevet flyttet til et
andet hospital i klinikudvalget efter enkelte gennemførte lektioner. ”Vi var overraskede over at der
faktisk var undervisning,” siger studenterne enstemmigt, ”efter at vi er mødt forgæves flere gange og
efter e-mails fra klinikudvalget der skiftevis fortæller at undervisningen er retableret og aflyst.”
At undervisningen bliver afholdt, er ikke studenternes eneste ønske. Det vidner mange års kvalitetsdiskussioner om. ”Men det her var godt,” lyder karakteristikken af en hands-on dobbelttime hvor ingen tog det ilde op at undervisende overlæge havde
problemer med en vandhane og endte med at overbruse de nærmeststående. ”Det var nede på jorden,
vi kunne følge med, og vi kunne bruge det!”
En udenforstående med et vist kendskab til overenskomster og arbejdsstrukturering i H:S siger at humlen formodentlig er de kliniske lektorater. ”Af lægens ansættelseskontrakt vil det fremgå at afdelingen deltager i studenterundervisningen. Han eller
hun kan blive pålagt at have studenter med sig i det
kliniske arbejde på afdelingen, men ikke at afholde
anden form for undervisning. Den forpligtelse hviler
på den kliniske lektor.” En naturlig fortsættelse på
denne udtalelse kunne være at det er frivilligt om en
læge vil være klinisk lektor.
En af de interviewede studenter flytter lidt spørgende på sig. Overraskelsen skyldes ikke at han endnu
ikke er blevet eksponeret for overenskomster,
ansættelsesaftaler og andet administrativt gejl. Snarere en pludselig eftertanke om udsagnets implikationer. Lidt retorisk spørger han: ”Nu taler vi om
speciallæger. Men hvad med reservelægerne? Der
må være andre end mig der har oplevet reservelæger
blive pålagt at varetage klinikundervisning hvis ikke
der har været andre til det. Selv om det ikke har

MOK har fundet dette studiekort på
gangen foran redaktionslokalet. Søren
kan selv komme og hente det på
mandag.
Venligst
MOK-redaktionen

