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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 21, årgang 37 udkommer
17.00 IMCC Ex
change info -møde
Exchange

Torsdag:
16.00 Info om studieophold i USA

Fredag:
16.00 FFase
ase II fæztmøde i klubben
19.30 Filmklub fæzt

L ørdag:
Av mit hår

Søndag:
Dårlig samvittighed over ikke få læst...

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
12.00

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:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:
Køge:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)
Studenterlokalet

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: Filmklubben med råd og vejledning fra Mok...!

Tirsdag:

Denne

redaktion
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MOK & STUDIET
GRADEN AF NØRD

Redaktionelt

nørd [ —n‰r’d ] subst. -en, -er, -erne
1. (slang) en intelligent person der
kun interesserer sig for én ting og
derfor virker mærkelig, el. en person
der opfører sig mærkeligt el. dumt.
! af am.-engelsk nerd ‘kedelig person’, opr. fra Theodor Seuss Geisel’s
børnebog ‘If I Ran the Zoo’ fra 1950,
hvor en nerd er et fantasivæsen tegnet med tynd krop, menneskelignende træk og et surt væsen
Du er en nørd. Erkend det. Du-er-en-nørd! For at nå
til vejs ende som lægestuderende kan du ikke undgå
at blive ramt. Der er selvfølgelig stor sandsynlighed
for at du i forvejen var nørd, da du udfyldte ansøgningsskemaet. Som én af de mest populære uddannelser,
hvor der kræves et pænt højt snit, kan det ikke undgås, at en stor del af ansøgerne i forvejen er nørder.
Fred være med det. Men dem der har sat sig ned og
virkelig tænkt over tingene – de udspekulerede
nørder! – har udviklet et system til at indfange nonnørder og omdanne dem til nørder. Vi kan kalde
dette system for en studieplan. I studieplanen er der
placeret flere indfangningselementer med det formål at forcere nørdfaktor ind i den studerende! Du
kender OSVAL. Her er der tale om det første rigtige
trin mod nørd. Et af de mere kiksede forsøg på at
gøre de studerende til nørd er de store eksaminer,
især på 3-5. semester. Disse semestre er udarbejdet
af supernørderne. Dem der mener at verden drejer

sig om eksempelvis en receptor. Nogen af de virkelig
slemme vil nok mene at deres receptor kom før big
bang. Problemer er blot at der er så mange supernørder der konkurrerer om at presse nørd-faktor ind
i den studerende. Det bevirker, at den studerende
skal lære så mange forskellige emner, at det strider
imod definitionen af nørd.
Det store dilemma for de udspekulerede nørder er at
uddannelsen skal producere den populære nørd – ja
offentligheden kræver faktisk at man producerer den
altruistiske, brede og alvidende nørd. Som studerende oplever man ofte den arrogante specialiserede
nørd ude i klinikken. Det er ofte dem der erhverver
sig titlen professor – en meget fin nørd-titel. Der
findes desuden flere sidegrader af nørd man kan tildeles. Ph-nørDen, doc.nerd og lignedne. En lavere
grad af nørd kendes under den lidt misvisende betegnelse overnørd. Sjældnere den administrerende
overnørd. Flertallet af specialiserede nørder er dog
afdelingsnørderne og de nørder der har valgt hvilken
nørdniche de vil tilhøre – 1. reservenørden. Og så er
der den mindste grad af nørd efter grunduddannelsens
afslutning, reservenørden også kendt som den turnerende nørd.
Og for resten gælder ovenstående primært hvis du
har fået tildelt et Y-kromosom. Er du en dobbelt-x
udskiftes ordet nørd med nedenstående definition.

stræber [ —sdræ‹bƒ ] subst. -en, -e, -ne
1. en person som stræber efter at
komme frem og få succes, ofte på
bekostning af andre.
MOK-red/Gordon

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
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, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Hanne Jensen
Assistent:
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 jr20@bbh.hosp.dk Tirsdage 13.00-16.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)

KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

REFERAT 02/2005 AF
MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. AMT
MANDAG 7. FEBRUAR
2005 KL. 15.15
(GODKENDT)
Tilstede:

Formand, afdelingslæge, dr. med., Lars Laursen (LL),
overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup (CL), overlæge,
dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge Gunnar S. Lausten (GSL), stud. med. Agnieszka Machnio (AM), stud.
med. Bo Westergaard (BW), sekretariatsleder AnnaLise Lindahl (AL), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL),
studentersekretær Nadia Seestedt (NS).

Afbud fra:

Assistent Alice Lehmann Rasmussen, studentersekretær Anne Cathrine Christensen, overlæge Poul
Erik Helkjær, overlæge dr.med.Ebbe Eldrup.

1.

Godkendelse af dagsorden:

2.
2005:

Godkendelse af referat nr. 01/

3.

Meddelelser fra formanden:

Godkendt.

LL påpeger en rettelse til pkt. 3. Der er ikke tale
om undervisere der skal undervise hinanden i SAU,
men et kort kursus i ”den gode SAU-undervisning”,
hvor undervisere der har fået god evaluering af de
studerende kan give deres erfaringer videre. Desuden kan evt. nogle fra LKF indbydes.
a) LL har sammen med Studieleder Pernille Due og
Jørgen Hedemark (pucs)været på besøg på Central-
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STUDIET

sygehuset i Næstved og KAS Herlev for at orientere
om 9. semester. På Hillerød sygehus deltog overlæge Sven Adamsen. b) Der er lavet ny aftale mellem KU og københavns amt om klinisk studenterundervisning og forskning. Aftalen omdeles til klinikudvalgets medlemmer. Desuden har LL talt med
konst. sygehusdirektør Sven Hartling og overlæge
Doris Østergaard om planerne fra LKF på KAS Herlev. Disse meddeler, at projektet er i fuld gang. c)
Der er fortsat forhandlinger om afvikling af hepatitisvaccine for 7. – 13. semester (økonomien). Vaccinen
er vedtaget for 6. semester studerende, med opstart
F 2005 d) Notat vedr. Københavns Amts Universitetshospitals-pulje er omdelt. Overlæge Doris Østergaard
har foreslået, at man kunne søge penge til forskning
i nye undervisningsmetoder, optimering af klinikophold ect. Det diskuteres, hvorvidt man kan søge
penge til dette, da puljen lader til at være sat af til
lægevidenskabelig forskning. e) Der er kommet nye
konteringsnumre på lønnen efter 01.01.05, hvilket
først er blevet meddelt til universitetssekretariatet
d. 06.01.05, de nye konto-numre er ikke sendt ud fra
Studienævnet. Der er af den grund ikke udbetalt løn
efter 01.01.05 til lektorer og kliniske undervisere.
Dette bringes i orden så snart kontonumre er modtaget. Desuden meddeles det, at der ikke skal udfyldes
selvangivelser for 2004, femover vil de komme elek-

GRAVID?

tronisk fra Studienævnet. Vedr. kompensationsberegninger vil sekretariatet sende en mail ud om,
hvad der er indberettet for de enkelte afdelinger til
amtet. Kompensationen vil blive udbetalt to gange
årligt. f) Det viser sig beklageligvis, at en del studerende på 7. semesters klinikophold ikke er dukket op
første dag (det skyldes formentlig, at de studerende
ikke har fået besked endnu om de er dumpet efter 6.
sem.). Det samme gør sig gældende til klinikkerne
på 12. semester. Dette er yderst utilfredsstillende
for underviserne.

4.

Meddelelser fra studenterne:

a) De studerende og LW påpeger, at der er en del
spildtid for både undervisere og studerende, da de
skal rundt på flere undervisningssteder på samme
dag (12. sem). Det kan ikke gøres anderledes da de
studerende skal have radiologi på KAS Herlev om
eftermiddagen. b) BW spørger, hvorvidt man kan
lægge de 3 arbejdsmedicinske klinikker på 9. semester sammen til en. Som det er nu, ligger de med 1½
time hver onsdag i 3 uger på KAS Glostrup, hvor de
studerende er på Panum om formiddagen. Det aftales at Sigurd Mikkelsen kontaktes mhp. dette fremover.

5.

Undervisning:

Det nyeste om F2005: a) Det har været svært at få
planlagt 7. og 9. semester, da alt er blevet lavet om

flere gange i sidste øjeblik. Desuden er det et problem, at nogle studerende på 9. semester er nødsaget til at få deres klinikophold delt op på 4 forskellige steder. Dette er uholdbart i fremtiden. Klinikudvalget er enige om, at man i fremtiden ønsker 7.
semester på de perifere sygehuse og 9. semester på
de centrale sygehuse. Anna-Lise skal til møde i Studienævnet d. 04.03.05, hvor man vil evaluere planlægningen af F 2005.

6.

Universitetssekretariatet:

7.

Studienævn for medicin:

8.

Eventuelt:

a) Det oplyses, at der har været en del udskiftning i
det administrative personale på Fakultetet.
Intet.

Der skal være valg til Klinikudvalget i år. Det aftales at bringe dette op på næste lærermøde.

Næste møde mandag den 7. marts
kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

Studievejledningen

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

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
UGE 11 – 12
Dag

Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

Dato
14/3
16/3
16/3
16/3
17/3
17/3
17/3
17/3
18/3
21/3
21/3
23/3
23/3
24/3
24/3
24/3
25/3

Telefontid
1600 – 1700

1600 – 1700
1500 – 1600
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000
1600 – 1700
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

Træffetid

Vejleder

1300 – 1600
1000 - 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
0900 – 1200
1000 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200

Ulrik Bodholdt
Tina Gottlieb
Malene Esager
Camilla Grønlund Hiul
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Gordon T. Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Int
Med
Med
Med
Int
Med
Med
Int

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

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Gordon T. Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
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

International studievejledning i uge 11

Du kan få vejledning vedrørende udveksling inden ansøgningsfristen 18. marts 2005 kl. 12.00, hvis
der er behov for det. Vejledningen foregår i uge 11 i Sofastuen og vil være temaopdelt. Du skal ikke bestille
tid, men blot møde op.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt
på, hvad du vil spørge om.
Telefontid: Fredag 9-10
Træffetid: Onsdag, torsdag & fredag d. 16.-18. marts kl. 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder alle selvarrangerede ophold.
Med venlig hilsen
Tina Gottlieb
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STUDIET
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.

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 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.

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

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 !!

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

6.-13. sem info

VI ARRANGERER FASE II
FEST – MEN KUNNE
BRUGE EN HJÆLPENDE
HÅND!!!!

Fase II festen er lørdag den 9. april, men lige nu er
vi ikke helt nok til at få den op at stå…..
SÅ : mød op i klubben fredag d. 18. marts kl. 16.00 –
her vil vi planlægge festen og fordele opgaverne med
at lave billetter, finde catering-firma, bestille band/
DJ eller hvad vi nu kan finde på.
FASE II FESTEN er for alle fra og med 6. semester,
og er festen hvor ”de voksne” slår sig løs.
Du behøver ikke at være med i klubben eller være
rusvejleder eller aktiv i samtlige basisgrupper for at
være med i arrangørgruppen – blot have lyst til at
stable et brag af en fest på benene (og så være på 6.
semester eller højere).

MOK.INFO
Ting sagt om MOK´s hjmmeside:

"EN VIRKELIG FED HJEMMESIDE"
"WAUV, DEN ER MERE BRUGERVENLIG END REJSEPLANEN!"
"TÆNK,- ER DET VIRKELIGT
GRATIS AT KIGGE PÅ DEN,
NÅR DEN ER SÅÅÅÅ FLOT?!"
"DEN SIDE VIL DANNE STANDARD MANGE ÅR FREM!!"

EKSAMENSDATO AKUT
PATIENT
13. SEMESTER

Skal du til eksamen i Akut Patient i dette semester
og har et ønske om en bestemt eksamensdato, skal
du hurtigst muligt og senest 15. april, kontakte
Eksamenskontoret.
Du kan sende en mail til Susanne Simonsen
ssi@adm.ku.dk, hvor du oplyser ønske, navn, cpr. nr.
og klinikudvalg. Ønskerne vil blive prioriteret i den
rækkefølge de kommer i.

MOK.INFO

Mvh
Susanne
Eksamenskontoret

Vi ses fredag d. 18. marts!
Hilsen Sas, Ibs og Sif
FASE II FEST-arrangørgruppen

Studietilbud
OVERVEJER DU STUDIEOPHOLD I USA?
Så kom til informationsmøde

torsdag d. 17. marts 2005 kl. 16.00-17.00 i Lille Mødesal (til højre før Kantinen).
Her vil to medicinstuderende, der har været af sted på Fakultetets samarbejdsaftale med Vanderbilt Medical School, Nashville, USA fortælle om deres studieophold.
Der kan komme 2 medicinstuderende af sted pr. semester, og opholdet er af ca. 3 måneders varighed. Det er et krav, at du er på minimum 9. semester ved afrejsen,
og dine engelskkundskaber er helt i top.

Ansøgningsfrist for ophold i 2006 er d. 3. juni 2005 kl. 12. Yderligere oplysninger, erfaringsrapporter og ansøgningsskema
finder du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/USA/Vanderbilt.htm

Suzanne Andersen
International medarbejder

6

STUDIET & ANNONCER

WORKSHOP OM KVINDELIGE LÆGERS VALG AF
SPECIALE
Tid: Tirsdag den 12. april 2005 kl.
15.30 – 18.15
Sted: KASGentofte, Lille Auditorium,
Niels Andersens Vej 65,
2900 Hellerup

I disse år er det stor fokus på kvindelige lægers valg
af specialer. Pressen fokuserer på, at kvindelige
læge ”kun” vælger at være praktiserende læger,
medens de mandlige læger satser på de mere ”potente” fag som kirurgi og anæstesiologi. Det har

også været fremme, at lægefaget i fremtiden vil
være et lavstatusfag, fordi det overvejende betjenes
af kvindelige læger. Mette Worsøe vil fortælle om,
hvordan det går med lønforhandlingerne og kvindelige læger fra forskellige specialer om deres valg af
speciale.
15.30 – 16.00 Velkomst og kaffe
16.00 – 16.30 Mette Worsøe, Odense Universitets
Hospital
16.30 – 16.45 Trine Skytte, almen praksis
16.45 – 17.00 Kirsten Ohm Kyvik, sundhedsforskning
17.00 - 17.15 Marianne Breddam, ortopæd kirurgi
17.15 - 17.30 Lise Schleiss, gynækologi
17.30 – 17.45 Merete Chur Fischer, lægemiddelindustrien

17.45 – 18.00 Maiken Thyregod Jørgensen,
gastroenterologi
18.00 - 18.30 Diskussion og afslutning

Årsmødet:

18.45 – 19.30
Uddeling af legatportioner fra læge
Agnethe Løvgreens legat.
19.30 - 20.00
Spisning
20.00 – 21.00
Generalforsamling
Alle er velkomne
Tilmelding til spisning til Sajida Afzal, tlf. og fax 33
23 86 71 e-mail sajida@dadlnet.dk
kr. 75, betales ved mødet.

Annoncer
STUDIEJOB VED
FORSKNINGSPROJEKT

Vi søger medicinstuderende, som er på 6. semester eller derover, og som er interesseret i et
forskningsrelateret studiejob.
Du vil blive tilknyttet et forskningsprojekt, hvis
formål er at afdække symptomepidemiologi og
psykosociale behov blandt kræftpatienter.
Jobbet består af flere forskellige typer af opgaver bl.a. gennemgang af journaler. Der er allerede tilknyttet en del medicinstuderende til projektet, som du vil komme til at samarbejde med.
Jobbet vil endvidere indebære rejser til Fyn og
Jylland i forbindelse med dataindsamling.
Løn efter H:S overenskomst.
Er du interesseret kontakt da cand.psych. Anna
T. Johnsen på tlf.: 3531 6226 eller e-mail:
atj02@bbh.hosp.dk, eller adresse: Forskningsenheden afd. P, Bispebjerg Hospital opg. 20D, Bispebjerg bakke 23, 2400 København NV.

EFTERLYSNING
Vi mistede til fredagsbar d. 4/3 en herrejakke og
herrefrakke og vil meget gerne have dem igen.
Jakken er en sort Peak Performance (fleece) jakke
og har en høj krave. I inderlommen lå to cykellygter og i lommerne sorte handsker af mærket
Alpine Lowe og en sort hue.
I jakkens højre ærme lå en sort kraftigt strikket
trøje af mærket Ann Demeulemester. Trøjen er
højhalset og kan lynes (som en jakke med en
sølvfarvet lynlås).
Frakken er en ”stor” sort Tiger dunfrakke med
hætte. I lommen lå cykellygter og handsker af
mærket Sonia Rykiel.

FORSØGSPERSONER SØGES

Til forskningsprojekt om skizofreni søges psykisk
og somatisk raske kontrolpersoner mellem 19 og
37 år.
Forskningsprojektet ønsker at påvise en eventuel ubalance i hjernens serotoninaktivitet ved
psykose. Resultaterne vil på lang sigt kunne bidrage til en forbedret behandling med
antipsykotisk medicin.
Som kontrolperson skal du igennem et screeningsinterview for skizofreni samt have foretaget en
psykofysiologisk undersøgelse, en MR-skanning
og en PET skanning af hjernen.

Eksklusionskriterier:
§
§
§
§
§

Familiær disposition for sindslidelse
Alle former for misbrug
Udsat for større mængder radioaktivi
tet inden for det seneste år
Metalgenstande i kroppen
Graviditet

Der udbetales en ulempegodtgørelse på 2000 kr.
Hvis du kunne tænke dig at deltage eller ønsker
yderligere information kontakt venligst: Hans
Rasmussen, Center for Neuropsykiatrisk
Skizofreniforskning, Bispebjerg Hospital på
hans@cnsr.dk eller 3531 6574

HELT NY CANADA GOOSE
HELI ARCTIC-PARKA.

Aldrig brugt, köbt på Sea life i Stockholm i feb.
100% aegte med certifikat + kvittering. Str; M,
Farve; Old Green, lang model. Otrolig dejlig
varm parka i andedun med ulvekrave. Nypris
6000 kr.
Mit pris 2500 kr. Tal med Jesper
Tel: 35812425 / 26229562

STETOSKOP SÆLGES
- splinternyt
- Professional Series Model 411
- Pris 500 kr

Ring 51920920 eller send en mail til
irene_kyster@yahoo.dk

Den Centrale Studie- og Erhvervsvejledning søger fire studentermedhjælpere til kontoropgaver
og studievejledning. Studievejledningen beskæftiger sig med vejledning omkring optagelse til
universitetet (herunder vejledning af afviste ansøgere. Stillingerne ønskes besat af studerende
på bachelorniveau med bredt kendskab til universitetets uddannelser og uddannelsessystemet
generelt. Det er en fordel at have erfaring med
fx studievejledning eller tutorarbejde, men det
er ikke et krav.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a.
omfatte:

Kopiering, arkivering, oprydning, vedligeholdelse af læsesal, kaffebrygning mv.
Besvarelse af skriftlige henvendelser fra
Danmark og udlandet
Studievejledning ved skranke og pr. telefon
Du skal være fortrolig med Word og søgning på
Internet samt have gode engelskkundskaber og
kunne forstå norsk og svensk. Det er desuden
vigtigt, at du er fleksibel, indstillet på teamarbejde og er god til at formulere dig, både mundtligt og skriftligt.
Studievejledningen vejleder potentielle studerende på Københavns Universitet, fungerer som
videnformidler om uddannelse og karriere og er
bindeled mellem universitetets mange vejledninger. Du kan læse mere om os på www.ku.dk/
sa/studievalg/
Vi er en del af Københavns Universitets fællesadministration og er organisatorisk placeret i
Studieadministrationen i Fiolstræde 22. Her kommer du til at arbejde sammen med 60 højt kvalificerede medarbejdere inden for uddannelsesadministration og -udvikling.
Du kan få mere at vide hos chefkonsulent Claus
Nielsen, tlf. 3532 2875 eller fuldmægtig Susanne
Rasmussen, tlf. 3532 2886.

I tilfælde af at de bliver fundet, kan vi kontaktes
på følgende;
Thomas Schifter: thomasschifter@elvis.dk eller
tlf.nr. 29619169
Frederik Møller: frederikgm@hotmail.com eller
tlf.nr. 24456766

4 STUDENTERMEDHJÆLPERE
TIL DEN CENTRALE STUDIEOG ERHVERVSVEJLEDNING

BØGER SÆLGES:
Brook & Marshall: Essential Endocrinology,
4.udg. 2001 (reprinted 2003)
Meget
velskrevet
oversigtsbog
over
endokrinologi kurset på 5.sem.
Ny, ingen understregninger.
200kr.
Berne & Levy: Physiology, 4.udg. 1998.
Meget
pæn
og
velholdt.
Kun
understregninger(med blyant) i enkelte kapitler.
Velegnet på 2. 3. 4. og 5. sem, f.eks. som supplering til Guyton & Hall.
250kr.
Ring til Christian på tlf 297 297 82 hvis du er
interesseret.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 12-15 timer om ugen. Stillingerne er halv HK-studentermedhjælp/halv
studenterstudievejleder (SUL-takst) og aflønnes
efter gældende overenskomster. Stillingerne
ønskes besat snarest muligt. Stillingerne er tidsbegrænsede indtil 8. august med mulighed for
forlængelse.
Send din ansøgning senest 23. marts 2005 vedlagt eksamenspapirer, cv samt dokumentation
for relevante erfaringer til Studieadministrationen, Fiolstræde 22, 1171 København K. Ansøgningen mærkes ”Studentermedhjælp”.
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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!

Kunst på Panum
Undrer du dig nogensinde over, hvad
det er for nogle billeder, der hænger
på væggene, når du går rundt på
Panum.
Som en integreret del af
Panumbyggeriet findes en række
kunstværker af større nulevende
kunstnere.
Nogle af kunstværkerne findes i
vandrehallen - andre findes i ikke
offentligt tilgængelige møderum.
Hvis du vil se dem, arrangerer FADL
rundvisning den 17. marts klokken
17.00
I tilknytning til arrangementet vil FADL
servere et lettere traktement.
Der er et begrænset antal pladser, der
fordeles efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding til kamilla@fadl.dk
senest tirsdag den 17. marts
Arrangementet er gratis og kun for
medlemmer.

Lægevikarkurser i psykiatri
Al planlægning vedrørende forsøgsvist at afholde lægevikarkurser i
psykiatri er nu til ende, og FADL
introducerer nu stolt 2 kurser i
dette forår.
Kurserne er som for FADL's andre
lægevikarkurser primært for studerende på 7. semester og opad, der
har planer om et kommende
vikariat i psykiatrien.
På kursets 1. dag vil den psykiatriske journal blive gennemgået, de
største patientgrupper bliver alle
berørt og forskellige former for
behandling af disse bliver gennemgået. Psykiatriloven vil blive gennemgået og der vil på 2. dagen
være fokus på de akutte psykiatriske patient.
Datoerne er:

30. og 31. marts samt
13. og 14. april
Stedet er:

Panum Instituttet
Alle møder i FADL's repræsentantskab er åbne!
FADL's repræsentantskab afholder cirka en gang om måneden møder, hvor alt
af interesse debatteres og af og til træffes ligeledes beslutning.
Repræsentantskabet vil med denne lille notits gøre
opmærksom på, at alle møder i FADL er åbne, at alle er
velkomne, samt at vi meget gerne vil høre, hvad vores
medlemmer forventer af os.
Næste møde i FADL's repræsentantskab er den 26. april.
I næste MOK vil der være et kort referat fra sidste møde,
så alle får en idé om de emner, der er oppe i FADL i
København.

Tidspunktet er:

17.00 - 21.00
Underviser er:

Rikke Bay-Hansen
Læs mere om tilmelding og endelige lokaler på FADL's hjemmeside

www.fadl.dk

Har du tilmeldt dig til FADL's intro til kunst?
Ellers kan du stadig lige nå det!
skriv mail til: kamilla@fadl.dk
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VEDR.: H:S AKKREDITERINGEN.
Da det endnu ikke har været muligt for os at få oplysninger fra Panum overført til
os, er stamkortene yderligere forsinket.
Det vil derfor stadig være mulighed for at tage vagter i H:S regi.
Såfremt der er foreligger fuldmagt, billede – der er taget genoplivningskursus,
brandkursus samt den elektroniske test efterfølgende – vil kortet automatisk blive
tilsendt.

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: Fredag d. 18. marts 2005 til Vagtbureauet.
Næste holdmøde d. 22. marts kl. 17.00 – såfremt det
er muligt for dig at deltage, kontakt da venligst holdleder.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

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.
Ansøgningsfrist: Fredag den 18. marts 2005
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet

VT-HOLD 4412 HOLDER
FLYTTEDAG OG SØGER
ERFARNE VT’ERE TIL
INDSUPPLERING.
VT-hold 4412 flytter nu til
Omsorgscentret Bakkegården (tæt på
Bagsværd station) og søger nu nye
medlemmer til indsupplering.
Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal
suges efter behov. Herudover almindelig pleje.
Arbejdsstedet er et nyrenoveret omsorgscenter med 5
somatiske afdelinger og 4 skærmede enheder..
Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vagter. Hvis holdet senere ønsker at ændre dette, vil der
være mulighed for at indgå i 8 timers vagter.
Løn: VT-holdløn.
Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal
kunne tage min. 5 – 6 vagter om måneden og må
gerne se dig selv på holdet over en længere periode.
Du skal være interesseret i at indgå i en god og konstruktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige
personale og have forståelse for pt. situation og dagligdag.
Ansøgningsfrist: Fredag den 30. marts til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 /pa@fadl.dk

HJEMME VT-HOLD 4630
Holdet søger 1 nyt medlem.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg,
og passer en dreng på 5 år, der har en cerebral parese.
Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde et par gange i
vagten.
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n.,
(ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere),
sondemade, skifte ble og omsorg.
Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00.

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.
Krav:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 3-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.
Ansøgningsfrist:
21.marts kl 12:00 til vagtbureauet.
Næste holdmøde: 29.marts kl.17:00

HAR DU LYST TIL AT VÆRE
MED TIL AT STARTE ET NYT
SPV-HOLD OP PÅ ET
PLEJEHJEM I JYLLINGE?
Vi søger medlemmer til et nyt SPVhold, til en mand på 57 år, der skal
hjælpes døgnet rundt.
Pt. har haft en massiv hjerneskade efter en operation,
men kan godt kommunikere og bevæge sig rundt i en
elektrisk kørestol. Skal hjælpes med al personlig pleje
og pasning inkl. colostomi. Der er tilknyttet patienten
supervision af en neuropsykolog
Det er planen, at pt. skal hjem engang til juli, hvor
pasningen vil fortsætte, men muligvis ikke som
døgnvagtdækning, da pt. hustru kan tage lidt fra.
Arbejdsstedet er et plejehjem i Jyllinge og vi vil gerne
have holdet på plads pr. primo marts. Der ydes transporttillæg, svarende til 1 timeløn hver vej. Normal SPVholdløn.
Det forventes, at du:
· Har min. 200 SPV-timer
· Er indstillet på at passe en pt. med hjerneskade og
indgå i en positiv dialog med ægtefællen, de ansatte
på plejehjemmet og neuropsykologen
· Kan tage min. 4 –5 vagter om måneden
Arbejdstiden er endnu ikke fastlagt, hvorfor der vil
være muligheder for enten 8 eller 12 - timers vagter,
alt efter hvad holdet beslutter på 1. holdmøde. (Hvis
det viser sig at være umuligt at dække hele døgnet, er
der også en mulighed for at holdet alene skal dække
aften- og nattevagterne. Du må derfor gerne skrive i
din ansøgning, om hvorvidt dagvagter vil være en
umulighed for dig.)

Ansøgningsfrist 21. marts 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 eller pa@fadl.dk
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NYT DØGNDÆKKENDE
DIALYSEHOLD SKAL
OPRETTES PÅ KAS
GENTOFTE, THORAXKIR.
INTENSIV AFSNIT, I 312
Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er
”tip-top” moderne, både hvad
indretning og udstyr angår.

VT FLYVERHOLD 2001 SØGER
NYE MEDLEMMER!
Vi er et velfungerende hold, som mangler
et par medlemmer. Vi dækker døgnet
rundt, alle månedens dage, i 8 timers vagter.

Krav:
- Du skal være VT´er!
- Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned, (med god
mulighed for flere).
Løn: VT holdløn (160-170 kr/time)
Ansøgningsfrist 10. april 2005 til vagtbureauet.
Kan evt.mailes til: kc@fadl.dk
Yderligere information: Holdleder Malene 2671 2351

Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem.,
har 150 VT-timer, og er indstillet
på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kompetencen ved lige.
Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor
længe du evt. måtte have planer om,
at være tilknyttet et sådant hold.
Planen er, at holdet starter på afdelingen som
ventilatører, og at oplæringen til dialyseass.
vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejersker.
Ansøgning rettes til Vagtbureauet hurtigst muligt, men
senest fredag d. 18. marts 2005 kl. 12:00
og kan evt. mailes til kc@ fadl.dk
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Kirsten
Carstens på tlf.: 35 37 88 00-2
el. benytte ovenstående mail-adresse.

FILMKLUBBEN P8'N

FREDAG DEN18.03.05
VISER FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM
18/3 FEST
31/3 Labyrinten
7/4 Collateral
14/4 Rabbit-Proof fence
21/4 Gysertema: Dark Water og Identity
28/4 De ti bud
12/5 Brødre

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

RULES OF ATTRACTION
I centrum for udskejelserne står college-knægten Sean Bateman (spillet af James Van Der Beek, fra Dawson’s Creek). Med sine moralske
normer defineret af storebroderen, den psykopatiske lystmorder Patrick Bateman (fra Psycho) springer Sean nu ud som charmerende,
følelseskold narkodealer og storforbruger af kvinder og egne varer.
Han forelsker sig i Lauren, som er jomfru, men boller også hendes
room-mate Lara. Samtidig er den biseksuelle Paul forelsket i Sean. Der
er dømt trekantsdrama!
Filmen er såvel skrigende morsomt som dybt dramatisk og efter sigende en af de mest vellykkede Bret Easton Ellis (Psycho) filmatiseringer til dato.
Efter dette brag af en film er der brag af en temafest (info se forside).
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Enhver kan se, han er syg, men
hvad vil du gøre ved det?

Der er masser af mangler i studieordningen, men der er nogen, der skal finde dem og
gøre noget ved dem. Hvad vil du gøre?

Der er intromøde til MSR torsdag d.
7. april kl. 16 på MSR's kontor 1.2.20.
Hvad kan vi gøre, hvor har vi indflydelse og hvordan kan du
bidrage til at forbedre dit studie?
Kom og hør om, hvordan MSR arbejder.

Lærebogskatalog
Der skal laves et katalog over de lærebøger, vi bruger på studiet.
Kunne du være interesseret i at hjælpe med det? Skriv til
helene_hvidman@stud.ku.dk

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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Basisgrupper
GIM presenterer:

OBS! GAMLE RUSVEJLEDERE

“A Miracle Drug without the Drug”

Gamle rusvejledere bedes hente
deres glemte gøgl i
vejlederrummet. Dette kan gøres
onsdag d. 16. marts kl. 13-17.
Henvendelse til Anker og
Steffen, som sidder i klubben i
samme tidsrum.

TILBUD FRA
STUDENTERPRÆSTEN

Mvh
Rusvejledningen 2005

”Præsten på hospitalet - mellem Gud og medicin”, samtale med Christian Juul Busch, cand.
theol., hospitalspræst på Rigshospitalet
Tid: Tirsdag den 29. marts 2005, kl. 15.00-17.00
Mødested: Studenterklubben, Panum
Studenterpræsten har inviteret en række mennesker til en eftermiddagssamtale om store og
små emner. Samtalerne vil foregå i studenterklubben på Panum på den meget uformelle måde,
at præsten og hans gæst taler sammen over en
kop kaffe.
Hvis du synes, at emnet er interessant kan du
lytte med - og du er naturligvis også velkommen
til at stille spørgsmål og blande dig i diskussionen!

EMOTIONAL FREEDOM
TECHNIQUES

Stress Management for Negative Emotions,
Physical Discomfort and Blocking Thoughts
Presented by:
Kjell Forsberg, Lund, Sweden
Biologist, AMT-Trainer
www.EFTsweden.se
Tirsdag d. 12. april kl. 17
Panum Instituttet
Lokale: 21.1.18
Der vil være gratis kaffe, the og kage!
Vi glæder os til at se dig!

BANDRUM

Mangler jeres band et sted at
øve?

Mød da op glad og funky i Studenterklubbens
bandlokale (helt nede i bunden, ved siden af
køsseren) torsdag den 17:e klokken 18:30. Øvetider deles ud mhp. hvor mange medicinere bandet består af. Der lægges samtidigt øveplan for
ugen så medbring kalender og ønsker om tider.
Nuværende brugere skal dukke op til oprydning
16:30, og blive til mødet da jeres nuværende
øvetid IKKE er garanteret

Gamle bruger har til og med søndag
aften (helst allerede torsdag) til at
fjerne sit gear da vi skal ha plads til
de nye bands. Efter søndag blive det
fjernet uden ansvar.

- Er du intresseret i at lære nye
mennesker at kende?
- Synes du det er spennende at
møde medicinstuderende fra andre
lande?
- Eller vil du bare engagere dig i
noget og vet ikke helt hvad?

Så kom til månedsmøde i IMCCExchange!
Vi holder møde på onsdag kl 17.00 på IMCCkontoret og glæder os til at se både gamle og nye
exchangere!
Har du spørgsmål så kontakt mig på leocopenhagen@imcc.dk
På vegne af Exchange,
Louise

Studenterpræstens kontor er
lukket i ugen op til påske (19.-28.
marts)
Præsten og Gæsten eftermiddagssamtaler

Den Røde Tråd – strikkecafé

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag i lokalerne
på Skt. Hans Torv 30.
Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og
garn fra vores kurve til at komme i gang. Alle er
velkomne - begyndere og rutinerede og alle dem
ind imellem. Der er altid erfarne strikkere til
stede, der kan lære dig det basale – eller hjælpe
med det mere indviklede.

Loppemarked/bazar: Strikkecafeen
har en stand lørdag den 2.april kl.
10-13 når legestuen, der også holder
til i lokalerne, afholder
loppemarked med salg af især
børnetøj. Der vil også være kaffe og
hjemmebag.

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

METODEKURSUS 1.
Til alle medlemmer,

Metodekursus i anlæggelse af nødtracheostomi, pleuradræn og interosseus adgang på donationsmateriale
(mors) vil blive gennemført
mandag d. 11. april 2005 fra kl. 12.15 – 15.00.
Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer.
Der forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold, svarende til indgrebene.

”Videnskab, religion og samfund –
før og nu” - studiekreds

Tid: Tirsdag den 29. marts 2005 kl. 20.00-22.00
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30
Nye interesserede deltagere søges til studiekreds
om ”Videnskab, religion og samfund – før og nu.”
Vi vil læse nogle videnskabshistoriske artikler,
enkelte kilder og se på hvordan det var for at
forstå hvordan det er. Formen blive en vekslen
mellem indledninger og gennemgange af det læste og diskussioner.

Tilmelding til Erik på nedenstående adresse efter først til mølle princippet. I alt 12 pladser.
Deltagergebyr: 30 kr. Betales til Erik på kursusdagen.

Studenterpræsten står til rådighed

Med venlig hilsen
SATS
Erik Rørsgaard Secher
eriksecher@hotmail.com
Tlf. 26 85 83 83

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk , tlf. 20 46 41 93

Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig; hvad enten det er stort
eller småt. Det kan handle om kærestesorger,
eksamensangst, en flækket negl, ensomhed,
studiestress eller andet og det behøver altså
hverken at handle om tro eller kristendom.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirsdag 10-12 eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.
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DEBAT

SATS HAR FÅET EGET KONTOR.

Vi har fået eget kontor ved MSR´s lokale, dvs. lokale 1.2.20. Der vil være kontortid mandag mellem
16-18.
Der vil være mulighed for at læse Akuttjournalen, DASinfo og andre bøger SATS har stående f.eks.
har SATS lige købt en ATLS manual, som medlemmer kan låne i forbindelse med at de skal være
figurant ved ATCN/ATLS kurser.
I fremtiden vil der også være mulighed for at lege med forskellige simulationsprogrammet i
avanceret traume behandling og vi arbejder også på at få et intubations fantom så der vil være
mulighed for at øve sine færdigheder i luftvejshåndtering.
Hvis du har nogle spørgsmål til SATS, gode forslag eller lignende – eller vil du bare se hvem vi er og sige hej – så kig endelig forbi.
Du kan i øvrigt altid læse om os på www.studmed.ku.dk/sats, hvor der vil være de seneste nye informationer, billeder, kurser og lignende.
Venlig hilsen
SATS bestyrelsen

Anmeldelse
RÅB OP OG SIG
STOP!
LÆGERS
YTRINGSFRIHED I KRISE
NY BOG AF NIELSE
HØIBY
148 SIDER, 178,00 KR.
GYLDENDAL

Høibys fjerde debatbog sætter fokus på
det danske sundhedssystem. Denne gang
med postulatet, at lægers ytringsfrihed
er i krise. Det er et postulat. Vi lever i
Danmark. Alle ved, at Danmark er et
demokratisk samfund med netop
ytringsfriheden som et af vores centrale
fundamenter. Ytringsfriheden er sikret
af Grundlovens §77.
Høiby fokuserer på problemerne inden
for sin egen verden, sundhedssystemet,
men der bliver flere gange trukket
paralleller til andre offentligt ansatte,
der er kommet i klemme pga udtalelser
i medierne. (Eks. den fritstillede præst
fra Taarbæk, Thorkild Grossbøll).
Problemerne i sundhedssystemet kommer til udtryk
gennem beretninger fra tre læger, der hver for sig
fortæller deres historie. Det er Peter Andreas
Krasilnikoff med Krasilnikoff-sagen, der udspillede
sig på Hvidovre Hospital i perioden 1992-2000 med
offentlig opsigelse som administrerende overlæge i
1998 i protest mod ledelsen.
Tom Skyhøj Olsen der i et TV-2 program, lanceret
midt i valgkampen 2001, udtalte sig professionelt
inden for sit fag. Herefter formulerede ledelsen på
Gentofte Sygehus en pressemeddelelse, der modsagde
Tom Skyhøj Olsens oprindelige udsagn og forlangte
hans underskrift. Han nægtede og blev efter nogen
tid fyret.
Fælles for disse to sager er, at Folketingets ombudsmand i begge sager har tildelt sygehusledelserne
’næser’ og dermed frikendt de to læger.
Den sidste sag, der bliver beskrevet er fra afd. Z,
OUH. Det drejer sig om tidligere administrerende
overlæge Jørgen Pless, der i 1994 blev citeret i Fyns
Stiftstidende for at have kritiseret den overordnede
ledelse på OUH.

Næste dag blev jeg(Jørgen Pless, red.) kaldt til ’kammeratlig samtale’ hos OUH’s Direktør, Jens Otto Jepsen.
Direktøren forlangte, at jeg fremsendte et dementi af de
påstande, der var fremført i avisen. Mit svar var, at jeg
fandt, at Fyns Stiftstidendes referat var korrekt, og at
jeg derfor ikke ville forlange dementi. Det var selvklart
ikke en handling, der gjorde mig populær, og direktøren fremførte, at mangel på samarbejdsvilje kunne
ramme mig i en anden sammenhæng.
Et stykke tid herefter blev Jørgen Pless fyret.
I forbindelse med udgivelsen af bogen, har denne sag
været oppe at vende i Fyns Stiftstidende nok engang, på
trods af, at sagen nu er 10 år gammel. Pless er idag
medlem af Fyns Amtsråd og dermed politisk chef for
Jens Otto Jepsen.
Høiby langer kraftigt ud efter sygehusledelserne, der
idag består af DJØF’ere samt DJØFiserede læger.
(Danmarks Jurist- og Økonomforbund). Det
dokumenteres flere gange, hvorledes disse administratorer knægter ytringsfriheden for ansatte læger
i form af censur og trusler. En anden metode ledelserne anvender er at nedsætte resourcerne til en
afdeling, samtidig med at de øger produktionskravene. Således kan de efter en årrække fyre den
administrerende overlæge(som af en eller anden årsag er kommet i unåde hos direktionen), der ikke kan
leve op til de (urimelige?) krav ledelsen stiller. Sådan beskrives forløbet af Pless-sagen.
Der bliver også langet ud efter lægerne. DJØFiserede
læger kaldes de. Det er blandt andet dem, der opnår
høje positioner inden for eksempelvis DADL. (Den
Almindelige Danske Lægeforening)
Men hvad med Høiby, Pless, Skyhøj Olsen og
Krasilnikoff, de opnåede alle at blive administrerende overlæger. Kan man opnå denne stilling ved
altid at kæmpe de retfærdiges kamp?
Der efterlades ingen tvivl om, at når ledelserne handler som de gør, da er det udelukkende af opportunistiske årsager, de vil hævde deres egen karierre frem
for patienternes tarv.
Men hvornår er det, at ytringsfriheden knægtes?
Administrerende overlæge Tom Skyhøj Olsen, formand for patientforeningen Hjernesagen, og førende
ekspert i landet indenfor apopleksier, udtalte til TV2 dokumentaren: ’SOS nødråb fra et sygehusvæsen’,
at dødeligheden for apopleksipatienter steg med over
25%, hvis man blev indlagt på en almen medicinsk
afdeling frem for et specialiseret apopleksi-afsnit.
Vilkårene for optagelserne var i øvrigt aftalt mellem direktionen og TV-2.
Skyhøj Olsen er læge og har aflagt lægeløfte, der
lyder: Lægens rolle er at lindre sine medmenneskers
lidelser, og at ingen andre bevæggrunde må veje
tungere.
Imidlertid synes ledelsen ikke om denne udtalelse,
da vicedirektør og læge Niels Hollænder og amtsundhedsdirektøren Peter Orebo Hansen sammen
formulerede en pressemeddelse, hvori Skyhøj Olsen
skulle trække sin udtalelse tilbage.

Det er et forsøg på at knægte ytringsfriheden.
Tom Skyhøj Olsen afslutter sin beretning således:
Min histories ’morale’
Hvad kan man så lære af det hele. I hvert fald dette: Du
klarer dig aldrig som administrerende overlæge, hvis
du ikke har din direktion med dig, og det går slet ikke,
hvis du har den imod dig. Og lad for Guds skyld være
med offentligt at mene noget, som din direktion ikke er
enig i, for så kan det uforudseelige ske, og du vil kunne
komme til at stå i den situation, hvor du skal vælge
mellem at kunne se dig selv i spejlet hver morgen, eller
om du for evigt skal slå blikket ned.
Nu valgte jeg det første. Det har forvoldt megen smerte
hos mig og mine. Det ville aldrig være sket, hvis jeg
ikke havde taget den mobiltelefon.
De 17 sidste sider i bogen er dokumentation, hvor
der er henvisninger hovedsageligt til fag-og dagspressen. DJØF’ernes svar på tiltale savnes. Godt nok
insinueres det i bogen, at DJØF’erne føler sig hævet
over en etisk diskussion og dermed ikke behøver at
deltage i den.

Stud.med. Anders Høgh
anders_hoegh@dadlnet.dk

