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FOREDRAG PÅ PANUM OM LÆGER UDEN GRÆNSER
Tirsdag den 19. april kl 16.00-18.00 i Dam auditoriet.

Læge Vibeke Brix Christensen vil fortælle om sit arbejde i Læger uden Grænser
og om de oplevelser og erfaringer hun har fået gennem sine udsendelser med organisationen til Sierra Leone, Afghanistan og Sudan. Hun er netop kommet hjem
efter at have arbejdet to måneder for Læger uden Grænser i den konfliktplagede
Dafur-region i Sudan.

Alle er velkomne til at deltage! Arrangementet er gratis og henvender sig til alle
studerende på Panum der har lyst til at vide mere om organisationen Læger uden
Grænsers arbejde og muligheder for en alternativ fremtidig lægekarriere.
VELKOMMEN!
Med venlig hilsen
Studentergruppen, Læger uden Grænser
Vi er en gruppe studerende på Panum der arbejder for at synliggøre Læger uden
Grænsers arbejde og informere om de fremtidige karrieremuligheder der findes i
organisationen. Konktakt: aj@msf.dk
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.1,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.

Det sker i ugen
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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 1, årgang 37 udkommer

Torsdag:

20.07 P8'n viser "It's all about love"

Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
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: Læger uden grænser

Tirsdag:

15.00 MSR's kontor: "Sund børn" møde
16.30 Store Mødesal: Foredrag, Jerk Langer

Denne

redaktion

3

STUDIET
DEN PERFEKTE FØDSELSDAGSGAVE!!
I fredags fyldte jeg 25 år. Denne info er
egentlig ret uinteressant, men gaven
jeg fik fra min søde kæreste er alt
andet!! Dette er en opfordring til alle
kærester ude på læse-salene, som ikke
ved hvad de skal give i gave, at
investere i det samme og gøre enhver
mand glad.
Hun havde pakket en stor kurv ind, og
den var meget meget tung. Indeni lå 6

Leder

mærkelige belgiske øl, og jeg tænkte
først, at det var da noget mærkeligt
noget. Gaven var dog ikke bare
flaskerne, men et halvt års
abonnement på eksotiske belgiske øl, alle fra obskure små mikro-bryggerier!!
Hvor sej en gave er det ikke? Jeg
mener, det er den perfekte gave!! Hver
måned fremover vil der komme en
mand med spændende import-øl og
ringe på døren! Jeg er helt målløs!!

også en udførlig baggrunds-historie om
øllene, alt fra bryggeri over metode til
den idelle mad, den skal serveres til!
Det er bare lækkert!!
For alle interesserede, kan
www.belgiskbryg.dk f.eks. anbefales.

Ved hver levering får man desuden

Styrende Organer

KLINIKUDVALGSMØDE 3/2005

Dato: 7. marts 2005
Tid: 15.15
Sted: Universitetssekretariatets
konferencerum
Til stede: Formand, afd.læge, dr.med. Lars Laursen
(LL); overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW); overlæge,
dr.med. Carsten Lenstrup (CL); overlæge, dr.med.
N.E. Bille-Brahe (BB); næstformand, stud.med. Bo
Westergaard (BW); stud.med. Malene I. Petersen
(MP); ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl (AL);
sekretær Lone Grøn Laursen (LG); assistent Alice
Lehmann Rasmussen (AR); studentersekretær Nadia
Seestedt; studentersekretær Anne Cathrine Christensen (AC)
Afbud fra: Ingen afbud

1. Dagsorden:
godkendt.

2. Referat 2/2005:
godkendt.

3. Meddelelser fra formanden:
a) Valg til klinikudvalget; 14 (LL, CL, LW, NEBB,
PJ,AHN, NB, RJ, SL,TL, PEH, AB, MM, EE) ønsker
genvalg, 2 (GL, JP) ønsker ikke genvalg. Anne Haaber
med. afd. F (KAS Gentofte) + Sven Adamsen kir. afd.
D (KAS Herlev)er nye stillere. Det tilstræbes at der
er mindst én lærerrepræsentant fra professorer og/
eller kliniske lektorer fra hvert af amtets sygehuse,
samt 1-2 repræsentanter fra kliniske lærere/tutorer.
b) vedr. hepatitis vaccine; vaccinen er på plads til
6.sem. studerende, med. afd. C v/ Jørgen Rask Madsen står afviklingen. Pengene til vaccinen er på plads,
men JRM afventer svar fra sygehusledelsen vedr.
betalingen af mandetimer. Sygehusledelserne har

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
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 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

besluttet at 7. – 13. Sem. studerende ikke tilbydes
vaccinen.
c) vedr. etablering af LKF på KAS Herlev; Svend
Hartling står for dette, og efter sigende mangler der
kun de sidste underskrifter før etableringen på 25.
Etage kan påbegyndes. Det forventes at stå færdigt
jan. 2006.
d) vedr. SAU på 6. og 8. Sem.; der bliver afholdt et
en møde, hvor underviserne kan udveksle erfaringer
v/ Lars Laursen, dato kommer senere.
e) Onsdag d.27. april kl.14.15-18.00 på Panum Instituttet, Lundsgaard auditoriet, Workshop vedr.emnet
7. Og 9. Sem. erfaringer v/ Jørgen Hedemark Poulsen.
f)Kompensationsmidler; orientering om det der er
indberettet til amtet og universitetet vil blive sendt
til de enkelte afd. Første udbetaling skulle blive i
juni.

4. Meddelelser fra studenterne:
a) vedr. valg til klinikudvalget; fremmødet var dårligt! BW valgt som næstformand. b) vedr. studenterrepræsentanter; der mangler aktive studenterrepræsentanter, og BW tager kontakt med de studenter fra de øvrige semestre.

5. Valg til Klinikudvalget:
Fredsvalg jf. pkt. 1. Sammensætningen konstitueres
på næste møde d. 04.04.05

6. Universitetssekretariatet:
a) 7. og 9. sem. F 2005: evaluering ved møde mellem
Studieadministrationen og de 3 klinikudvalg d.
05.04.05; AL vil hurtigst muligt melde tilbage til
afdelingerne, når der er klarhed om hvilke sygehuse
der skal have henholdsvis 7. og 9. sem. E 2005.
b) vedr. 10. sem; der bliver blok kursus én uge før
hvert kliniske ophold der E2005 kører efter flg. plan:
5/9-7/10: neurologi + neurokir., 17/10-18/11: psykiatri, 28/11-2/12: børnepsykiatri, 5/12-6/1: klinisk socialmed. og rehabilitering (planlægges centralt).
c) vedr. 11. sem.; på ny ordning indeholder det flg.
elementer: OFT, ORL, derma/venerologi, OSVAL II
og VKO, semesteret er ikke færdig planlagt, men
det bliver nogenlunde ligesom det gl. 10. Sem. Der
skal være opsamling på 11.sem. gl. ordning men vi
ved endnu ikke i hvilket klinikudvalg det skal tilbydes.
d) vedr. 12. Sem; det er sidste gang 12. Sem. udbydes. Prognosen siger 7.5 hold af normalt 5 i amtet.
Vi opretter 6 hold med evt. overbookning. I lighed
med 11. sem. vil der komme opsamlingshold
e) vedr. 13. Sem. Lægeløftet aflægges onsdag d. 29.
Juni kl. 10.00. Vi afholder reception for de studerende d. 27/6, da vi så er sikre på at det ikke falder
sammen med festen i lægeforeningen, der kommer
til at ligge ml. d. 28.-30. Juni. Fotos af 13. Sem.
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stud. er nu for tredje gang gået galt, evt. finde en
anden fotograf!
f) vedr. navneskilte; 7. Og 9. Sem. stud. der nu er på
amtets sygehuse, men tilhører KRH og KKK mangler navneskilte. Disse bestilles fra sekretariatet.
g) vedr. friuger; der er tale om at revidere rammeplanen, så der kan holdes fri i uge 7 og uge 42. LW
ønsker at vide om det er et studenter ønske, men
tilsyneladende kommer ideen fra KKK. LL mener
det er et problem for undervisere, der så presses til
afspadsering. Vi afventer afgørelsen fra Studienævnet
h) vedr. lønninger til kliniske lærer, tutorer; der er
ikke udbetalt løn efter 01.01.05 pga. vi stadig ikke
har modtaget ny kontoplan fra studienævnet. Var på
møde d. 04.03.05 hvor der blev lovet at planen vil
komme i uge 10, men ok de sagde ikke hvilket år.

KOMMISSORIUM FOR
ARBEJDSGRUPPEN OM
STUDIEMILJØET PÅ DET
SUNDHEDSVI-DENSKABELIGE FAKULTET
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
ønsker - i overensstemmelse med
strate-gien "Fremtidens Fakultet" - at
sætte fokus på studiemiljøet for de
studerende i dagligdagen på
fakultetet.

De fysiske rammer er af væsentlig betydning for
studiemiljøet på SUND og dekanen nedsætter med
dette udgangspunkt en arbejdsgruppe, der skal vur-

7. Studienævnet for Medicin:
Referater fra tidligere møder kan læses på
www.sund.ku.dk.

8. Evt.:
a) vedr. 6.sem. eksamen; på nuværende tidspunkt er
det en integreret eksamen, hvor de enkelte fag holder på at de får deres nøjagtige procentdel af eksamen. LL: evt. kunne man lade et af de mere teoretiske fag, eks. farmakologi, have hovedvægten af eksamen, og så kunne de andre fag hægte sig på det
pågældende emne. På denne måde kan de stud. ikke
negligere et helt fag, og bestå alligevel.
b) vedr. 6., 8. Og 9. Sem. eksamen; LW: vil gerne
have en begrundelse for hvorfor de studerende skal

op i skriftlige eksaminer på 6. og 8. Sem. for derefter
at skulle til OSKE i samme pensum på 9. Sem. Det
virker som spild af ressourcer. (Vil blive taget med
på næste møde med studienævnet)
c) stud.med. MP, vedr. anæstesi ophold på 9. Sem.:
på hendes afd. er de 4 stud., hvilket er rigeligt, og de
tre af dem har anæstesi på samme tid. Kunne dette
ikke gøres anderledes, så presset på stamafd. var
mere ligeligt fordelt, og dermed gav både stud. og
afd. mulighed for at få mest muligt ud af opholdene.
(AL vil tale med afdelingerne om deres ønsker, og
evt. ændre det i indeværende semester)
Næste møde: 4. april 2005 kl. 15.15

dere de aktuelle fysiske rammer på Panum Instituttet og i Teilum bygningen samt udarbejde forslag til
evt. forbedringer. Forholdene på Kommunehospitalet
kan evt. blive vurderet særskilt efter den samlede
indflytning er gennemført.

Arbejdsgruppens overvejelser og konkrete
forbedringsforslag skal så vidt mu-ligt prioriteres og
indeholde skøn over evt. investeringsbehov.

Der er fra dekanatets side specifikt tænkt på studiepladser, opholdsfaciliteter (uddannelsesspecifikke og
alment tilgængelige opholdsarealer udendørs og indendørs og såvel fællesarealer som udnyttelsen af
institutternes areal (f.eks. øvelseslokaler mv.), ITfaciliteter, undervisningslokaler biblioteksforhold men andre relevante områder kan inddrages.

1 studerende fra hver af følgende uddannelser: medicin, odontologi, humanbio-logi, IFSV, biomedicin og
medico-ingeniør.
Driftschef Henrik Kudal
Lektor Jørgen Tranum og lektor Steen Dissing
Institutleder Jørgen Warberg
Administrationschef Ulrik Meyer (formand).
Fuldmægtig Louise Fejerskov (sekretær).

Det bemærkes, at modernisering af kantinen, modernisering af odontologiens kliniksektion samt
spørgsmålet om undervisningslokalernes udnyttelse
aktuelt varetages i andet regi.

Arbejdsgruppen indleder sit arbejde i februar måned
2005 og afgiver rapport i juni måned 2005.

Arbejdsgruppen får flg. sammensætning:

Studievejledningen

OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende justeringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte studerende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter
gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre /
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel ordning vil følge den normale studieordning for de hold som begyndte 1. semester februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskellig vis.
De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.
Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.
DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVERGANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIEPLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAMENER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den
studerende der er startet februar
2000, som forsinkes efter ..
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6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gammel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ordning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. Man skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.
7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. semester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?

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

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester. På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret. Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til semesteret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige

men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.
8. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).

Dato Telefontid

Mandag 11/4
Onsdag 13/4
Onsdag 13/4
Torsdag 14/4
Torsdag 14/4
Fredag 15/4
Mandag 18/4
Mandag 18/4
Onsdag 20/4
Onsdag 20/4
Onsdag 20/4
Torsdag 21/4
Fredag 22/4

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

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

9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Afbrydelse og ophør af orlov

Orlov - hvornår og hvor længe
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 15-16
Dag

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

Træffetid

Vejleder

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

Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Gordon Thomas Jehu
Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin

Med
Int
Med
Med
Med
Med

1300 – 1600
1600 – 1900
0900 – 1200
1000 – 1200
1500 – 1800
1600 – 1900
1000 – 1200

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Malene Esager
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Med
Int
Med
Med
Int

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 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:
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.3

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

Telefontid:
Fredag 9.00-10.00
Træffetid:
Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt på,
hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 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.

Er du i tvivl så kom ned forbi
studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle
ændringer!
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.

Skal / skal ikke
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov!
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FØR DET ER FOR SENT!

være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

4. GANGSFORSØG OG
TIDSFRISTFORLÆNGELSE

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at

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

Studienævnet kræver at man har haft en personlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.

Henvend dig straks i
studievejledningen, hvis der er risiko
for at du kommer ud i sådanne eller
lignende problemer !

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Studienævnet

6.-13. sem info

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

11. SEMESTER

Spørgetimen i miljømedicin den
25. april 2005 er flyttet til
den 2. maj 2005 kl. 10.15-11,
Hannover.

Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

Med venlig hilsen
Birthe Vraa
studiesekretær

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Der gøres opmærksom på, at Studienævnet kun refunderer merudgifter svarende til billigste offentlige
transportmiddel - som hovedregel månedskort/
periodekort. Hvis du modtager SU skal du medbringe
dokumentation herfor, når du køber kortet, idet HT/
DSB i så fald yder rabat.
Bruger du egen bil eller motorcykel vil refusionen
svare til prisen for periodekort/månedskort med SUrabat. Der ydes ikke kilometer penge.

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

ARE NON-CODING RNAS
INVOLVED IN BRAIN
DYSFUNCTION?

TRANSPORTGODTGØRELSE I FORBINDELSE MED KLINIKOPHOLD

Venlig hilsen Studienævnet for medicin

Studietilbud

Master project in genetics and
neurobiology is available at Institute
for Biological Psychiatry.
The purpose of the project is to
investigate the role of small noncoding RNAs in neuro-developmentaland mental disorders.
Small non-coding RNAs (snmRNAs) is a heterogeneous
group of regulatory RNAs, which control protein translation and degradation. The discoveries of snmRNAs
are exploding in these years and their existences are
challenging our understanding of both the genomes
and gene regulatory mechanisms. A number of the
snmRNAs known to date have been shown to regulate
the process and timing of specific developmental
events. A large number of snmRNAs have recently
been identified in the human genome and the vast
majority of these RNAs are brain-specific. However,
yet only little is known about the functional
mechanisms they affect and there is still much left to
learn about genes, which encodes snmMRNAs. For
example, do they encompass variation that affects
their functional properties? The presence of these
snmRNAs, suggests that they may be involved in
regulation of neuronal development and brain
functioning. Also, due to their regulatory properties
and presence in the brain, genetic alterations of
snmRNAs may be involved in the development of
mental disorders.
The project aim to use a systematic approach to
describe variation of genes encoding snmRNAs and
give evidence for their functional effects by:
·
Using a system-thinking strategy to select
potential candidate genes encoding snmRNAs
* Detecting variation in the selected loci using PCRbased technologies and sequencing
* Evaluating the functional effects of these variants
in silico.

* Developing PCR-based assays (RFLP and Taqman)
to conduct association studies, analyzing if the loci
affect the development of psychiatric disorders
* Testing positive findings in functional assays
designed for the appropriate purpose
We are a young dynamic research team (3 master
students, 3 ph.d. students, 2 senior scientists, a
psychiatrist and 4 TAPs) working with complex human disorders within the area of genetics, molecular
biology, neurobiology and psychiatry. The Institute
is located at Sct. Hans Hospital in Roskilde
(transportation will be paid for).

For further information, please
contact Thomas Werge,
Thomas.werge@shh.hosp.dk, phone
4633 4968.

behandlinger med epidural kateter og
perineurale blokader ved

Fysioterapeut Lars Damkjær:
·

accelerede patientforløb, fysioterapi og post
operativ mobilisering ved

Børnesmertesygeplejerske Gitte
Aagaard:
·

smertesygeplejerskens funktion og daglig
dag, kommunikation med børn om smerter,
smerter i forbindelse med procedurer (vi
deo) og nonfarmakologiske interventioner
ved

Smertesygeplejerske Susanne
Jacobsen:
·

sygeplejeopgaver i relation til patienten
med kronisk non-maligne smerter og i for
hold til patienten med maligne smerter

Psykolog Inge Albrecht:
·

TEMADAG OM
TVÆRFAGLIGE
PERSPEKTIVER PÅ
SMERTEBEHANDLING
FOR STUDERENDE
TILKNYTTET
RIGSHOSPITALET

Målgruppe: Sygeplejestuderende,
lægestuderende og
fysioterapeutstuderende
Formål: At de studerende får kendskab til den tværfaglige indsats på smertebehandlingsområdet indenfor den akutte smertebehandling, den kronisk nonmaligne smertebehandling og smertebehandling ved
maligne lidelser.

Indhold

Afdelingslæge Per Rotbøll Nielsen:
·

smerter generelt, herunder smertefysiologi,
smertemekanismer, smertetyper og
diagnostic (VAS). Postoperative smerte

præsentation af psykologens arbejde i for
hold til den kroniske smertepatient - herund
er kognitive interventionsmetoder

Tid:
Tirsdag d. 26. april kl. 9.00-15.00

Sted:
Auditorie 1 på Rigshospitalet

Tilmelding:
Ingen – du skal blot møde op
Arrangeret af
Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger
Kuch Poulsen
På vegne af de klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker på Rigshospitalet
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FIGUR 1
ER DU EN AF DE MANGE DUMME LÆGESTUDERENDE, DER HAR RET TIL AT KALDE
SIG STUD.MED.?
Har du (igen) glemt at tilmelde dig eksamen?
Glemmer du også at tilmelde dig næste semester? Også selvom
det sker på samme tidspunkt hvert eneste semester. Så er der
faktisk hjælp at hente.

Hvis du ikke er sat helt af er du klar over at du har fået tildelt
en e-mailadresse af Københavns Universitet som ender på
stud.ku.dk. Benytter du denne e-mailadresse, vil du blive
mindet om fristerne for tilmelding til eksamen og næste
semester pr. mail i god tid inden fristen udløber. Og så skal du
ikke ned og græde snot på studieekspeditionen over at du har
glemt det  og tilmed finde på alskens ulideligt dårlige
undskyldninger for hvorfor lige netop du ikke nåede det.

FIGUR 2

Her følger en vejledning til de mange stud.med. der ikke helt
har fået fat i den lange ende af punkt.ku.dk:
Du kan rent faktisk ændre den underlige e-mailadresse du har
fået tildelt til et mere medgørligt alias. Eksempelvis vil
stud.med. Skrammer Røvguitar få tildelt adressen
skrammerroe@m7.stud.ku.dk. I stedet kan han hvis han logger
sig ind via www.punkt.ku.dk (figur 1) ændre sin email til et
mere praktisk alias som eksempelvis jegerennar@stud.ku.dk
FIGUR
skrammerforfolket@stud.ku.dk. Alternativt kan du blot
indstille din stud.ku.dk adresse til at videresende alle de mails
den modtager til den mail-adresse du bruger til daglig 
eksempelvis hotmail. Det skal dog her tilføjes at din stud.ku.dk
adresse gratis har 25% mere plads end en kummerlig Bill Gates
Hotmail adresse.
Sådan gør du!
1)
Log ind via www.punkt.ku.dk. Figur 1.
2)
Her vælger man E-post i venstre side. Figur 2.
3)
Man ser så sin indbakke. Hvis du aldrig har brugt din
stud.ku.dk-adresse vil den være fyldt med mails fra
eksamenskontoret og centralt fra KU. Figur 3.
4)
Tryk på Vælg alle så der er hak i alle dine mails og vælg
derefter Slet valgte så din indbakke er tom. Figur 4
5)
Herefter vælges Indstillinger i højre side Figur 5
6)
Under indstillinger kan man vælge at redigere
Videresendelsesadresse eller Alias. Figur 6.

3

FIGUR 4

Og husk at tøm indbakken hvis du ønsker at få videresendt dine
mails!

FIGUR 5

FIGUR 6
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LÆSEMAKKER SØGES!

Seriøs læsemakker til 3. semester søges hurtigst
muligt.
Ring 23346656

MUNDTLIG INTERN
MEDICIN
EKSAMENSDATO
BYTTES

Jeg er tilknyttet Rigshospitalets Klinikudvalg
og skal op d. 19. maj.
Vil dog MEGET gerne bytte til en dato tidligere
end dette.
Kontakt mig på tlf. 35 55 45 70 / 29 91 32 91

STUDENT SØGES TIL
FORSKNING.

FØLGENDE BØGER
UDBYDES TIL SALG

Du skal være interesseret i at forske og være
villig til at bruge en del tid på det. Projektet vil
nemt kunne bruges til en OSVAL 2 og hvis du kan
lide arbejdet vil vi hjælpe dig med at søge et
skolarstipendium.
Der vil være mulighed for at arbejde med mange
forskellige teknikker (immunhistokemi, molekylær biologi, gene chip analyser samt arbejde med
forsøgsdyr).
Der vil også være mulighed for at besøge vores
samarbejdspartner i Sverige.

Bock et al. : Gynækologi
75,Falck Larsen et al. : Obstetrik
75,Lissauer et al. : Pediatrics
25,Jepsen et al. : ØNH sygdomme, hoved-halskir. 75,Thestrup Pedersen et al.: Dermatologi
75,Roitt et al.: Immunology
25,Atkinson et al. : Psychology
50,Egeberg et al. : Medicinsk anatomi 1
75,Egeberg et al. : Medicinsk anatomi 2
75,Sobotta Atlas of Human Anatomy bind 1
250,Sobotta Atlas of Human Anatomy bind 2
250,Kringlen : Pasientbehandling – 2 stk., pr. stk. 25,Thomson et al. : Genetics in medicine
25,Fitzgerald et al. : Neuroanatomy – 2 stk., pr. stk. 25,Michelsen et al. : Klinisk socialmedicin
75,Kane& Sternheim : Physics
50,Kirurgisk Kompendium bind 1, 2. udg.
250,Kirurgisk Kompendium bind 2, 2. udg.
250,West et al. : Respiratory Physiology
25,Langmans medical embryology
50,Hennekens : Epidemiology in medicine
25,Kirkland : Medicial statistics
25,Erik Andreasen : Indre organer
50,Bojsen Møller : Bevægeapparatet
25,Bentsen et al. : Almen medicin
50,Mathiessen : Regionær anatomi – 2 stk., pr. stk.
25,Holstein : Medicinsk sociologi
25,Feneis : Anatomisk billedordborg
25,Mygind : Kemi 1
25,Mygind : Kemi 2
25,Fysikkens verden 1
25,Fysikkens verden 2
25,Kemi i perspektiv 1
25,Kemi i perspektiv 2
25,Medicinsk lommekompendium udg. 1
25,Klinisk psykiatri
75,Autrup et al. : Miljø- og arbejdsmedicin
50,-

Vi har netop udviklet en
musemodel for kræft i maven og vi
søger en student til at hjælpe os
undersøgelserne af disse mus.

Er du interesseret i ovenstående så kontakt:

STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES
Da jeg snart er færdig med studiet, leder
jeg efter en lægestuderende til at overtage
faklen og mit studiejob i Den Sociale
Sikringsstyrelse, Landemærket 11.

Det drejer sig om lægesekretærarbejde for De
Sociale Nævn. De tilknyttede lægekonsulenter
dikterer deres skøn på bånd og dette skal så
renskrives.
Det drejer sig om 5-8 timer ugentligt og kan
evt. laves i weekenden.
Lønnen beregnes efter anciennitet, men ligger
ca. på 100 kr. i timen.
Jobbet er dejligt fleksibelt og stadig studierelevant.
Du må gerne have erfaring med arbejde som
lægesekretær, men det er ikke et ”must”.
Studerende midt på studiet foretrækkes.
Hvis du er interesseret i at høre mere om
jobbet, eller gerne vil ansøge så skriv til mig
på jhlaus@yahoo.dk
mvh. Jeanette Haar Larsen, 13. semester.

Lennart Friis-Hansen
Klinisk Biokemisk afd.
Rigshospitalet
lfh@rh.dk
telefon 35455509

BØGER TIL SALG

Kirurgisk Kompendium Kittelbog,
1. udg. 3.oplag 2003
Pris 280 kr.
Nypris 428 kr.
Subjektivt & Objektivt af Brostrøm og Saxtrup
Nielsen, Munksgaard, 1. udg. 1. oplag 2001
Pris 250 kr.
Nypris 345 kr.
Gynækologi af Bock, Fischer-Rasmussen,
Larsen, Secher mfl.
Munksgaard, 2. udg. 2 oplag 2002
Pris 400 kr.
Nypris 628 kr.
Bøgerne fremstår helt nye og uden overstregninger
Ring på tlf. 61 70 02 42 / 32 57 48 52

Alle bøger er i glimrende stand
uden/med få noter
understregninger.

Henvendelse
Iben og Thomas Kümler
Tlf.: 35261610
tkumler@dadlnet.dk

Dagsorden for møde i Børneforeningen
Sund Børn tirsdag d. 19/4 kl. 15:00 på
MSRs kontor
1)
2)

Formalia
Orientering siden sidst:

Lokaler, ATP-bygning
Kontakt til Lægeforeningen, Tandlæge
foreningen
Spørgeskema til alle studerende og an
satte
Hjemmeside
Fotograf
Ansøgninger til FADL, MSR, Fakultetet
og Universitetet
3)

Fremtidige planer

Resultater fra spørgeskema-runden
Kontakt til Københavns Kommune vedr.
driftsaftale
Opretning af mailsystem samt hjemmeside
Fotos til hjemmeside
4)
5)
6)

Næste møde med Ulrik Meyer
Evt.
Meddelelser

Alle interesserede er meget velkomne!!!

FADL
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Københavns Kredsforening

Overenskomsten for
studerende ansat på
universitetet er i hus

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!

Af Jeppe Kildsig, formand for
overenskomstudvalget
FADL har siden foråret 2002, sammen med Studenter Undervisernes
Landsforbund (SUL) været i forhandlinger med Finansministeriet (FM) om en
fornyelse af overenskomsten for undervisningsassistenter, instruktorer, demonstratorer, præparatfremstillere, studiesalsvagter og faglige vejledere m.fl. for perioden fra 1.4.2002 til 31.3.2005.

Det har været meget lange forhandlinger, hvor vi ikke har mødt megen velvillighed over for vores krav og ønsker fra vores
forhandlingsmodstander (FM). Men det er dog lykkes at få forhandlet en general lønfremgang på 5.55% igennem. Denne
lønfremgang deles ud over de 3 år, som aftalen dækker.
Idet aftalen blev underskrevet lige før påske, er der en forventning om at en efterregulering tilbage fra 1.4.2005 kommer til
udbetaling i slutningen af april.
Ud over lønfremgangen er det også lykkes os at få gennemført at ingen studenterundervisere, kan tvinges til
selv af egen lomme at investere i bøger, som er nødvendige for at kunne gennemføre deres undervisning.
Desuden har vi har fået styrket studenterundervisernes ret til at deltage i kurser af pædagogisk eller didaktisk
karakter.
Men vi fik blandt andet ikke igennem at studiesalsvagterne skulle have en højere løn når de arbejder efter kl. 17 eller i
weekenderne, hvilket vi finder mærkeligt når nu Universitetet ønsker en ”udvidet åbningstid”. Men det blev afvist fra Finansministeriets side, med den begrundelse at man ikke havde oplevet det som et problem fra arbejdsgiverens side. Dvs. at de
der arbejder på disse ubekvemme tidspunkter ikke har brokket sig nok til Dekanen.
Det er her på sin plads at bemærke at den netop indgåede aftale udløber i år (31.3.2005), og vi skal derfor snarest igen til
at starte nye forhandlinger op på også dette område, hvorfor vi på FADL som altid ønsker at modtage ideer og krav fra jer
medlemmer som arbejder med tingene.
Her kan du se satserne i overenskomstperioden:
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VAGTBUREAUET

HOLD 1516 - SPV
HJEMMEHOLD MED VT-LØN
SØGER NYE MEDLEMMER.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

Arbejdet: Holdet passer en 62-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose.

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

Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor tålmodighed.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.

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 dagfølgevagter og en nattefølgevagt, alle med løn.
Løn: pt. ca. 167kr/time = godt 2.000,- pr. vagt!
Krav: SPV-kursus

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

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: Onsdag d. 13. april 2005 til Vagtbureauet.

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

Yderligere info: Kontakt holdleder Valdemar Hein,
Tlf.: 20736057

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505

Ansøgningsfrist: Mandag d. 18. april 2005 kl. 16:00
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.

KAN DET VIRKELIG PASSE, AT
VI IKKE KAN FINDE ERFARNE
VT’ER TIL 12 TIMERSVAGTER
PÅ VT-HOLD 4412?
VT-hold 4412 på Herlev søger 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.
Arbejdssted er lige nu på Herlev og der forventes
overflytning til plejehjem i Gladsaxe kommune – antagelig til april – hvor holdet fortsætter.
Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vagter, der må antages at kunne videreføres på plejehjemmet – (ellers bliver det 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: Mandag den 14. marts til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 /pa@fadl.dk eller hos
konstitueret holdleder Kion Støvning på tlf. 2613 2567.

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

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”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4-5 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 1515 PÅ
AMAGER SØGER NYT
MEDLEM.
Hyggeligt hjemme hold på Amager søger nyt medlem
til dækning af nattevagter i tidrummet
22.30-7.30.
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i Jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
har min. 200 spv timer
er glad for børn
har lyst til at arbejde i privat hjem
kan tage 3-5 vagter om måneden
Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Ansøgningsfrist 15/4-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

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)

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

Ansøgningsfrist 10. april 2005 til vagtbureauet.
Kan evt.mailes til: kc@fadl.dk

Ansøgningsfrist: 21/4-2005 til Vagtbureauet.
Yderligere information: Holdleder Malene 2671 2351
Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Stine på tlf.: 2728 2345 eller mail: stine@kolbek.dk

VAGTBUREAUET
UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til ventilatørkurset.
Vores underviser på modulet ”Børn & psykiskpleje”
bliver færdig som læge til sommer, derfor har vi brug
for nye kræfter til at overtage. Modulet ligger lørdag
eftermiddag og afvikles i samarbejde med en sygeplejerske. Undervisningen er blandet teoretisk med
cases og praktisk med relevante øvelser, hvortil der
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet. Der er
stor mulighed for selv at tilrettelægge indholdet af
undervisningen og være med til at udvikle kurset.
Udover undervisningen på modulerne, skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af prøver; typisk tre
gange pr. semester. Vi tilstræber at de enkelte undervisere på sigt kan vikariere på andre moduler.
Undervisningen starter sidst i September 2005 og kører ca. 5 uger - oplæring vil foregå dette forår.

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er mindre vigtigt. Du behøver ikke være uddannet børneventilatør, men det er naturligvis en fordel hvis du er vant til at passe børn.
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring –
Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved
ansættelsessamtalen.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 285,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester.

Ansøgning

HOLD 1603 SØGER NYE
BLODPRØVETAGERE.
Hold 1603 tager blodprøver på Rigshospitalets forskellige afdelinger alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
På den måde er man aldrig alene på arbejde, og har
altid nogle at hygge sig med.
Krav til dig som ansøger:
·
SPV’er med min. 200 timer
·
Du skal kunne tage blodprøver.
·
Du skal kunne deltage i holdmødet d. 19/4
kl. 17:15
·
Du skal kunne tage minimum 4 vagter om
måneden, også i eksamenstiden.
Ansøgningsfrist er torsdag den 14. april 2005 kl. 12.00.
Ansøgninger sendes til Vagtbureauet, hvor et fortrykt
ansøgningsskema kan afhentes, el. mailes til:
kc@fadl.dk
Ønsker du yderligere information kan du kontakte holdleder Jan P. Christensen pr mail.: janpc@mail.dk

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.

Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:

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

FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 15. april klokken 12.00.
Du skal have mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler ugen efter.

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Per Lehnert
på 26250132.

WEEKEND/HELLIGDAGSBLODPRØVEHOLD 1602 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER 4
NYE HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning med lukket system
på indlagte patienter, og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt samarbejde både indbyrdes og med de andre ansatte på afd.
3011.
Krav:
Du skal kunne:
- tage blodprøver, relevant erfaring foretrækkes.
- tage vagter i juni og i sommerferien, 3-5 pr. måned.
- Tage følgevagter i maj (se ’oplæring’).
- deltage på holdmødet den 26. maj 2005 kl. 17.00
(med spisning osv. J)
- være på holdet i min. 1 år.
- tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver
en vis dedikering (holdånd!!).
Oplæring: 2 lønnede følgevagter á ca. 3 timer samt
introduktion til afdelingen.
Løn: SPV-holdløn.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. april 2005 til Vagtbureauet. Skriv relevant erfaring på ansøgningen. Fortrykte ansøgningsskemaer findes på vagtbureauet og
kan evt. benyttes el. mail: kc@fadl.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Vagtbureauet eller holdleder Jacob på email:
jabocs@hotmail.com

Ansøgning: Fredag d. 15. april 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@tiscali.dk
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1 - 2 MEDLEMMER SØGES TIL
HJEMMEHOLD 4626
(ALLERØD-HOLDET)
Vi er et lille hold på blot 5 medlemmer, der passer en
snart 16-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 søn-tors..
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.
I nattevagten sidder vi et tilstødende værelse til drengens værelse, hvor der er 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.
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, så udfyld et ansøgningsskema på Vagtbureauet el. mail en ansøgning til
kc@fadl.dk senest mandag d. 18. april 2005.
Ønsker du yderligere oplysninger, så ring til holdleder
Alexander på tlf. 2683 0100 eller send en mail til:
alexander@tetzlaff.dk
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NYT DØGNDÆKKEMNDE
DIALYSEHOLD SKAL
OPRETTES PÅ KAS
GENTOFTE, THORAXKIR.
INTENSIV AFSNIT, I 312

NYT DØGNDÆKKENDE VTHOLD SKAL OPRETTES PÅ
FREDERIKSSUND SYGEHUS,
INTENSIV AFD. - HURTIGST
MULIGT!!!

Mangler du nogle timer for at opfylde ovenstående
krav, så prøv at søge alligevel.

Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er ”tip-top” moderne,
både hvad indretning og udstyr
angår.

Holdet skal køre i mindst 2 mdr. og skal passe
respiratorpatienter, som lider af degenerative
nervesygdomme.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 15. april 2005

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.

Krav:
· Mindst 100 – 150 VT-timer.

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. 15. april 2005
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.

Der bliver selvfølgelig tale om betalt transporttid og
beløb, og skulle de fremtidige
holdmedlemmer måtte ønske det, 12-timers vagter.

Yderligere oplysninger og ansøgninger til Kirsten Carstens, tlf.: 35 37 88 00/2
el. e-mail: kc@fadl.dk
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BASISGRUPPERNE

Basisgrupperne
SOM FØRSTE TALER AF FIRE
I GIMS FOREDRAGSRÆKKE
OM KOST, FORTÆLLER

JERK W. LANGER

KORT OM SUNDRÅDET
Sundrådet er organet hvor fakultetets fagråd
mødes for at diskutere fakultetsaktuel politik

INVITERER TIL
FOREDRAGSRÆKKE OM KOST

Sundrådet består for øjeblikket af Det Medicinske Studenterråd, Odontologisk Forening og Fagrådet for Folkesundhedsvidenskap.

Tirsdag den 19. april: Jerk W.
Langer om Kosttilskud og
naturlægemidler
Foredragsholderen Jerk W. Langer er læge,
videnskabsjournalist og forfatter. Han fortæller
om den kliniske dokumentation for naturpræparater, om disses bivirkninger og
interaktioner og hvorfor dette er relevant for
dig som medicinstuderende at vide noget om.
Tirsdag den 26. april: Jens Rikardt Andersen om
Kost til syge
Jens Rikardt er overlæge på Rigshospitalet og
ass. Professor ved Institut for Human Ernæring.
I sit foredrag vil han tale om faste og sygdom,
om korrekt ernæring af syge og i fællesskab vil vi
regne os frem til en god hospitalskost. Svarer
den mon til virkeligheden?
Tirsdag den 3. maj: Peter Marckmann om Kost
og hjerte- karsygdomme
Dr. Med Peter Marckmann er lektor ved Forskningsinstitut for Human Ernæring og sætter i
dette foredrag fokus på kost som årsagsfaktor til
bland andet hjerte- karsygdomme, herunder blodtryk, kolesterol, blodpropfaktorer, dødelighed
med videre.
Tirsdag den 10. maj: Anette Due om spæcialdiæter
Anette Due er Cand. Scient. i human ernæring og
ph.d. studerende ved Institut for Human Ernæring. Hun fortæller om den omvendte kostpyramide, Atkins diæt og andre diæter.

Alle foredrag er gratis og finder sted
i Store mødesal mellem klokken
16.30 og 18.30
Gratis kaffe, the og kage i pausen
GIM hilser alle velkomne!

Alle som læser på panum ved at der er en ekstrem mangel på læsepladser. I og med at arbejdsgruppen starter nu på tordag, vil MSR invitere alle som har gode ideer, til at komme med
indspild. Dette kan de gøre ved at komme forbi
MSR-kontoret på torsdag kl 14-15, eller sende
en mail til kenneth.andersen@stud.ku.dk
mvh
Kenneth Geving Andersen
formand, Sundrådet

Det ventes, at inden kort tid vil også Humanbiologer, Molekylær Biomedcinere og MedicoTeknologi ingeniører komme med i samarbejdet.

om kosttilskud og naturlægemidler
tirsdag den 19. april kl. 16.30 i Panum’s store
mødesal
Foredragsholderen Jerk W. Langer er læge,
videnskabsjournalist og forfatter til bl.a. ”Politikens Bog om Kosttilskud” og ”Politikens Bog om
Naturlægemidler”. Konsulent for Lægemiddelstyrelsen omkring naturlægemidler, medlem af
regeringens Arbejdsgruppe om Kosttilskud, samt
medlem af det Nationale Råd for Folkesundhed.
Fast læge ved bl.a. BT, Ude&Hjemme samt TV2programmet Go’Morgen Danmark.
Om foredraget: Nogle kosttilskud og naturlægemidler har klinisk dokumentation for en god
medicinsk effekt. Andre virker næppe. Få et overblik over dette komplicerede marked og se eksempler på naturpræparater, der har dokumenteret deres effekt i kliniske studier.
Som læge er det vigtigt at være klar over, at
disse tilskud i nogle situationer kan have bivirkninger og interaktioner eller give komplikationer ved operationer. Ifølge en opgørelse er der
en potentiel risiko for interaktion med kosttilskud, hver femte gang patienten indløser en recept og uanset ens personlige holdning bør man
som behandler kende noget til disse præparater,
til den markedsføring der driver salget, samt til
patientens motivation for at selvbehandle sig.
I forbindelse med foredraget vil der være mulighed for interesserede at købe nogle af foredragsholderens bøger til en billigere pris end i bogladen. Der vil blive serveret kaffe, the og kage i
pausen.
Alle skal være meget velkomne!

Sundrådets arbejde har indtil nu primært været
rettet mod arbejdet i Fakultetsrådet. Der har vi
3 repræsentanter.
Fremover vil det også inkludere Dekanens nye
udvalg
om
uddannelse,
Fakultetets
Uddannelsesstategiske Udvalg (FUSU).
Sundrådets opgave er at tale alle fakultets studerendes sag overfor fakultetets ledelse.
Sundrådets møder er åbne for alle fakultetets
medlemmer.
Hvilke planer har Sundrådet fremover?
Den nye universitetslov har ændret de studerendes rammevilkår i forhold til universitetets ledende organer. Sundrådet er derfor nu i færd
med at lave en plan for hvordan vi på fakultetet
kan få det beste ud af de nye vilkår.
De nye vilkår betyder, at de studerende må stå
langt mere sammen for at komme igennem med
vores synspunkter. Fordi de studerendes engagement er spredt udover mange basisgrupper, er
det naturlig, at disse inviteres til et tæt samarbejde.
Sundrådet arbejder akkurat nu i fakultetets arbejdsgruppe for at forbedre studiemiljøet, dvs
som læsepladser opholdsrum osv. Har du gode
ideer til dette, vil vi mere end gerne høre fra
dig.
Kunne du tænke dig at engagere dig i Sundrådet?
Tag kontakt med MSR, eller send en mail til
Sundrådets
formand: kenneth.andersen@stud.ku.dk
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LANG FREDAGSBAR

Lang fredagsbar d. 29. april
Kom og fest med medicinerbasisgrupperne

Spis kage med MSR

Vind
med SIMS
Våd med PUC

Få traumer
med SATS

Flip med Gim
Ryg og rejs
med IMCC

Pamp den med FADL
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P8'N OG DEBAT
TORSDAG DEN 14.04.05
VISER FILMKLUBBEN P8'N

FILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM

14/4 Its all about love
21/4 Gyser Tema: Identity og Dark
Warters
28/4 Klassiker: De 10 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.

Kom og se Thomas Vinterbergs meget smukke og komplet sorte
film med vægtløse afrikanere og klonede skøjteprinsesser!
Den nærmeste fremtid - verden er ved at bryde sammen. John og
hans kone Elena, en verdensberømt skøjteløber lever i langdistanceægteskab i henholdsvis Polen og New York. John er imidlertid
taget taget New York for at blive skilt, da han igen bliver forelsket
i Elena og belsutter sig for at kæmpe for kærligheden, men verden
omkring dem er ikke til megen hjælp. Filmen er bl.a. med Clare
Danes, Joaquin Phoenix og Sean Penn.

Debat
TURNUS  INDLÆG TIL
DEBATTEN
Turnus var på dagsordenen til sidste uges møde i
FADL’s Sundheds- og Uddannelsespolitisk udvalg
(SUPU).
Diskussionen tog udgangspunkt i følgende, der er
meget lig debatten i MOK.
Er det et privilegium, at vi er sikret arbejde efter
endt uddannelse, og er vi forkælede, når vi brokker
os over at blive smidt rundt i landet – et faktum vi
har kendt siden vi søgte ind på uddannelsen. ELLER
tog sundhedssystemet fusen på os i firserne, da turnusordningen blev lavet – er det en arbejdsgiverordning,
hvor arbejdsgiveren er sikret arbejdskraft, og dermed kan være ligeglad med uddannelsesperspektiv
og arbejdsmiljø i turnusstillingen, når kandidaten
alligevel udskiftes med en ny 6 måneder efter.
Fakta er at kandidatproduktionen stiger, og allerede
nu er det et problem for Sundhedsstyrelsen og amterne at finde turnusstillinger nok. Men i kraft af
turnusordningen er vi sikret arbejde, da de er forpligtet til at udbyde stillinger svarende til antal
kandidater. Så ja det er naivt at tro, at der vil blive
ved med at være job til alle.

Man kan kun gisne om et scenarium uden turnus. For
hvilke kvalifikationer skulle vi få stillingerne på.
Karakterer, forskningserfaring, spidse albuer i klinikken, fars efternavn…? – og ville det i givet fald
betyde diskriminering af dem der dumpede kemi,
kvinderne i den fertile alder, de tilbageholdende,
dem med udenlandsk eller –sen efternavn…
- og hvad med studiemiljøet, hvis vi alle skal være
hinandens værste fjender i bedste jurastil?
SUPU konkluderede at turnus er fordelagtigt, da det
udover at sikre kandidaterne arbejde giver dem kompetencer indenfor basale, men vigtige færdigheder,
som studiet ikke løfter.
Ja – måske er det ikke fair, at 1½ år af dit liv afgøres
i en tombola. Og man kan kun opfordre yderamterne
til at gøre deres områder mere attraktive, hvilket
kunne være i form af højere løn, bedre bolig, pasningsgaranti, flere kurser og bedre uddannelse, så de søges frivilligt.
I Sundhedsstyrelsen arbejdes med at nytænke tilmeldingen til turnus, så man kan vælge ned på
afdelingsniveau, når man skal prioritere med sit nummer. Det kunne måske give følelsen af lidt mere
medbestemmelse og incitament til at rejse lidt længere, hvis man eksempelvis var sikret turnus på or-

topæd og kardiologisk afdeling frem for urologisk og
geriatrisk afdeling.
Man kan jo kun glædes over debatten, men man
kunne måske overveje om den ikke går for meget op
i logistik og ikke uddannelse.
Liv Bjerre Juul Nielsen
Turnusordfører – FADL
Kommentarer og spørgsmål – gerne til turnus@fadl.dk
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FLERE HUMANITÆRE
KRITERIER FOR AT
BLIVE SPECIALLÆGE

Af Vibeke Brix Christensen, Læge
PhD
De nye kriterier, som læger kan bruge for at planlægge deres karriere-forløb hen imod speciallægeuddannelsen, ligger nu fast og kan findes på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her fremgår det,
at man som læge skal samle point til et hoveduddannelsesforløb indenfor et eller flere af syv forskellige områder der omfatter kompetencer som
medicinsk ekspert, kommunikator, sundhedsfremmer,
akademiker, professionel, samarbejder og leder/administrator.
Jeg har været udsendt tre gange med organisationen
Læger uden Grænser (MSF) og kan forsikre om, at
man opnår eller videreudvikler sig indenfor alle syv
kompetencer som udsendt med en medicinsk
nødhjælpsorganisation som MSF. I de perioder hvor
jeg har været udsendt, har jeg fået skærpet mine
kliniske færdigheder på en langt mere intensiv måde
end det ellers ville være muligt. Og at arbejdet foregår i internationale hold i tæt samarbejde med lokale ansatte skærper også de sproglige kompetencer.
I kontrakten for min introduktionsstilling på såvel
Århus Sygehus (anæstesi) som på Randers Centralsygehus (pædiatri) fik jeg indskrevet, at jeg kunne bevilges humanitær orlov i optil seks måneders varighed, og komme tilbage til samme stillingsnummer
ved endt orlov. Afdelingen skulle have én måneds
varsel, eventuelt mindre, inden orloven ville blive
påbegyndt. Kontrakten blev godkendt af såvel lægeforeningens jurist som Sundhedsstyrelsen, og er blevet udformet så den kan bruges af enhver læge, som
ønsker tilsvarende mulighed for humanitær orlov
under et ansættelsesforløb. Man har ikke krav på at
få en sådan kontrakt ved enhver afdeling, men mon
ikke de fleste afdelinger føler lyst og pligt til at
støtte op omkring en kollega, som har et overskud til
at gøre en lægelig indsats og give en hjælpende hånd
til mennesker i nød ude i verden?
Ud over at det fagligt er en spændende udfordring at
være udsendt med en nødhjælpsorganisation, er det
også personligt krævende. Mange af MSF’s projekter udføres i eller tæt ved konfliktramte områder, og
arbejdsbetingelserne er udfordrende. Man oplever
uretfærdighed, nød, ødelæggelse og menneskelig lidelse under lange arbejdsdage, hvor kravene til teamwork er store. Samtidigt befinder man sig i en
undervisningsrolle, idet oplæring af lokale og efterladen af viden er en essentiel del af MSF’s arbejde.
MSF har omkring 400 projekter i godt 80 lande, og
udsender 700 læger på årsbasis. Projekterne er meget forskellige og spænder bredt fra behandling af
hiv/aids, tuberkulose og malaria til gadebørnsprojekter, mor/barn sundhed, basale sundhedsklinikker
og kirurgiske interventioner. Under min sidste udsendelse til Darfur fungerede jeg som medicinsk ansvarlig i flygtningelejre med godt 15.000 intern fordrevne, og deltog i koordinerende møder med WHO,
det lokale sundhedsministerium samt andre
nødhjælpsorganisationer. En meget anderledes jobprofil end den jeg havde i Sierra Leone, hvor jeg
arbejde seks måneder som anæstesilæge i et kirurgisk team, som i store dele af perioden var eneste
fungerende kirurgiske team i landet, som har fem
millioner indbyggere. I Afghanistan var jeg med som
læge i vores mobile klinikker og sundhedsklinikker,
som lå oppe i de afghanske bjerge, hvor der ikke var
andre sundhedstilbud. Under alle tre udsendelser har
jeg brugt og skærpet de kompetencer, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de medicinske og kirurgiske speciallægeselskaber, som
værende ønskede for at opnå hoveduddannelse til at
blive speciallæge.
Der er en række krav, som gør sig gældende for alle,
der ønsker at blive sendt ud med Læger uden Grænser. Man skal bl.a. have gennemført tropemedicinsk
kursus ud over at have minimum 2 års erhvervserfaring. De nærmere krav kan lige som ordlyden for at
få humanitær orlov fra sit job læses og downloades

DEBAT
på vores hjemmeside på adressen www.msf.dk. Du er
også velkommen til at møde op til en af vore
informationsaftner, som ligeledes annonceres på
hjemmesiden.

Mere information om point kan findes på www.msf.dk/
laegepoint og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

De syv kriterier, hvor uddannelsessøgende læger kan
optjene point:
1. kriterium: Medicinsk ekspert
(max 8 point fordelt med 5 point til generelle del og
3 point til specialespecifikke del)
Samme ansættelse kan ikke samtidigt give point
efter den generelle og den specialespecifikke del af
1. kriterium.
GENEREL DEL (max 5 point):
Klinisk arbejde i et udviklingsland samt klinisk arbejde i katastrofeområder kan godkendes, og der
gives 1 point gives ved 6 måneders ansættelse i eller
udenfor det pågældende speciale (max 2 point). Dokumentation for ansættelsesforholdet og for arbejdets lægelige karakter skal foreligge.
SPECIALESPECIFIC DEL (max 3 point):
De specialer som har en skriftlig formuleret politik
og point-givning på området er:
·
Anæstesi: 1 point ved relevant u-landsarbejde
i min. seks måneder Check ved specialet.
·
Gynækologi/obstetrik: 1 point ved u-landsarbejde med lægefagligt indhold i min. tre måneder.
·
Intern medicin: endokrinologi: 1 point ved
u-landsarbejde i minimum tre måneder.
·
Intern medicin: gastroenterologi og
hepatologi: 1 point ved u-landsarbejde i min. tre
måneder.
·
Intern medicin: geriatri: 1 point ved u-landsarbejde i min. tre måneder.
·
Intern medicin: hæmatologi: 1 point ved ulandsarbejde i min. tre måneder.
·
Intern medicin infektionsmedicin: 1 point
ved lægeligt u-landsarbejde 18 måneder
·
Intern medicin: lungemedicin: 1 point ved
ophold ved udenlandsk hospital med interesseområde
inden for lungemedicin og/eller allergologi i min. tre
måneder.
·
Intern medicin nefrologi: 1 point ved u-landsarbejde i min. tre måneder.
·
Intern medicin: reumatologi: 1 point ved ulandsarbejde i min. tre måneder
·
Kirurgi: Dokumenteret operativ aktivitet.
Gælder muligvis for u-lande
·
Urologi: 1 point ved relevant u-landsarbejde.
·
Klinisk mikrobiologi: 1 point ved klinisk
ansættelse i et udviklingsland i min. seks måneder.
·
Oto-rhino-laryngologi: 1 point ved udlandsophold i min. tre måneder – også i u-lande.
·
Pædiatri: 1 point ved relevant ansættelse
på udenlandsk børneafdeling i min seks måneder.
2. kriterium: Kommunikator (max 3 point)
1 point ved 40 timers konfrontationsundervisning.
3. kriterium: Sundhedsfremmer (max 2 point)
1 point ved klinisk arbejde eller arbejder som rådgiver i udviklingslande eller katastrofeområder af min
seks måneders varighed. Arbejdet skal dokumenteret inddrage sundhedsfremmende aspekter og ikke
samtidigt give point efter 1, 5, 6 eller 7. kriterium.
4. kriterium: Samarbejder (max 2 point)
1 point som bestyrelsespost i en NGO.
5. kriterium: Leder/administrator (max 2 point)
Ingen umiddelbar mulighed for point opnået ved ulandsarbejde.
6. kriterium: Akademiker (max 6 point)
Point mulig hvis man laver kasuistik, poster, foredrag i videnskabeligt selskab (point afhængig af
forfatterplads) eller gennemfører PhD eller disputatsarbejde.
7. kriterium: Professionel (max 2 point)
Organisatorisk arbejde i humanitære organisationer
eller organisering eller gennemførelse af nødhjælpsprogrammer/katastrofebistand (min. seks måneder).
Funktionen behøver ikke at være fuldtidsbeskæftigelse. Funktionen kan ikke samtidig give point efter
3. kriterium.

BOYCOTT COKE

Følgende indlæg har MOKredaktionen modtaget fra Ebbe
Thingaard, 4. semster,
ebbeth@m4.stud.ku.dk
The Ecologist magazine and KarmaBanque have
joined forces to create a new hedge fund that gives
activists an innovative way to put pressure on
companies like Coca-Cola, McDonald's, Starbucks and
Microsoft. The idea is to target companies with a
high ‘Boycott Vulnerability Ratio’ (BVR). If a company
has a high BVR it means that loss in sales has a
greater effect on its share price. For example, for
every $1 Esso loses in sales its stock value falls by $1
because its stock value is roughly equal to its sales
value. Coke’s share value, on the other hand, is about
five times what it trades each year, so $1 reduction
in sales for Coke means a $5 reduction in stock price.
Boycotting Coke will, in theory, hit its share price
five times harder, so Coke is much more vulnerable
to a consumer boycott than Esso.
At the moment the campaign is focussing on Coke
which is subject to a boycott for its alleged
involvement in human rights abuses in Colombia. It
has also been criticised for over-extraction of water
from supplies in India.
In this campaign the hedge fund will borrow shares in
Coke from a broker and sell them at less than their
market value, gambling on them dropping in value
thanks to the boycott. It would then buy them back
at less than it sold them for and pocket the difference
before handing them back to the broker. But if the
value of the stock goes up, the hedge fund will lose
money.
The hedge fund will donate the profits from shortsales in Coke's stock to the "victims of Coke's business model in places like India and Colombia". As the
boycott spreads the money in the fund could increase
as shares in the company drop.
Visit
www.theecologist.org
and
www.karmabanque.com for more information.
As consumers we do not want our money to be used
to fuel wars, environmental destruction and humanrights violations.
www.boycottbush.org

