
Omvalg for stude-
rende til bestyrelsen
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 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 føl-
gende 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 ind-
læg 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 illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

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.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

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

Denne uges forside: Mogens og MAV /MOK-red.
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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)
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Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen al21@bbh.hosp.dk   Tirsdage 08.30-12.30
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Nina Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Lektor Mette Rosenkilde fra Farmakologisk Institut
har modtaget en bevilling på 2,6 millioner kr. fra
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd. Be-
villingen er givet under programmet Yngre Forskere.

Yderligere 3 unge forskere modtog bevillingen. Det
er Lars Bo Nielsen og Trine Staalsø fra Rigshospita-
let og Anders Nykjær fra Aarhus Universitet.

Bevillingerne til Yngre Forskere samt forsknings-
rådets 157 bevillinger fra mødet i dagene 9.-12. no-
vember kan for første gang ses på internettet. Blandt
bevillingerne, som er i størrelsesordenen 100.000-
1,8 millioner kr., er et stort antal af fakultetets
forskere.

Oversigten kan ses på forskningsrådets hjemmeside
på: www.forsk.dk/ssvf/bevil_efteraar04.htm
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Professor ved Det Sundhedsfaglige Fakultet og over-
læge på Epidemiologisk Klinik på Rigshospitalet,
Bente Klarlund Pedersen, har modtaget 25 millioner
kr. fra Danmarks Grundforskningsfond til etablering
af et ny forskningscenter.

Centre of Inflammation and Metabolism (CIM) etab-
leres på Rigshospitalet. Centeret skal undersøge,
hvordan musklerne, som hormonproducerende kirt-
ler påvirker fedtvævet og hjernen. Forskningen ta-
ger afsæt i Bente Klarlund Pedersens opdagelse af
stoffet IL-6, som musklerne producerer under træ-
ning.

IL-6 har en gavnlig virkning på en række livsstils-
sygdomme, bl.a. diabetes. Grundforskningen i CIM
skal undersøge, om der findes andre stoffer, som
under træning signalerer til fedtvævet og til hjer-
nen.

Målet med forskningen er at kunne beskrive, hvorfor
motion er godt ikke alene som forebyggelse men
også som behandling af en række sygdomme blandt
andre hjertekarsygdomme, diabetes, demens og de-
pression.

Yderligere information: Professor Bente Klarlund
Pedersen, bkp@rh.dk
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Fredag den 12. november blev den første sten lagt til
et unikt bioteknologisk forskningscenter i Danmark.
Det er det såkaldte BioCenter, som opføres på en
kæmpe byggegrund på Tagensvej i tilknytning til
Universitetsparken. Forsknings- og udviklings-
aktiviteterne i det nye BioCenter vil have særligt
fokus på kræft, og et er første gang, at et forsknings-
center med denne bioteknologiske profil bliver op-
ført i Danmark

Det kommende forskningscenter skal huse flere in-
stitutioner: Institut for Molekylærbiologi som får
godt 220 ansatte, Finsenlaboratoriet og Bartholin
Instituttet ved H:S med sammenlagt ca. 70 ansatte
og forskningsenheden Biotech Research and Innova-
tion Centre (BRIC), som får ca.150 ansatte.
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Aaaaarrrgggggghhhh - hva' sker der?
Efter at have tilbragt en tømmermandsbefængt søn-
dag, ude af stand til at foretage mig andet end at
lade DR og TV2s samlede søndags-sendeflade glide
forbi mine trætte øjne, kan man da ikke blive andet
end godt gal i skralden! Jeg kunne skrive side op og
side ned om hvor kummerligt TV er blevet, men vil
blot nøjes med to toppe af to isbjerge:

Det absolutte TV-mæssige højdepunkt denne søn-
dag, var stik i mod al forventning, en amerikansk
serie. Plottet: en pige arbejder på et lighus og med
jævne mellemrum kommer der personer ind i "butik-
ken", vis død denne pige allerede har oplevet i en
form for deja vu. Det er klart at med den viden kan
hun gennemgå dødsdagen endnu engang og forhindre
den pågældende persons død... Ren logik. Det kan
man da sagtens lave en 3-400 afsnit om. Det eneste
der overrasker, er faktisk hvor mange mennesker
der går og mister livet omkring hende...

Den anden top er reality TV. Jeg er ikke den første
til at brokke mig over dette emne, og næppe heller
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den sidste. Men hvor er det rart at der omsider kom
en naturlig begrænsning for antallet af
realityprogrammer. Godt nok har en de danske kana-
ler lige lanceret et nyt program, hvor man følger et
hold af hardcore rengøringsfolk, der - SUPRISE -
tager ud og gør rent hos folk. Men ikke hos hvem som
helst - næ, nej - kun hos folk med ekstremt beskidte
hjem, for så er det nemlig prima underholdning at se
nogen gøre rent. Wow.
Den førnævnte naturlige begrænsning jeg taler om,
er den som programmet "Huset" forhåbentlig giver
anledning til: En programserie havde gennem noget
tid vist en flok amatører gøre 4 lejligheder i stand,
hvorefter man bliver overrasket over at der ikke
kommer en eneste køber og sætter sig på en af de
250 stole der var opsat til den store finale: auktionen
hvor lejlighederne skulle sælges. Sådan.

Og hva' sker der for musikken på P3 - i gamle dage
var det alternativ rock, ukendte kunstnere og i det
hele taget et fremragende alternativ til The Voice,
Radio 100, NRG og jeg kunne blive ved. Nu: don't
even get me started! For slet ikke at tale om "Tjene-
sten på P3" -hvis nogen skulle være i tvivl (uanset om
de har hørt det eller ej), så er det et hold, som meget
vel kunne bestå af Amin Jensen, Finn Nørbygaard, og
hele Linje 3, der står for at levere uudholdeligt dår-

lige såkaldt "morsomme" indslag i det meste af den
daglige sendeflade, således at man ikke engang med
nøje planlægning kan undgå disse fæle indslag.

Og nu vi er ved musikken: hvad f***** har "jeg har
det så hot/så tage dit tøj/ska vi hjem til dig eller
mig/jeg er da ligeglad, vi finder ud af det på vejen" at
gøre med "Public service"?!? INGENTING, ABSO-
LUT INGENTING - der er sgu da ikke nogen der ved
deres fulde fem, kan mene at dette er smuk lyrik. I
hvert fald ikke før pladeselskabet bag har påbudt P3
at "vælge" sangen til "Ugens Uundgåelige på P3" og
pumpet alle 17 reklameblokke i søndagsfilmen op
med støjende jingles og hva' ved jeg. Altså, de unge
nu om dage -med deres mobiltelefoner, hulahopringe
og glansbilleder. Det næste bliver vel at der skal
være kamera i mobiltelefonerne og jeg ku' blive ved.

Det er da et held at eksamenslæsningen er ved at
presse på, så man slipper for at bryde sit lille hoved
med alle disse store ting...

 !�"��#$ �	$�����%��
Kommentarer og modbrok:
sorthul@mok.info
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Det nye BioCenter giver plads til sammenlagt 450-
500 arbejdspladsen og vil stå klar til indflytning i
november 2006.
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Det britiske dagsblad The Times står bag en under-
søgelsen af de bedste universiteter i verden. Harv-
ard, Berkeley og MIT ligger øverst på universitets-
listen, og de bedst placerede europæiske universite-
ter er Oxford og Cambridge som nr. 5 og 6. Køben-
havns Universitet ligger nr. 63 og er det bedst place-
rede blandt de nordiske universiteter. Ifølge listen
er Oslo Universitet nr. 101, Chalmers Tekniske Høj-
skole nr. 110, Kongelige Tekniske Højskole i Stock-
holm nr. 122, og Aarhus Universitet ligger som nr.
127.

Universiteterne er rangordnet på basis af point for
fem indikatorer: Den vigtigste indikator er en eks-
tern bedømmelse (peer review), hvor 1.300
universitetsforskere i 88 lande har udpeget de bed-
ste universiteter inden for hvert deres fagområde.
Denne indikator vægter med 50 procent. 20 procent
af pointene er udregnet på basis af citationer, og
andre 20 procent er udregnet på basis af forholdet
(ratioen) mellem undervisere og studerende. Ende-
lig er internationalisering af studerende og perso-
nale vægtet med hver 5 procent på basis af andelen
af udenlandske studerende og ansatte.

Yderligere information: www.thes.co.uk/
worldrankings

NB: Ved at registrere sig som bruger får man 14
dages gratis adgang til The Times Higher Education
Supplement, herunder artikler og tabeller om under-
søgelsen.
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Dr.med. Thor G. Theander er den 1. april 2004 ud-
nævnt til professor i Parasitologi og International
Sundhed ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og
Immunologi, IMMI.

Thor G. Theander holder sin tiltrædelsesforelæsning
med titlen: "Malaria vaccines: Global challenges on
winding roads".

Forelæsningen bliver afholdt fredag den 17. decem-
ber 2004, kl. 15.00 i Lundsgaard aud. på Panum.
Efterfølgende byder IMMI på forfriskninger i Lille
Mødesal og Sofastuen.
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Institutleder og dr. med. Ole William Petersen er
den 1. september 2004 udnævnt til professor i
Vævsmorfogenese og Differentiering ved Medicinsk
Anatomisk Institut.

Ole William Petersen holder sin tiltrædelses-
forelæsning ”Omnis cellula a cellula – Om det cellu-
lære ophav til brystkræft” fredag den 10. december
2004, kl. 14.00 i Haderup Auditoriet på Panum. Efter
forelæsningen byder instituttet på en lille forfrisk-
ning uden for auditoriet.
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Det Sundhedsfaglige Fakultet har per 1. september
2004 ansat klinikchef, dr. med. Krzysztof T. Drzewiecki
som professor i Plastik- og rekonstruktionskirurgi
ved Klinisk Institut.for Kirurgi og Anæstesologi.
Krzysztof T. Drzewiecki er ansat med tilhørende

overlægestilling ved Rigshospitalets
HovedOrtoCenter i Klinik for Plastikkirurgi og
Brandsårsbehandling.

Krzysztof T. Drzewiecki er cand. med. fra universite-
tet i Warszawa i 1967 og Dr.med. ved Odense Uni-
versitet i 1981 på afhandlingen ”Det kutane maligne
melanom og de epidermale melanocyter . En celle-
morfologisk undersøgelse”. Krzysztof T. Drzewiecki
har en lang række tillidsposter i danske og interna-
tionale selskaber for plastikkirurgi.

Omdrejningspunktet i professor Drzewieckis forsk-
ning er hudkræft og modermærkekræft (malignt me-
lanom). Forskningen udføres for at komme tættere
på en forståelse af de mekanismer, som er involveret
i udvikling af modermærkekræft. Målet er at for-
bedre diagnostik og behandling og at begrænse
sygdommens udbredelse gennem relevant forebyg-
gelse.

En væsentlig del af forskningen foregår inden for
Dansk Melanom Gruppe. Denne gruppe har samlet
data på over 10.000 patienter, der er blevet behand-
let for modermærkekræft i Danmark.

Krzysztof T. Drzewiecki afholder tiltrædelses-
forelæsning fredag den 3. december kl. 14 i Rigsho-
spitalets Auditorium 1, Opgang 44. Forelæsningen
har titlen ”Plastikkirurgi – vor arv og fremtid”

Yderligere information: Klinisk Institut for Kirurgi
og Anæstesologi, att. Krzysztof T. Drzewiecki,
RH02156@rh.dk
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For at oplyse om Forskningsudvalgets behandling af
ansøgninger om fakultetets forskningsstipendier har
Forskningsudvalget udarbejdet en vejledning, som
nu er lagt på fakultetets hjemmeside. Vejledningen
er på 3 sider og beskriver de kriterier, der lægges til
grund for tildeling af fakultetets stipendier.

Vejledningen beskriver særligt de kvalitets-
vurderinger, der ligger bag Forskningsudvalgets be-
dømmelse.

Kvalitetsvurderingen omfatter 3 kriterier:

· Kvalitetsvurdering af projektet
· Kvalitetsvurdering af ansøger
· Kvalitetsvurdering af vejledergruppen.

Desuden beskriver vejledningen forhold vedrørende
respons på evalueringen og vedrørende udvalgets
bedømmelse.

Vejledningen findes på ph.d. uddannelsens hjemme-
side på: www.sund.ku.dk/studieInfo/uddannelser/Ph.D/
Stipendieopslag/Vejledning_stipansøgning.PDF
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DRs videnskabsprogram ”Viden Om” bringer den 30.
november (DR2 kl. 20.40) et indslag om telemedicin,
hvor dr. med. Ole Winding tilknyttet Protein-
laboratoriet medvirker. Ole Winding er formand for
Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin og definerer
telemedicin som ”digitalt understøttet sundhedsfaglig
ydelse over afstand”.

Som opfølgning på TV indslaget vil en række klini-
kere fra H:S og Roskilde Amtssygehus medvirke ved
en temaeftermiddag på fakultetet, hvor de vil for-
tælle om deres erfaringer med brug af telemedicin i
hverdagen. Dels inden for præhospitalisering (hjerte-
ambulance m.m.) og monitorering i patientens eget
hjem, dels telemedicinsk konsultation til Færøerne
og Grønland. Gæsterne vil desuden fortælle om
telemedicinen anvendelse i undervisningen.

Mødet ”HVAD ER TELEMEDICIN? - til hvilke for-
mål og hvordan?” foregår mandag den 6. december
kl. 14-16 i Lundsgaard Auditoriet på Panum

Ved mødet medvirker overlæge dr.med. Peter
Clemmesen. H:S, RH, kardiologisk afd., overlæge
dr.med. Gregor Jemec, RAS, dermatologisk afd., 1.
reservelæge ph.d. Klaus Phanareth, H:S, Frbg. Hosp.
lungemedicinsk afd. samt fhv. forskningslektor dr.
med. Ole Winding.

Yderligere information: Proteinlaboratoriet, att. Ole
Winding tlf. 27331, owi@plab.ku.dk eller
www.dskt.org
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Danmark kommer til at mangle læger med baggrund
i den biomedicinske grundforskning. Derfor har For-
eningen af Yngre Læger og Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet aftalt et turnus- ph.d. for-
løb, hvor man med nye stillinger udbyder en samlet
ansættelse som ph.d.-stipendiat i sammenhæng med
turnusuddannelse.

Der bliver i første omgang udbudt 5 turnus-ph.d.-
blokke med ansøgningsfrist den 14. februar 2005 kl.
14.00.

Ansøgere er læger eller lægestuderende, som har
tilmeldt sig turnus med start august 2005. Svar på
ansøgningen bliver udsendt medio april 2005.

Ordningen skal være med til at sikre, at fremtidens
lægestuderende undervises af biomedicinske forskere
med en lægevidenskabelig baggrund. Derfor skal ph.d.
projekterne være inden for den biomedicinske grund-
forskning.

Det er endvidere et krav, at projektet gennemføres
ved et præklinisk institut ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Det betyder, at hovedvej-
lederen skal være ansat ved fakultetet som professor
eller lektor.

På linket www.sund.ku.dk/studieInfo/uddannelser/
Ph.D/Turnusphd/turnusphd_default.htm findes afta-
len mellem FAYL og Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, ansøgningsskema m.v.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, ph.d.-
administrationen, att. Henrijette Sander Nissen
hei@adm.ku.dk
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Carlsbergfondet indkalder ansøgninger inden 15. de-
cember kl. 16.00 til følgende stipendier:

Carlsberg-Clare Hall Visiting Fellowship
1 stipendium på 19.000 GBP til yngre dansk forsker,
som har opnået ph.d.-graden, til 1 års ophold ved
kollegiet Clare Hall, Cambridge, med henblik på ar-
bejde inden for alle videnskabsgrene, dog fortrinsvis
inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.

Carlsberg Visiting Research Fellowship ved Lucy
Cavendish
1 stipendium på 19.000 GBP til yngre kvindelig, dansk
forsker, som har opnået ph.d.-graden, til 1 års ophold
ved Lucy Cavendish College, Cambridge, med hen-
blik på studier inden for alle videnskabsgrene.

Carlsberg Fellowship ved Churchill College
2 stipendier for danske seniorforskere, der kan opnå
orlov med løn, til studieophold på Churchill College,
Cambridge, i et til tre semestre. Stipendierne, der
er åbne for alle videnskabsgrene, påbegyndes enten
Michaelmas Term (efterår) 2005, Lent Term (fra ja-
nuar) eller Easter Term (fra Påske) 2006.
Stipendierne er hver på 4.200 GBP for første seme-
ster og 2.600 GBP for hvert følgende semester.

Carlsberg Studentship ved Churchill College
Et tre-årigt stipendium for en dansk forsker, der har
opnået sin bachelor- eller kandidatgraden, til
postgraduate studier ved University of Cambridge
med henblik på erhvervelse af en doktorgrad (ph.d.)
eller andre postgraduate kvalifikationer. Stipendiet
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er åbent for alle videnskabsgrene. Stipendiaten op-
tages på universitetskollegiet Churchill College. Sti-
pendiet er på 15.000 GBP årligt.

Yderligere information: Carlsbergfondet, att. sekre-
tær Dorte Salomon, tlf. 3343 5363,
carlsbergfondet@carlsbergfondet.dk eller
www.carlsbergfondet.dk
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Rigshospitalet arrangerer i samarbejde med Amager
løbeklub en halv- og helmarathon på nytårsaftensdag
fredag den 31.december 2004. Formålet med arran-
gementet er at skaffe penge til Børneprogrammet,
der bedrer børns trivsel under indlæggelse på RH.
Ved løbet i 2003 deltog 200 løbere og arrangementet
gav incl. sponsorater 367.000 kr. til en legeplads for
Rigshospitalets børnepatienter.

Arrangementet, der starter fra Kastrup Svømmehal
kl. 8.45, er primært et socialt marathon og bliver
afviklet således, at løberne slutter samtidig og løber
på overkommelige tider. Seks af RH´s direktører
stiller op og opfordrer også SUNDS ansatte til at
medvirke. Efter løbet serveres kransekage og cham-
pagne m.v.

Løbsgebyret er 150-175 kr. per deltager, hvoraf 100
kr. går til Rigshospitalets Børneprogram. Tilmelding
efter 1. december koster et ekstra gebyr på 50 kr.

Yderligere information: Steen Sjøgren, tlf. 2810 9550,
stoevring@get2net.dk eller www.sitecenter.dk/
socialmarathon
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Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 10. no-
vember 2004 aftale om finansloven for 2005. Dansk
forskning får tilført nye midler i form af afkastet fra
1 mia. kr. ekstra til Danmarks Grundforskningsfond
og af afkastet fra 3 mia. kr. til den nye Højteknologi-
fond.

Afkastet i Højteknologifonden vil i 2005 være 100
mio. kr., og derudover får fonden i 2005 en sær-
bevilling på yderligere 100 mio. kr. til uddeling til
forskningen.

Danmarks Grundforskningsfonds nuværende
uddelingsmuligheder udgør ca. 230 mio. kr. om året,
og fonden får nu mulighed for at øge sine uddelinger
med 40 mio. kr. i 2005 i form af det forventede øgede
afkast. I finanslovsaftalen nævnes også aftalen om
udmøntning af forskningsreserverne på ca. 3 mia.
kr., som blev omtalt i sidste nummer af PanumPosten.

Yderligere information:
www.videnskabsministeriet.dk
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Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, Københavns Universitet, inviterer alle med
interesse for uddannelse af læger til Gå-hjem–møde
den 9. december kl. 15-17.

Ved mødet vil Sidsel Vinge, der er ph.d., cand. merc.
og ansat ved DSI, Institut for Sygehusvæsen tale om
forholdet mellem arbejdets organisering og uddan-
nelse af læger på hospitalerne, såvel præ- som
postgraduat.

Mødet afholdes i Teilum-bygningen, Auditorium B,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Tilmeldingsfristen
er fredag d. 3. december 2004

Tilmelding og yderligere information: Pædagogisk
Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, att. Annelise
Wildenradt, tlf. 3545 4472, a.wildenradt@pucs.ku.dk
eller www.pucs.ku.dk
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Parkeringskælderen under Panum har på grund af
reparation været delvist afspærret den seneste må-
ned. Årsagen til det omfattende arbejde i P-kælde-
ren er, at sprinkleranlægget er nedslidt. Udskiftnin-
gen af anlægget er derfor påbudt af Brandtilsynet.

Brandtilsynet havde oprindeligt krævet P-kælderen
lukket på grund af den nedslidte brandsikring, men
Driftsafdelingen har søgt og har fået dispensation
herfor. Det betyder, at P-kælderen kan benyttes del-
vist mens reparationsarbejdet foregår.

Brandanlægget i kælderen er opdelt i 5 adskilte om-
råder og reparationen foregår ved at lukke et om-
råde ad gangen. Driftsafdelingen forventer, at
reparationsarbejdet vil være afsluttet ved udgangen
af december.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. inspek-
tør Steen Jørgensen, sjo@adm.ku.dk
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Referent: Anne-Lise Schulze Andersen
Til stede:
Pernille Due, Mogens Holst Nissen, Helene Hvid-
man, Poul Jaszczak, Birte Glenthøj, Niels Høiby,
Christina Jensen-Dahm, Kirstine Fossar Fabritius,
Hen-rik Frederiksen, Kenneth Geving Andersen,
Martin Noer (områdeleder), Char-lotte Paisley (fuld-
mægtig),  Berit Brix (fuldmægtig), Lisbeth Roland
Hansen (områdeleder), Anne-Lise Schulze Andersen.
Studievejledere: Ture Karbo og Camilla Hiul Grøn-
lund,
Endvidere deltog Fl. Gjerris under pkt. 4a og John
Sahl Andersen under pkt. 12
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager

a. Udsendte sager
3. Godkendelse af referat 04-7
4. Studie- og eksamensordningen:

a.   Foreløbig plan for 9. semesters eksamen

5. Integrerede eksaminer
6. Merit for OSVAL II
7. Hjælpemidler til 7. semesters eksamen i

klinikken
8. Fastsættelse af censurnormer for eksami

ner på kandidat-uddannelsen – ny studie
ordning

9. Logbog – 9. semester
10. Ansøgning om tilladelse til at offentliggøre

evaluerings-data
11. VKO – indtegningsbetingelser
12. Kursus i 1. hjælp på 1. semester – forslag til

ændring
13. OSCE – kommissorium
14. Nedsættelse af arbejdsgruppe til målbeskri

velse af
niveau 4

15. Meddelelser
16. Eventuelt
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Dagsorden godkendt. Det blev besluttet, at

starte med pkt. 4a. og pkt. 15. meddelelser. Ligele-
des blev pkt. 12 rykket frem.
Ad 4 Studie- og eksamensordningen:
a. Foreløbig plan for 9. semesters eksamen v/
Fl. Gjerris
Fl. Gjerris gennemgik det foreløbige udkast til
eksamenplan for 9. semester. Eksamen består af to
former:
en OSCE eksamen, som er en stationsbaseret
eksamensform. Der vil blive 20 stationer med 6 mi-

nutter pr. station. Hver station vil have en eksami-
nator.
Fl. Gjerris gennemgik de forskellige typer af
eksamensstationer som vil indeholde i alt ca. 14 op-
gaver (nogle stationer har dobbelt- eller tripel-op-
gave). Der udfyldes et skema for hver station. Der
gives en karakter for den samlede vurdering.
Evalueringsskemaet kan deles op i teori og praksis.
Det vil også blive opgaver, hvor man skal vise sin
praktiske kunnen (fx patologi – mikroskopi o.l.).
Den anden eksamen er en 6 timers skriftlig klinisk
casebaseret ek-samen. Spørgsmålene bygges ind un-
dervejs. Den vil bestå af 4 opga-ver. 2 i kirurgi og 2
i medicin. Opgaven bygges op som en fortløbende
klinisk case med mulighed for at give studenten rig-
tige oplysninger undervejs, så man bliver hjulpet
tilbage i den rigtige ressonering, hvis man er kom-
met ud af galt spor.
Christina Jensen-Dahm spurgte hvilke hjælpemidler,
det er tilladt at have med til OSCE-eksamen. Alle
aktuelle hjælpemidler vil være til-stede ved statio-
nen.
Det blev diskuteret, hvordan man sikrer testningen
af patologi og far-makologi.
Helene Hvidman sagde, at patologien hører ind un-
der 6. og 8. seme-ster, hvor den teoretiske basis skal
løftes.
Henrik Frederiksen sagde, at man lærer mere på
denne her måde end man gjorde ved det gl. sæt i
klinisk farmakologi.
Pernille Due orienterede om, at man skal til at se på
tilretninger på 6.-9. semester, så må man se på dette.
Martin Stampe Noer oplyste, at antallet af censorer
til OSCE-eksamen vil være klar i løbet af oktober.
Det blev besluttet, at der lægges en beskrivelse af
eksamen ud på net-tet til de studerende snarest.
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Fl. Gjerris forklarede om 9. semesters log-

bog.
Det er foreslået, at Jørgen Hedemark skal

evaluere, hvordan de stude-rende har oplevet logbo-
gen med henblik på at kunne rette logbogen til i
fremtiden. Fl. Gjerris giver besked vedr. dette til
Jørgen Hedemark.

Det blev vedtaget, at Pernille Due skriver
brev fra Studienævnet til KFK-udvalget om at følge
op på 1. udkast af logbogen.
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Referatet fra dispensationsudvalgets møde

blev godkendt med enkelt rettelse: ”studerende fri-
tages for OSVAL II” rettes til ”gives merit for OSVAL
II”.

Ansøgning om at gå til eksamen i patologi i novem-
ber uden bestået mikrobiologi. Godkendt.

Ansøgning om genindskrivning ikke imødekommet.
Når uddannelse som sygeplejerske er færdiggjort kan
der søges igen.
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Referatet 04-7godkendt med enkelt rettelse.
Referatet fra ekstraordinært møde den 17. septem-
ber 2004 godkendt.
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- om 10. semester:
Pernille Due orienterede om møde hun havde holdt
med Birte Glent-høj og Olaf B. Paulson om 10. seme-
ster. Der er aftalt 3 ugers klinisk kursus i neurologi.
Onsdag friholdes til temadage og der lægges en læse-
dag ind derudover.

Birte Glenthøj oplyste, at 10. semester-
udvalget har været på internat-kursus. Det var et
meget konstruktivt internat. Fx er man kommet langt
med at finde undervisere.

Der er ikke diskuteret eksamen på 10. se-
mester endnu.

Selve 10. semester-rapporten er færdig. 10.
semester-udvalget skal indkaldes og implementerin-
gen skal gå i gang. Birte Glenthøj er ud-trådt af
udvalget og en ny formand tager over efter næste
møde i se-mesterudvalget.

Pernille Due underede sig over, at ikke alle
fag havde været til internatet. Socialmedicin og rets-
medicin havde ikke været inviteret. Internatet var
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afholdt i PUCS’s regi og derfor burde alle vedr. 10.
semester have været inviteret.

Pernille Due meddelte, at aflønning af studenters
arbejde i ankenævn desværre ikke kan lade sig gøre.

- om katalog over anbefalede lærerbøger:

Pernille Due orienterede om møde hun havde holdt
med Peter Lang-ford fra Universitetsbogladen og Jan
Frejlev fra FADL, som ønskede at udgive et katalog
med anbefalede lærerbøger, som kunne udleveres
gratis til de studerende.
Det kræver dels at nogle studerende skriver noget
om bøgerne, dels at kursuslederne bedes skrive lidt
om hver anbefalet bog.
Christina Jensen-Dahm anbefalede, at det hele læg-
ges på nettet.
Mogens Holst Nissen foreslog, at det evt. kunne læg-
ges i SIS.
Helene Hvidman kunne tilslutte sig at det udkom
som en pjece eller at det lægges på nettet med links
til SIS.
Pernille Due følger op på dette og udarbejder oplæg
til kursusledere og MSR mhp. at få udarbejdet et
sådant katalog.

- om Amee-mødet i Edinburgh:
Pernille Due orienterede fra Amee-mødet d. 6.-8.
september i Edin-burgh. Til næste SN-møde udarbej-
des en ½ side om gode ideer og in-spiration fra mø-
det.

- om Auditering:
Pernille Due orienterede om Auditeringsrapporten,
som er sendt i ud-kast til de involverede. Det er
stort fokus på kvalitetssikring og der er vi langt
fremme. Rapporten kommer på et senere SN-møde.

- om normrapporten:
Pernille Due orienterede om Normrapportens be-
handling i Fakultets-rådet. Forløbet blev diskuteret.
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Punktet rykkes til næste møde.
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Charlotte Paisley gennemgik det udsendte

notat. På baggrund heraf diskuterede Studienævnet
emnet og anmodede om, at et nyt udkast til ret-
ningslinier, hvori der er taget højde for det frem-
førte, forelægges til godkendelse på næste
Studienævnsmøde.
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John Sahl Andersen gennemgik det frem-
sendte forslag. Kurset er nu baseret på forelæsnin-
ger med 1 dags praktisk kursus. Det er tænkt at
skære kurset ned fra 8 til 3 forelæsninger og så lægge
vægt på en mere praktisk undervisning. Det foreslås
ved, at der er 6 stationer de stude-rende skal gå
igennem med livreddende og almindelig førstehjælp,
hvor der er en ansvarlig instruktør og en medhjæl-
per. Konsekvensbe-regningen siger, at det kan afvik-
les over et par dage. Det vil koste ca. 25.000,- kr.
ekstra.

Helene Hvidman oplyste, at forslaget havde
været drøftet på sidste MSR-møde og at de stude-
rende er positive og tilslutter sig forslaget.

Pernille Due: Forslaget er godkendt til at
gå videre med. Kurset kører første gang foråret 2005.
Kurset evalueres mhp. evt. tilretninger.
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Det udsendte notat vedr. retningslinier for
hjælpemidler ved tentamen på 7. semester på
medicinstudiet blev vedtaget. Dvs. man må med-
bringe hjælpemidler i et omfang svarende til hvad en
læge på en afde-ling ville have med sig i ”kittel-
lommerne”, herunder eksempelvis medicinal-
fortegnelsen. Retningslinierne sendes til Klinik-
udvalgene.
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Martin Stampe Noer gennemgik de frem-
sendte censurnormer. Hvis Studienævnet godkender

disse sendes de videre til høring i censorfor-mand-
skabet inden endelig beslutning og indstilling til
Fakultetsrådet.
Studienævnet godkendte censurnormerne og disse
sendes til høring i censorformandskabet.
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Pernille Due orienterede om, at der var modstand i
KUHL for at of-fentliggøre evalueringen af den klini-
ske del af eksamen.
Studienævnet vil arbejde for at evalueringerne kom-
mer ud.
Pernille Due foreslog, at den kvantitative del af 1.-5.
semesters evalu-eringsresultater udsendes.
Poul Jaszczak mente, at det er forstemmende, at
man ikke fra Fakulte-tets side i KUHL vil have en
åben form for evaluering. Enkeltpersoner må ikke
kunne ses i evalueringen, men afd. funktioner bør
være of-fentligt tilgængelige.
Fra studenterside blev der udtrykt ønske om, at de
kvantitative bogevalueringer offentliggøres evt. un-
der SIS, så de kan anvendes som vejledning i forbin-
delse med bogkøb og understøtte det frie lærebogs-
valg.
Pernille Due konkluderede, at der er støtte fra
Studienævnet til at Jør-gen Hedemark arbejder vi-
dere mhp. offentliggørelse af kvantitative
evalueringsresultater, og at Studienævnet fortsat
støtter så åbne evalu-eringer som muligt.
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Det udsendte sagsnotat vedr. indtegningsbetingelser
for VKO blev vedtaget af Studienævnet. Følgegruppen
havde indstillet til Studie-nævnet, at der ikke knyt-
tes særlige indtegningsbetingelser til VKO. VKO er
et element på kandidatuddannelsen, og kan tidligst
påbegyn-des efter bestået bachelor, dvs. efter be-
stået 6. semester.
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Rykkes til næste møde.
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Pernille Due og Hans Sjöström har set på dette, men
mangler stude-rende til at hjælpe med det videre
arbejde.
Hans Sjöström: Hvordan skal det være – klart signal
om hvad niveau 4 skal være.
Mogens Holst Nissen: Kan være hæmmende for hvor
detaljeret det skal være.
Niels Høiby foreslog at tage et godt og et dårligt
eksempel med.
Birte Glenthøj: Hvad er pensum? Nu er det mere
casebaseret. Synes det er et godt initiativ og nød-
vendigt.
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen består af: Per-
nille Due, Mogens Holst Nissen, Hans Sjöström, Kir-
stine Fossar Fabritius og Christina Jensen-Dahm.

Ad 16 Eventuelt
Pernille Due omdelte kopi af diverse materiale, som
havde været ud-sendt i forbindelse med normrapport-
forslaget.

Studentergruppen anførte, at det udsendte var både
krænkende og re-spektløst. Arbejdet med normer i
UAT-styregruppen har fundet sted i årevis og kursus-
ledere fra alle fakultetets uddannelser – og medicin
- er blevet hørt.

Mogens Holst Nissen oplyste, at det ikke var et
angreb på Pernille Due som person.
Niels Høiby mente, at det udsendte brev handlede
om procedurer og at det i øvrigt kun have med
ytringsfrihed at gøre.
Poul Jaszczak mente, at det snarere er institut-
lederne, der burde have  diskuteret med sine an-
satte.
Det blev afsluttende konstateret, at Pernille Due
fortsat har fuld støtte til sit studielederhverv.

Henrik Frederiksen, studenterrepræsentant i studie-
nævnet, og tidligere næstformand i Studienævnet,
og studenterrepræsentant Christina Jen-sen-Dahm
deltog for sidste gang, idet de ikke genopstiller. Per-
nille Due takkede begge for deres store indsats gen-
nem årene.
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervis-
ningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for
Fase II for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden
disse datoer kan man blive holdsat på semesteret
igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervis-
ningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen
ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre
studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer
at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.
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Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

�������
������������
��������
������������������������

����������������������
��������
��������������

 ��
	�����
������
������	�%���������
 ��
�������

�������
���������
��

�����	���������
����&��	�*
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

Mandag 22/11 0900 – 1100 1100 – 1300 Ture Karbo Med
Mandag 22/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina R. Lundin Med
Onsdag 24/11 Lukket Tina Gottlieb Int
Onsdag 24/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Torsdag  2/12 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Fredag 26/11                              Lukket Tina Gottlieb Int

Mandag 29/11 0900 – 1100 1100 – 1300 Ture Karbo Med
Onsdag  1/12 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag  1/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina R. Lundin Med
Torsdag  2/12 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Fredag  3/12 0900 – 1000 1000 - 1200 Tina Gottlieb 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  !

OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge 48

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

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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I dagene d.  24. + 25. november 2004 er læserummene
i Teilum, Afsnit 5404
lukket for studerende fra kl. 11.00 - 17.00  pga.
Medicinsk fagprøve for tredjelands læger

Med venlig hilsen
Pædagogisk Udviklings Center Sundhedsvidenskab/
Laboratoriet for Kliniske
Færdigheder
Med venlig hilsen
Annelise Wildenradt
Kontorfuldmægtig

����������
����

������������
�����������	����
�&
������
���	������	���#
���	���
�� �������	�	
����%����
Studerende på det lægevidenskabelige studium sø-
ges til et af eksterne forskningsmidler bevilliget
skolarsti-pendium løbende fra 01. februar 2005 til
31. januar 2006. Projektet: Biologiske markører ved
behand-ling af kolorektal cancer? hvortil den interes-
serede studerende knyttes er en del af et større
forsknings-projekt vedrørende fremtidig behandling
af patienter med kræft i tyktarmen. Der foreligger
en af etisk komité godkendt protokol, og efter en
kort introduktion vil den studerende skulle gennem-
føre protokollen i samarbejde med en eksisterende
forskergruppe. Stipendiaten, som mindst bør have
overstået 9 semester, vil blive introduceret til
laboratoriets overordnede projekt, og vil blive op-
lært i følgende:
· udfærdigelse af projekt protokoller
· kontakt til raske forsøgspersoner og patien-
ter med kræft, samt tilknyttet personale
· omgang med biologisk materiale
· omgang med bakterielt inficeret materiale
· oprensnings-, nedfrysnings- og optønings-
processer af biologisk materiale
· analyse med EIA og RIA metoder
· indsamling og registrering af data
· statistiske metoder til vurdering af data
· tolkning af videnskabelige data
· sammenskrivning og publikation af resulta-
ter
· præsentationsteknik ved fremlæggelse af
resultater (nationalt og internationalt).

Den studerende vil indgå som en del af et større hold
af videnskabelige, tekniske og statistiske medarbej-
dere både på hospitalet og på samarbejdende hospi-
taler og forskningsenheder. Der vil blive rig mulig-
hed for at gennemføre Osval II i forløbet.

For den studerende med lyst til, mod på og evner for
forskning vil laboratoriet stile mod en fastere tilknyt-
ning efter overstået embedseksamen. Herved kan
gennemførelse af Ph.D. eller disputats projekt
muliggø-res.

Stipendiet honoreres med kr. 10.000,00/måned (bagud
betalt). Der ydes løn under ferie, men der opspa-res

ikke feriepenge til følgende års ferie. Opmærksom-
heden henledes på, at man ikke kan/må følge studiet
i stipendieperioden.

Ansøgning inden 06.12.2004 kl. 16.00 til:
Hans Jørgen Nielsen

Overlæge, professor, dr.med.
Kirurgisk immunologisk laboratorium,
Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435
Hvidovre hospital
Tlf. 3632 2249
Fax 3632 3760
E-mail: h.j.nielsen@ofir.dk
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Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, Københavns Universitet, inviterer alle med
interesse for uddannelse af læger til
Gå-hjem–møde med Sidsel Vinge.

Sidsel Vinge har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Organi-
sering og reorganisering af medicinsk arbejde på sy-
gehuse”. På mødet taler Sidsel Vinge om forholdet
mellem arbejdets organisering og uddannelse af læ-
ger på hospitalerne, såvel præ- som postgraduat.
Hvilken betydning har den måde arbejdet organise-
res på i forhold til uddannelsen af læger?

· Er målet om høj produktion og effektivitet
i patientbehandlingen en barriere for opgaven med
at uddanne de kommende generationer?

· Er det muligt ved arbejdstilrettelæggelse
og arbejdsdeling at skabe rum for uddannelse og vi-
dereudvikling af medarbejderne?

· Findes der en særlig lægekultur på hospita-
lerne? Og hvilken betydning har den i forhold til at
etablere et miljø hvor uddannelse prioriteres?

På mødet vil Sidsel Vinge give et oplæg af ca. 45
minutters varighed og der vil derefter være åbent
for spørgsmål og debat.

Sted: Teilum-bygningen, Auditorium B, Blegdamsvej
9, 2100 København Ø

Tilmelding og evt. spørgsmål:
Annelise Wildenradt, e-mail a.wildenradt@pucs.ku.dk
eller tlf. 3545 4472

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 3. december 2004

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab
www.pucs.ku.dk
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Alle  lærere og studerende ved det sundheds-
videnskabelige fakultet inviteres hermed til en tema-
eftermiddag om:
@<,< <32;2=
LUNDSGAARD AUDITORIET , MANDAG d. 6. DE-
CEMBER 2004  kl. 1400-1600
�8�3
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En række klinikere fra H:S og Roskilde
Amtssygehus vil fortælle om deres erfaringer med
brug af telemedicin i hverdagen, dels præ-
hospitalisering (hjerteambulance m.m.) og monitore-
ring i patientens eget hjem, dels telemedicinsk kon-
sultation  til Færøerne og Grønland - endvidere om-
tales telemedicin i undervisningen.

Der vil blive vist video og on-line kontakt
og konsultation med de omtalte områder, samt de-
monstration af en række digitale redskaber til
monitorering m.m.

Overlæge dr.med. Peter Clemmesen. H:S,
RH, kardiologisk afd.
Overlæge dr.med. Gregor Jemec, RAS, dermatolo-
gisk afd.
1.Reservelæge ph.d. Klaus Phanareth, H:S, Frbg.
Hosp. lungemed. afd.
Fhv. Forskningslektor ,dr.med. Ole Winding,
Formand, Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Info: owi@plab.ku.dk eller 27331
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Til ansættelse snarest muligt søges en studenter-
medarbejder 10 timer ugentligt. Elite Sport
Roskilde er en nystiftet forening, hvis formål er
at understøtte og udvikle eliteidrætten i Ros-
kilde. Foreningens sekretariat er forankret i
Kulturafdelingen - en del af Børne- og Kulturfor-
valtningen i Roskilde Kommune.

Som studentermedarbejder i Elite Sport Ros-
kilde Sekretariatet vil du blive involveret i ar-
bejdsopgaver inden for forskellige områder af
foreningens virke. Dit primære arbejdsfelt vil
være at bistå Kulturafdelingens medarbejdere -
samt foreningens bestyrelse - med drift og udvik-
ling af Elite Sport Roskilde.
Konkret vil det betyde udførelse af forefaldende
arbejdsopgaver, notat- og referatskrivning, be-
tjening af foreningens bestyrelse, behandling af
indkomne ansøgninger om støtte, opdate-ring af
foreningens hjemmeside, hjælp til hvervning af
medlemmer, udarbejdelse af pressema-teriale
mv. Opgaverne vil være alsidige, og der vil være
mulighed for at stifte bekendtskab med andre
dele af arbejdet i en offentlig forvaltning.

Vi forventer, at du:
· minimum har afsluttet andet år af en relevant
universitetsuddannelse indenfor idræt, kommu-
nikation, samfundsvidenskab el. lign.
· er energisk og engageret
· ønsker at lære en politisk ledet organisation at
kende indefra
· er interesseret i eliteidræt

Til gengæld tilbyder vi:
· et rart og uformelt arbejdsmiljø
· afvekslende opgaver
· mulighed for at få indsigt i arbejdsgangene i en
offentlig forvaltning
· løn efter bilag til HK-overenskomsten med 98,82
kr. pr. time

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan rettes
til Kulturkonsulent Rasmus K. Storm
(rasmusks@roskildekom.dk, 46 31 40 42) eller
Kulturchef Anders Bülow.

Kortfattet ansøgning med CV og relevante papi-
rer skal sendes, så vi har den senest 19. no-
vember 2004 kl. 12.

Ansøgningen sendes til: Elite Sport Roskilde
Sekretariatet, Kulturafdelingen, Dr. Margrethes
Vej 14, Postboks 229, 4000 Roskilde. Mrk.:
”Studentermedarbejder”

ELITE SPORT ROSKILDE
Elite Sport Roskilde er en forening, der arbejder
for at udvikle talent og elite i Roskildes sports-
verden. Læs mere om Elite Sport Roskilde på
www.elitesport-roskilde.dk.

ROSKILDE KOMMUNE
har et højt kommunalt serviceniveau og et rigt
kultur- og fritidsliv. De 5000 medarbejdere
servicerer 53.000 borgere. Vi opfordrer alle in-
teresserede uan-set køn, religion eller etnisk til-
hørsforhold til at søge stillingen. Læs mere om
Roskilde Kommune på www.roskildekom.dk
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Jeg har en enkeltvejs flybillet hjem fra Chamberry
lørdag d. 29/1-2005 til kastrup med afgang 21:50
til salg. Rigtig god hvis man er i Val D´isere eller
Val Thorens Skriv eller ring, hvis dette har inte-
resse! Pris: du bestemmer:-)

Mange hilsner
Lotte 26273049
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Dagsorden:
· Revidering af kontrakter
· Kontrakt til nye hospitaler
· Restpladser?
· Julekort til hospitalerne
· Valg af ny formand (der er indtil videre én
kandidat)

Spisning og røverhistorier:
· Bagefter (fra kl. ca. 19)
· Billigt, men underholdende
· Nyt! Vanvittig stærk chili fra Burundi
· Tilmelding på: pit@imcc.dk

Alle PIT'ere, der skal eller netop har været ude
at rejse er MERE end velkomne. Og naturligvis
også andre interesserede.

Med tropisk hilsen
Dan Brun Larsen
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Se de nærmere betingelser og hent ansøgningen
på WWW.STUDKLUB.DK
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Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Nyt fra eksisterende udvalg.
3. Eventuelt.

Efter månedsmødet: 10 min. V. Christian V. Niel-
sen om jobbet som kystlivredder.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.

WWW.STUDMED.KU.DK/
SATS/
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Thanksgiving
Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at melde dig
til Thanksgivingmiddagen. Det bliver hyggeligt
og naturligvis smagfuldt på alle niveauer…

Tid: 25. november 2004, kl. 19.00
Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148
Pris: kr. 75,- som betales i døren.

Tilmelding er nødvendig til lotz@adm.ku.dk se-
nest den 23. november. (Hvis du siger ”Please”,
kan du også nå det den 24.)

”Den Røde Tråd” - strikkecafé
”Den Røde Tråd” er LUKKET den 25. november
pga. Thanksgiving. Strikkecafeen er åben igen
den 2. december for begyndere og superstrikkere
og alle dem ind imellem. Du kan stadig nå at
strikke et halstørklæde til Tante Oda og en hue
til Fætter Hans… Vi er også i gang ugen efter og
den 16. december, som bliver sidste gang inden
jul. Der vil denne dag være skruet op for hygge-
termostaten og vi holder årets sidste fællesspis-
ning.

Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor, og du kan tilmelde
dig strikkecafeens nyhedsbrev via hjemmesiden:
www.sund.ku.dk/praest
Tid: Hver torsdag kl. 15.30-17.30 indtil 16. de-
cember. Vi begynder igen efter nytår den 6. ja-
nuar.
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30

Studiekreds
”Liv - og hvad deraf følger” - studiekreds
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uor-
ganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutions-
biologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (bio-
logi). Der er også mulighed for at inddrage spørgs-
mål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?
Spørgsmål om bevidsthed  - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.

Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer An-
dersen.
Nye deltagere er velkomne.

Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl. 20.00 og
til ca. 22.00; næste gang 30. november
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr.
30

Studenterpræsten
Husk, at jeg som studenterpræst også altid står
til rådighed som samtalepartner. Det kan dreje
sig om alt fra kærestesorg over sygdom til
eksamensangst, fra (studie-)stress over familie-
ballade til ensomhed – eller helt andre ting; det
behøver altså ikke at handle om tro eller andet
religiøst.

Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig
anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan
dukke op i mine træffetider (tirsdag 10-12 og
torsdag 12-14) eller du kan lave en aftale med
mig på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller på
mail pnh@adm.ku.dk

Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal
giftes eller have dit barn døbt.
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Hjemmesiden
Følg med på www.sund.ku.dk/praest . Her kan du
bl.a. tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev,
som løbende holder dig orienteret om vores akti-
viteter.
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Abonnement på Ugeskriftet stiger til kr.
600,00 for FADL-medlemmer i det nye år på

grund af bortfald af portostøtten

 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 studenter-
repræsentanter 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!

Information til 13. semester.
Først og fremmest tillykke til alle
medlemmer af FADL på 13. semester.

FADL informerer hermed om, at
medlemmer af FADL på 13. semester
ikke skal meddele, at de påregner at
blive færdige med studiet til januar
2005.

FADL får fra eksamenskontoret en
kandidatliste, hvor vi noterer alle
nybagte læger.

Med hensyn til FADL's forsikrings-
ordning i Codan, så kan 13.
semesters studerende bibeholde
forsikringen hele 2005 ud, såfremt de
ønsker det.

Såfremt man ønsker af fravælge
forsikringen, så skal man straks man
modtager girokort vedrørende forsik-
ring, give FADL besked, så man kan
blive slettet.

OBS! Hvis du er tilmeldt PBS, så
falder opkrævningen i december, så
vær opmærksom på det.

Med venlig hilsen

Sekretariatet

Kursus i medicin
På grund af stor søgning på
lægevikarkursus i medicin afholder
FADL den 8. og 9. december
ekstrakursus i dette.

Kursister, der har været tilmedlt
første kursus i november, men som
der ikke er plads til, vil naturligvis
have fortrinsret.

Tilmelding sker via FADL's
hjemmeside www.fadl.dk seneste
onsdag den 1. december.

Der er stadig få ledige pladser på
FADL's andre lægevikarkurser.

For tilmelding se igen FADL's
hjemmeside www.fadl.dk

Medicinfortegnelsen
Alle medlemmer af FADL på 4.
semester eller derover kan hvert år
afhente medicinfortegnelsen gratis
på FADL's skretariat.

Medicinfortegnelsen er just lige
kommet i nyeste udgave, så kig
forbi sekretaraiet og få dit eget
eksemplar.

Og til studerende på 13. semester,
SÅ ER DER KOMMET NYE
PÆDIATRIKSE TRYLLESTAVE,
som alle medlemmer af FADL på
13. semester kan komme forbi
sekretariatet og hente.

10 års reception
Torben Conrad har været ansat i
FADL, Københavns Kredsforening, i
10 år.

I den anledning samt i anledningen af
at Torben Conrad fra 1. januar 2005
overgår til ansættelse i FADL's hoved-
forening, blev der den 17. november
afholdt reception i FADL's lokaler på
Panum Instituttet.

Receptionens hovedpunkt i midten
med mange gæster

Nye og gamle aktive i FADL
snakker om fremtiden i FADL
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FADL forhandler sammen med StudenterUndervisernesLandsorganisation (SUL) overenskomst for de mange studerende, der
arbejder som studenterundervisere, eller er ansat på universiteterne.

På Panum drejer det sig blandt andet om studievejlederne, præparatfremstillerne og studiesalsvagterne.

I 2002 skulle der have været forhandlet ny overenskomst mellem SUL og Finansministeriet, men Finansministeriet har
trukket forhandlingerne i langdrag i nu 2 år, og der er ingen udsigt til et forhandlingsforlig.

Derfor har FADL og SUL nu været i forligsinstitutionen, da Finansministeriet ikke ønsker at opfylde hverken nye lønkrav eller
andre krav, hvorfor alle studenterundervisere for øjeblikket arbejder under en overenskomst, der ikke er reguleret siden 1999.

Første møde i Forligsinstitutionen var ganske kort og bragte ikke nogle indrømmelser, men der er fastsat nyt møde den 6.
december, hvor FADL håber, at der kommer gang i egentlige frohandlinger.

Med venlig hilsen Overenskomstudvalget (OU)

FADL versus Finansministeriet

Bo Christensen fra FADL's hovedforening er
ved at falde i søvn under forhandlingerne

Forligsmand  fortæller...

FADL lægger taktik under mødet i forligsinstitutionen

Torben Conrad og Morten Andresen gør klar til
timelange møder
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FADL's nye repræsentantskab

HUSK tilmeldinger, informationer og andet
godt fra FADL på www.fadl.dk

Fortsat fra sidste nummer af MOK:

Jesper Olsen, 8. semester.
Jesper er ny i repræsentantskabet.

Jesper Olsen vil i FADL arbejde i LægeVikarGruppen (LVG), der i det kommende år skal til at for-
handle løn for alle medicinstuderende, der tager lægevikariater i hele Danmark.

Lokalt vil Jesper arbejde i det udvalg, der ser på og på sigt skal købe ny kursusejendom til FADL i
København, hvor Thalia jo er solgt pr. 1. januar 2005.

Simon Krabbe
Simon er af repræsentantskabet blevet udpeget til at sidde i Bogladens fondsbestyrelse.

Simon har tidligere siddet i Bogladens fondsbestyrelse for Naturvidenskabeligt fakultet, men da han
begynder at læse medicin og gerne vil holde tilknytningen til Bogladen, er det som sagt besluttet, at
Simon sammen med Gordon Jehu sidder i Bogladens bestyrelse i det kommende år.

Bjarne Worm, 4. semester.
Bjarne er ny i repræsentantskabet.

Bjarne sidder med i FADL's hovedbestyrelse, der samler FADL på landsplan.

Bjarne er eneste repræsentant fra København i MedFor, et udvalg under hovedforeningen, der arbejder
på at lave ensatret løn og bedre vilkår for medicinstuderende ansat ved forsvaret.

Lokalt vil Bjarne i det kommende år arbejde med at skabe bedre medlemsfordele samt at få gjort
FADL's støttepolitik mere gennemskinnelig og forståelig.

Camilla Boesen, 10. semester.
Camilla er gammel i repræsentantskabet; har været med i snart 4 år.

Camilla er suppleant til hovedbestyrelsen i FADL, og vil i det kommende år endvidere fortsætte det
store arbjede, som hun tidligere har lagt i at gøre FADL i København mere synlig for medlemmerne.

Camilla har og vil fortsat arbejde med at lave interessante og "sjove" indslag i den kedelige hverdag
for medlemmerne af FADL.
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

2 SUNDHEDSFAGLIGE
KONSULENTER (SFK) SØGES
TIL VAGTBUREAUET
Vi søger nu efter 2 studerende, der
kunne tænke sig af efterfølge Kristine
og Niclas, når de primo 2005 stopper
som SFK’er på Vagtbureauet.

Der er tale om to stillinger, der er kendetegnet ved stor
selvstændighed og ansvar:

SFK til (primært) kurser:
· Ansvar for at kurserne afholdes inkl. møder
og kontakt til undervisere
· Medansvar for kursusplanlægningen (dato,
tid, sted) for SPV kurset i samarbejde med kursus-
sekretæren
· Ajourføring af indholdet i undervisnings-
materialet / kursusbøger og hæfter
· Indledende introtimer på SPV og VT samt
orienteringstimer på SPV
· Vedligeholde og udvikle prøver (adgangstest
og afsluttende eksamen på SPV)
· Evaluering af undervisningen / iværksættelse
af ændringer
· Vedligeholde kursusmateriale og rekvisitter
samt indkøb af forbrugsmaterialer
· Overordnet ansvar for at undervisnings-
faciliteterne er i orden
· Ansvar for RUS intro på VB og medansvarlig
for semesterhæftet
· Ansvarlig for kontrol af vagtbindingen
· Hjælpe til med behandling af klagesager ved-
rørende vagtarbejdet fra såvel medlemmer som rekvi-
renter inkl. fremlæggelse af disse over for Forret-
ningsudvalg og Tillids- og Sikkerhedsrepræsentanter
· Medvirke ved udvikling af nye kurser i FADL
regi

Kvalifikationer:
· SPV og (gerne) VT kursus og bred vagter-
faring
· Interesse for pædagogik og (gerne) erfaring
med undervisning
· Høj grad af fleksibilitet med hensyn til møder
og skiftende arbejdspres (f.eks. ved semesterstart)
· Interesse for lettere administrativt arbejde
· Være indstillet på fortsat at uddanne sig på
FADL’s kurser

SFK til (primært) vagthold og vagtaftaler:
· Kontakt til både nye og gamle rekvirenter
(hospitalsafd. etc.) med oplysning om vagtmuligheder,
priser, vilkår
· Oprette og iværksætte vagthold/vagtaftaler
og være ansvarlig for de skriftlige aftaler.
· Overordnet kontrol af vagthold og fordelings-
regler
· Afholdelse af møder med holdlederne samt
den løbende kontakt med holdene
· Overordnet kontrol af holdindsuppleringer
· Sikre at vi overholder arbejdsmiljøregler, over-
enskomsterne og FADL’s egne instrukser
· Medvirke ved indledende introtimer på SPV
og VT samt orienteringstimer på SPV
· Ansvarlig for behandling af klagesager ved-
rørende vagtarbejdet fra såvel medlemmer som rekvi-
renter inkl. fremlæggelse af disse over for Forret-
ningsudvalg og Tillids- og Sikkerhedsrepræsentanter
· Opdatere og udbygge hjemmesiden

OBLIGATORISKE
BRANDKURSER
Der er oprettet 4 kurser i efteråret da
vi ved at der stadig er nogle få som
ikke har taget kurset endnu – DETTE
ER SIDSTE CHANCE…

Kurserne kører således:

Torsdag den 25/11 kl. 16.30 – 20.30
Tirsdag den 30/11 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 02/12 kl. 16.30 – 20.30

Du kan tilmelde dig kurserne ved at ringe til Beate på
35 24 54 05 eller ved henvendelse på Vagtbureauet.

Dette er de absolut sidste kurser.
Har du ikke taget kurset inden
01.01.2005 kan du ikke tage vagter i HS.

NY DREAMTEAM- ORDNING!
Eder slå Jer sammen i kampen mod de
udækkede vagter…

For at imødekomme dækningsproblematikken og der-
med holde på vores kunder – hospitalerne – kører vi
igen i år en Dreamteamordning, i den travle jule- og
eksamenstid.

Dreamteamordningen:
Ved at tage udvalgte vagter i perioden 1/12-04 til 21/1-
05, bestilt via vagtbureauet (dvs. at dispensationsvag-
ter ikke er pointgivende), kan du optjene point. De
points kan kvalificere dig til sikre opskrivninger, i pe-
rioden efter Dreamteam-ordningen er afsluttet og et år
frem i tiden. Det betyder at Dreamteamordningen er
særligt fordelagtig for dem der ønsker at tage mange
vagter i sommerferien, da belønningen på 15 vagter
kan gemmes til sommerferien.

Hvis du optjener mindst 25 points i
Dreamteamperioden får du følgende
fordele:
- Du får 15 sikre vagter i belønning
- Du er sikret vagt, hvis du ved opskrivningen
gør opmærksom på, at du ønsker at bruge én eller flere
af dine Dreamteamvagter. Det eneste forbehold i denne
sammenhæng er, at der KUN må stå 5 Dreamteamere
på opskrivningen til samme vagt.
- Du kan skrive dig op selv om opskrivningen
er lukket og du kommer alligevel foran i køen!
- Da du står forrest i køen kan du vælge frit
mellem de indkomne vagter.

Hvad skal du gøre nu for at kunne
deltage i ordningen?
- Du skal tilmelde dig AKTIVT, ved at ringe til
Vagtafdelingen på Vagtbureauet. Seneste frist for til-
melding er d. 15.12.04 – men du kan melde dig til
allerede nu ved at ringe til Vagtbureauet.

Points kan ikke optjenes før man er tilmeldt ordningen,
så skynd dig at melde dig til!

Pointenes fordeling vil blive vist snarligt, her i MOK.

Venlig hilsen Vagtafdelingen/Vagt-
bureauet

Kvalifikationer:
· SPV og (gerne) VT kursus og bred vagter-
faring, helst fra både løsvagter og hold
· Høj grad af fleksibilitet med hensyn til møder
og skiftende arbejdspres (f.eks. ved semesterstart)
· Interesse for lettere administrativt arbejde
· Være indstillet på fortsat at uddanne sig på
FADL’s kurser
· Være indstillet på at bruge tid på at orientere
sig på gældende overenskomster + relevant lovgiv-
ning
· Være indstillet på en mindre mødeaktivitet på
hospitaler, hos rekvirenter etc. og også holde løbende
kontakt til afdelingerne mm.

Ansættelsesvilkår for begge stillinger:
· Arbejdstid ca. 15 timer om ugen – efter af-
tale; gerne fordelt på 3 dage efter eget valg
· Arbejdsplads på Vagtbureauet i Kursusafde-
lingen med stationær pc samt transportabel pc
· Månedsløn, svarende til 165 kr. i timen +
feriepenge
· Mobiltelefon stilles til rådighed for FADL –
samtaler
· Du skal være medlem af FADL, Københavns
Kredsforening

Ansøgningsprocedure:
Du er interesseret i at søge én af ovennævnte spæn-
dende stillinger ! Du skal derfor foretage dig følgende:
· Sende en ansøgning til Vagtbureauet; att.
Peter Andersen så hurtigt som muligt. Der er ansøgnings-
frist mandag den 29. november og samtaler torsdag
den 2. december
· Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du
meget velkommen til at kontakte Kristine / Niclas eller
Peter
· Du skal kunne starte til begyndelsen af ja-
nuar, dog respekterer vi naturligvis evt. eksamener
· Vi ser gerne, at der i december måned bliver
en kort oplæring sammen med Kristine og Niclas. Du
får betaling for oplæringstimerne.
· Skriv i ansøgningen hvilken stilling, du er in-
teresseret i. Du må gerne i din ansøgning skrive lidt
om dig selv og hvorfor du gerne vil være vores kom-
mende SFK’er og hvordan du ser dig i et samarbejde
med det øvrige personale på Vagtbureauet.
· Selv om du ikke matcher alle de ovennævnte
krav, da søg alligevel! Vi ser også gerne at ansøgerne
kan se sig selv i stillingen i de kommende år.
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VI  SATSER  PÅ  AT  DET  IGEN
I  ÅR  BLIVER  JUL.
Vi rykker derfor lønafleveringen i
december 2004
til  den 15. december senest kl. 08.00.

Af hensyn til rekvirenterne skal vi gøre opmærksom
på, at lønsedler fra november og til medio december –
for at blive honoreret - skal være os i hænde rettidigt,
dvs. 15/12 kl.08.00.

Lønnen bliver sat til udbetaling den 22. december.

Vagter taget efter 15. december vil blive udbetalt og
beskattet i januar 2005.

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 afde-
linger.

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 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505
Til hjemmehold, der passer en sød
dreng på 3 år, der bor med sine
forældre i Holte, søges 1 nyt
holdmedlem, med start hurtigst muligt.

Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter
ugentlig i tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt general-
iseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Her udover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os  el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.

Det forventes at du :

- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

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

Ansøgningsfrist: 29/11-04 til Vagt-
bureauet.

Yderligere oplysninger ved henven-
delse til holdleder Trine på 28961833
eller til Vagtbureauet.

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD
Vi er et VT hjemmehold 4630 som har
flere medlemmer, der snart bliver
færdige med studiet.Vi ønsker en
holdstørrelse
på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 1
nyt medlem kan tage
min 2-4 vagter pr måned.
Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker og vi tager gerne ansø-
gere
sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg,
og passer en sød, stille dreng på 5 år, der
har en cerebral parese.

SERVICECENTRET:
Har du glemt hvornår det lige var du
var på brandkursus?

Har du glemt at tage den elektroniske test på Tryg-
brandskole senest en måned efter det praktiske kur-
sus?

Har du glemt dit password eller login til Trygbrand-
skole?

Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroni-
ske brandtest på Trygbrandskole?

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER 2
NYE MEDLEMMER PR. 1.12.04:
Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på
alle dage i tidsrummet 8-14, der aflønnes med MVS-løn
og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedicinsk klinik i
Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer metadon, dels
på forskellige udleveringssteder, dels i klienternes eget
hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt og lønnet oplæring
sker på dine første vagter sammen med et erfarent
holdmedlem. Arbejdet giver dig god erfaring med stof-
brugere og behandling af stofmisbrug og gør dig godt
rustet til senere at imødekomme patienter med mis-
brug i dit arbejde som læge.

Krav:
- Er du på ny studieordning, skal du have over-
stået klinikophold på 7. sem.
- Er du på gammel studieordning, skal du have
bestået farmakologi.
- Du skal have kørekort
- Du skal være god til at finde vej og kunne
orientere dig i et kraks-kort
- Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om
måneden
- Du skal kunne deltage i holdmødet torsdag d.
25. november kl. 17.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 25.
november 2004 kl. 12. Fortrykt ansøg-
ningsskema kan udfyldes og afleveres
på vagtbureauet..
Yderligere information: Kontakt Laura
Buskov  på 25327271

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 1. decem-
ber 2004 til Vagtbureauet.

Næste holdmøde 18.november – såfremt det er muligt
for dig at deltage kontakt da venligst holdleder.

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

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET SØGER L
NYT MEDLEM
Vi er et lille hold på 6 medlemmer, hvis
arbejdstid ligger fra mandag til fredag i
tidsrummet
(ca.), 9.00 – 15.00.

Krav:
· Mindst slutning af 8. semester
· Min. 200 SPV-timer
· Gerne erfaring med knoglemarvs-
biopsitagning eller
· Klinisk ophold på hæmatologisk afdeling
· Kunne afholde 6 følgevagter i november/start
december, (heraf 3 lønnede).
· Kunne afholde 3 – 4 vagter månedligt.

Ansøgningsfrist:     Skriftlig ansøgning
til Vagtbureauet senest torsdag den
26.11.04 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder
Andreas, tlf.: 26 80 39 94

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 2 gange i vagten.
Han lider ofte af
øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at obser-
vere,
suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop,
nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og om-
sorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse og vagt-
faciliteterne
er særdeles gode.

Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00.Desuden dækker vi 1 aftenvagt om
måneden fra 15.00 til 22.00.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 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:
Mandag d. 13 december kl 12:00 til
vagtbureauet.
Næste holdmøde: 16.december kl.17:00
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SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt,
alle månedens dage i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske
afdelinger.

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

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).

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

Ansøgning: Torsdag den 29. november
2004 til Vagtbureauet.

Yderligere info: Holdleder pr. mail:
nino@stud.ku.dk

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger 2 nye medlemmer 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.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kom-
met i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Ansøgningsfrist 29/11 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder
Nicolai Bæk tlf. 27204386

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. Pa-
tienten er klart tænkende og har et intakt sanseappa-
rat. 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 mini-
mum 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: Mandag den 29.
november 2004
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet
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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

Har du prøvet at dumpe en eksamen- og
derefter vente et halvt år på at komme videre???
MSR tager nu debatten om
syge-/reeksamen op og DU
er inviteret til møde i Store
Mødesal torsdag d. 25/11 kl.
16:15!

Dagsorden for mødet er:

1) Formalia 3  min

2) Orientering om formalia
vedr. indføring af
eksamener 5  min

3) Forslag til indføring
af syge/-reeksamen 15 min

4) Debat og forslag til
ændringer 30 min

5) Oplæg om andre måder at
afholde eksamen på.  5  min

6) Forslag til omstrukturering
af 4. og 5. semester 5  min

7) Debat om 4.og 5.
semster 30 min

8) Evt.

Ad. 2 og 3
Eksamenskontoret har i samarbejde
med MSR udfærdiget et forslag til hvor-
dan en genindførelse af syge-/
reeksamen kunne se ud.
Dette vil både omhandle det økonomi-
ske og det praktiske aspekt ved pro-
blemer ved en sådan indførelse.
Det er vigtigt at komme og deltage i
debatten da det drejer sig om DINE
muligheder for at kunne komme videre
i studiet selv om du uheldigvis skulle
blive syg.

Ad. 5
MSR deltog i september måned i en
AMEE konference i Edinburgh, hvor
der bl.a. blev delt ud af erfaringerne
fra udlandet om andre alternative
eksamensformer.
Eksamen behøver nødvendigvis ikke at
indebære 6 timer i lokalerne på Peter
Bangsvej- med angstens koldsved ned
af nakken. Kom og hør nærmere om
hvad en portefølge og en OSCE fx. er...

Ad. 6
Der er ved at være deadline for æn-
dringer af strukturen og eksamen på 4.
og 5. semester. MSR har udformet et
forslag som evt. skal tages videre i
Studienævnet som et alternativ til det
eksisterende forslag.
Det indebærer bl.a. at eksamen på
organkursus 2 deles i to Multiple Choice
eksamener i stedet for én stor skriftlig
eksamen. Interesseret?? Kom og hør
mere på torsdag!

Mødet forventes at tage ca. 1½ time
og der vil blive serveret et let måltid
mad bagefter!

Vel mødt!

!!!

Mvh

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Vi har i samarbejde med eksamens-
kontoret udarbejdet et forslag som skal
tages op til debat- blandt så mange
medicinstuderende som muligt.
DET ER JER DET HANDLER
OM!!!

Er du utilfreds med noget ved dit stu-
die- eller har du bare en god idé?
Så kom til et MSR møde og deltag i
arbejdet med at forbedre medicin-
studiet!
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