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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: Politiken og MOK
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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 jr20@bbh.hosp.dk   Mandage 11.30-15.30
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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 Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, over-
læge Ole Weis Bjerrum, overlæge Michael Petersen,
overlæge Helle Aggernæs, prof. Mogens Spang Thom-
sen, stud. med. Mette Lenstrup (10. sem.), stud. med
Hellen Edwards (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
sekretær Lili Hansen, studentersekretær Katrine
Bjerggaard Fisker, studentersekretær Maja Saabye.

Fraværende: Overlæge Jesper Eldrup, overlæge Kjeld
Kjeldsen, overlæge John Vissing, overlæge Henrik
Arendrup, stud. med. Niels Fuglede (11. sem.), stud.
med. Lisbeth Ellegaard (9. sem.), stud. med. Thea
møller (8. sem.).
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Formanden bød velkommen til vores nye vært Mo-
gens Spang Thomsen, patologisk institut, og Maja
Saabye, som er ny studentersekretær.

Den nye institutleder for molekylær patologi er Flem-
ming Fryd.

Formanden er blevet leder af LKF, gældende fra
01.10.04 og et år frem.
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-Hvad siger du f.eks. til:
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Alt dette kan du rent faktisk få i Panumkantinen
(tjek selv www.sund.ku.dk/organisation/Faksekr/Kan-
tine%20-%20menuer.htm) -problemet er bare at her-
lighederne koster Kr. 325,00 pr. kuvert.

Så med mindre du er i læsegruppe med en flok rige
Hellerup-tøser, er det i hver fald ikke til hver læse-
gruppe i skal fråde i ovenstående...
Det store spørgsmål er så bare: hvordan i h******
kan der være så langt imellem en sådan menu og det,
de til daglig serverer i kantinen? Det lette svar er
selvfølgelig: gysser, helt præcis 325 af dem. Jeg tror
nu ikke man skal lade sig narre, for godt nok ser det
flot ud på skrift, men mon ikke menukortet i kanti-
nen snarere ville se nogenlunde sådan her ud:
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...Og hver fredag finder man så ugens middagsretter,
kamufleret i ost og serveret på en skive tørt flute.
Under betegnelsen: bruschetta: 44 kr!
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Ifølge Forenede Kantine Service's hjemmeside var
2003 et meget lukrativt år. Ikke mindre end 285
milliarder kr. blev det til! Læs selv:

"Forenede Kantine Service A/S kom ud af 2003 med
et resultat af primær ordinær drift på DKK 390.000
hvilket gav et overskud på DKK 248.000 millioner
efter skat."  -(http://www.forenede-service.dk/dansk/
forenedekantineservice/forenede_kantine_finans.htm)

Jeg opfordrer hermed til at Forenede Kantine Ser-
vice deler ud af sine mange midler eller i det mindste
sætter deres kaffepriser ned med bare et par tusinde
kroner, således at en almindelig stud.med på SU,  -
lån og 457 vagttimer om ugen, kan få en kop iskold
morgenslam...
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HS-PMI (postgraduat) og LKF (prægraduat) er slået
sammen til CEnter for Klinisk Uddannelse (CEKU).
Charlotte Ringsted er leder af HS-PMI og overord-
net leder af CEKU.

Vedr. evt. fordobling af klinik timerne på 12. sem.
har 9 ud af 10 af de relevante afdelinger meldt til-
bage, at de helst vil afholde 2 kliniktimer om morge-
nen frem for 1 kliniktime om morgenen og en om
eftermiddagen. 2 afdelinger har meldt tilbage, at de
ikke vil være i stand til at fordoble undervisningen.

6! %���������
 ��
��������	���
Intet
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Universitetet overvejer at købe et nyt skema-
planlægningssystem ved navn Syllabus. Systemet
forventes at forenkle planlægningen. Umiddelbart
kan vi ikke udnytte det fuldt ud, da vi ikke råder over
lokaler. Sekretariatet skriver til direktionen vedr.
lokaleproblemerne. SIS og Syllabus kan ”tale sam-
men”, så studenterne og underviserne via et link fra
SIS kan få et skema over deres egne timer.
Alle på 13. semester kommer til eksamen i gyn/obs
inden jul.

8! %���������
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6. sem.: Mangler en repræsentant. Sekretariatet
sender en mail rundt til de studerende med opfor-
dring til at finde en repræsentant.

7. sem.: På RH er der forvirring omkring, hvorvidt
der skal være en klinikpatient til de kliniktimer,
hvor der er tilknyttet et emne. Nogle gange er der
en klinikpatient, andre gange er der ikke. Forman-
den pointerer, at der bør være en klinikpatient til
alle kliniktimerne, da det er god træning. De stude-
rende synes, det er irriterende at hele LKF undervis-
ningen ligger på den første del af det kliniske ophold,
og ønsker det fordelt på begge kliniske ophold. Det
pointeres, at første periode af det kliniske ophold er
en uge længere end anden periode af det kliniske
ophold. Studenterne beklager sig over, at der er for
stor variation over, hvornår de enkelte hold får træ-
net de kliniske færdigheder. Dette skyldes, at der er
mange hold og begrænset kapacitet, så alle holdene
ikke kan få undervisningen lige hurtigt.

8. sem.: Intet

9. sem.: Intet

10. sem.: Intet.

11. sem.: Intet

12. sem.: Der er utilfredshed med en underviser.
Formanden kontakter pågældende.

En forelæsning er blevet aflyst. Der er af-
talt erstatningsforelæsning.
Generelt er der stor tilfredshed med semestret.

13. sem.: Mangler repræsentant

9! -	�!
Hellen Edwards, som er medlem af kvalitetssikrings-
udvalget, spørger om det ville være en idé med et
punkt på dagsordenen som hedder evalueringer, for
at få en mere systematisk information. Det foreslås,
at evalueringer kommer ind under det aktuelle se-
mester eller under eventuelt. Jørgen Hedemark skal
inviteres til et klinikudvalgsmøde for at diskutere,
hvad der skal ske med de afdelinger som ikke er
velfungerende, samt for at opnå et samarbejde, såle-
des at klinikudvalget orienteres om de afdelinger,
der ikke er velfungerende.
De studerende på ny studieordning klager over mang-
lende undervisning i klinisk patologi. Især undervis-
ning i mikroskopi og friske præparater mangler. Kon-
sekvensen er at der skal være eksamen i patologi
uden at der har været undervisning i det. Patologerne
undersøger, hvad der ikke er blevet undervist i. Sam-
klinikkerne mellem patologerne og klinikkerne fun-
gerer ikke efter hensigten. Patologerne har ikke nok
indflydelse pga. manglende antal timer.

KAGE:  Helle Aggernæs tager kage med til mødet d.
25. november.

Referent: Studentersekretær Maja Saabye
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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

Mandag  6/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Christina R. Lundin Med
Tirsdag  7/12 0900 – 1000 1000 – 1300 Malene Esager Med
Onsdag  8/12 0900 – 1000 1000 – 1300 Ditte M. S. Christensen Med
Onsdag  8/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Med
Torsdag  9/12 0800 – 0900 0900 – 1200 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag  9/12 1300 – 1400 1400 – 1700 Gordon T. Jehu Med
Fredag  10/11 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! Studievejledningen holder lukket mellem jul og nytår

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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Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

�������
Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid  - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under  6 mdr. gammelt.

������ �����������!�

Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 må-
neder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2
klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine
normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn
til klip) med mindre du samtidig består dine eksami-
ner.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 20.764,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.
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Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
��������������&�,���+
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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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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-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
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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.

��������������
����������������������
���������������������������
�����  !��	����
�����	������������������"�#�$����
�������
������������������������%

DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 7. dec. Neuro-kursus

(auditoriet, neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 01.12
Onsdag den 8. dec. Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 01.12
Torsdag den 9. dec. Genoplivning 16.15-19.30 01.12
Torsdag den 16. dec. Neuro-kursus

(auditoriet, neurokirurgisk afd. 2092) 16.30-18.30 01.12

Laboratoriet  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF

INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

2/
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

����
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion
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God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer
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Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersø-
gelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige rele-
vante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.
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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:
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På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve syste-
matik i undersøgelsen, samt træne relevante neuro-
logiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske syg-
domme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
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Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.
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Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere seme-
stre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.
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Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tids-
rummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigs-
hospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.

· 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.
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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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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

�������
������
Begge bøger fremstår som helt nye og uden over-
stregninger.

Akut Psykiatri, Joachim Knop, Hans Reitzels
Forlag
Pris 80 kr.

Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, Flemming
Gjerris m.fl., 4. udg., FADL
Pris 475 kr.

Tlf.: 61 70 02 42

�����������
Miljø- og arbejdsmedicin, FADL, 2. udg.
Pris 350 kr.      (Nypris 520 kr.)

Bogen fremstår helt ny, uden overstregninger.

Tlf. 61 70 02 42
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Du skal være mellem 18 og 35 år gammel. Du
skal være normalvægtig og du må ikke tage no-
gen form for medicin. Du skal være ikke ryger.

Produktionen af signalstoffer (cytokiner) ved
bakterieinfektioner spiller en stor rolle ved multi-
organsvigt og død hos kritisk syge patienter, og
man ser hos disse patienter desuden høje koncen-
trationer af frie fede syrer (FFA) og høje
blodsukkerkoncentrationer.
Vi vil i 11 timer indgive en fedtopløsning
(intralipid) gennem et vene kateter i albue-
bøjningen (for at efterligne de høje koncentratio-
ner af FFA). Efter 4 timer indgives en ikke radio-
aktivt mærket sukkeropløsning og to timer efter
dette vil hver halve time måle din iltoptagelse
(ikke invasiv metode hvor vi måler hvor meget
CO2 du udånder), vi kan på den måde måle sukker-
omsætningen. Seks timer efter forsøgets start
timer giver vi desuden et ikke-infektiøst bakterie-
protein (E. coli endotoxin) så vi på den måde
efterligner en bakterieinfektion hos en patient.
Effekten på immunsystemet og sukkerstofskiftet
undersøges ved hjælp af blodprøver.
Formålet med dette forsøg er at klarlægge FFA´s
effekt på immunsystemet og sukkeromsætningen.

Du skal være med i 2 forsøg af ca. 12 timers
varighed med minimum en uge mellem hvert
forsøg:
1. Intralipid infusion, stabile isotoper, ilt-
optagelse og endotoxinbolus.
2. Saltvands infusion, stabile isotoper, ilt-
optagelse og endotoxinbolus.

Et par dage før selve forsøget vil du blive under-
søgt og få taget diverse blodprøver.

På projektdagen skal du være fastende fra mid-
nat (du må gerne drikke vand) og møde kl. 06.00
på Rigshospitalet Tagensvej opgang 76. Du skal
ligge i en seng under hele forsøget og vil få lidt
at spise når forsøget afsluttes.

Du får anlagt 2 intravenøse katetre: ét i hver
albuevene. Fra det ene kateter i albuevenen vil
der blive taget blodprøver. Til tiden 0 giver vi
dig, i det andet albuevenekateter, intralipid (for-
søg 1) eller NaCl infusion (forsøg 2), der starter

til tiden 0 og fortsætter i 11 timer. Stabile isoto-
per opstartes til tiden 4 (timer). Endotoxinbolus
indgives til tiden 6 (timer). I de sidste 6 timer af
forsøget måles din iltoptagelse hver halve time.
Forsøget betragtes som værende risikofrit og
uden bivirkninger.

Honorar:
Honoraret dækker svie, smerte, transport og tabt
arbejdsfortjeneste. Honoraret udgør 2500kr. for
begge forsøg inkl. Forundersøgelse. Beløbet er
skattepligtigt.

Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til
Rikke Krogh-madsen
Telefon: 40285037/35457629
rix@rh.dk
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Til et stort forskningsprojekt, Inter99, søger vi
studerende til at tage blodprøver, lægge venflon,
måle blodtryk, lave sukkerbelastning, og gå til
hånde med andre opgaver.

Vi har brug for din hjælp fra d. 17. januar 2005,
mandag til torsdag mellem kl. 8 og 13.
Evt. kan I være to der deler jobbet (et par dage
hver).
Du skal arbejde med mennesker, så det er vig-
tigt at du er glad, venlig og omhyggelig.
Kunne du tænke dig at høre mere?
Skriv et par ord om dig selv til
chpi@glostruphosp.kbhamt.dk
Eller ring til os på 43 23 32 51

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Amtssygehuset i Glostrup.
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Vi søger en studentermedhjælper ca. 15 timer
om ugen til at assistere medarbejderne i afdelin-
gen. Det kan f.eks. være udredningsarbejde, men
det kan også være kopierings- og arkiverings-
opgaver.
- Du er studerende inden for sundhedsfagene
(psyk., med.) eller samfundsvidenskaberne (scient.
pol., polit., jur., IU eller lignende)
- Du er interesseret i internationalt arbejde med
menneskerettigheder
- Du kan arbejde selvstændigt

Send kortfattet cv til Chef for International Af-
deling Jan Ole Haagensen, RCT, P.O. Boks 2107,
1014 København K. E-mail: rct@rct.dk, senest
10. december 2004.
Ansættelse: hurtigst muligt.
Løn efter Finansministeriets satser for studenter-
medhjælpere.

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Tortur-
ofre (RCT)
Borgergade 13
P.O. Box 2107
1014 København K
E-mail: rct@rct.dk
Web site: www.rct.dk
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Da min bofælle rejser til Sydney i perioden feb-
juli 2005, har jeg et godt værelse i overskud..
Ca. 12m2, dejligt lyst rum, internet. Adgang til
moderne køkken og hyggelig stue.

Pris: 2500 pr. md. alt incl.

Ring eller skriv

fink_jak@hotmail.com / 26818035

/Jakob
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I august var vi tre IMCC'er i Rwanda for at arran-
gere et seminar for de lokale medicinstuderende.
Seminaret var en del af et nyt samarbejdsprojekt og
hovedemnet var projektstyring. Efterfølgende har
de 25 deltagere lavet deres egne små projekter om
alt fra sundhed blandt gadebørn til en kampagne for
at få flere kvinder på universitetet. Målet var at
motivere de rwandiske studerende til at gøre en
indsats i deres lokalsamfund. Vi nåede målet.

Endelig fik vi lavet aftaler, sådan at vi i fremtiden
kan sende danske studerende på praktikophold i
Rwanda gennem PIT.

Nu skal vi så evaluere indsatsen – og finde ud af,
hvordan vi kan fortsætte samarbejdet.

Vil du høre mere?
Vil du være med til at evt. at gentage projektet?
Vil du lære at lave projektbeskrivelse, evaluere og
opleve resultater?
Vil du have mulighed for personlig kontakt med stu-
derende i Rwanda?

Så kom til Rwanda-projekt-møde:
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Evt. spørgsmål kan stilles til: Dan på dan@dbs.dk
eller tlf. 30243602
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Vi modtager hvert år 100 studenter til en måneds
klinikophold fordelt på de store byer i Danmark, og
vi i exchange gruppen sørger for at arrangere klinik-
opholdet, bolig samt tage os af studenterne rent
socialt, med velkomstmiddag samt socialprogram.

Så kom forbi IMCC-kontoret på mandag den 6dec. Kl
16.30 til exchange månedsmøde, eller send en e-mail
til leo-copenhagen@imcc.dk.

Vi glæder os til at se dig!
Hilsen IMCC- Exchange
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Drømmer du om en tur til Grønland i 2005, er det nu,
du skal tjekke IMCC-Grønlands hjemmeside på
www.imcc.dk/greenland . Her er en oversigt over de
sygehuse, hvor det i 2005 er muligt at komme på et
klinisk ophold, ligesom du her kan finde ansøgnings-
skema, praktiske informationer samt læse rapporter
fra tidligere ophold. Der er ansøgningsfrist den 10.
februar, men for at komme i betragtning skal man
have bestået 8. semester på afrejsetidspunktet.
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Den nye medicinfortegnelse 2004/2005 kan
afhentes af alle medlemmer af FADL på

sekretariatet i åbningstiden.

 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.

Med venlig hilsen

Sekretariatet

TURNUS
SKAL DU SNART I TURNUS?
Hvilke spørgsmål ville du gerne kunne
stille til amterne, så du følte dig bedre
kvalificeret til at prioritere dem?

Vi vil i FADL forsøge at få amterne til
at besvare de spørgsmål, de fleste af
de kommende kandidater går og
tumler med, når der skal prioritere
amter.

Men så er vi i FADL også nødt til at
vide, hvad det er for nogle spørgsmål.

DERFOR - skriv de spørgsmål du
gerne ville stille amterne til FADL på

turnus@fadl.dk
Vi glæder os til snart at høre fra en
masse kommende læger!

Med venlig hilsen Liv Bjerre Juul
Nielsen

Turnusordfører - FADL

FADL's julenovelle.
Skriv FADL's julenovelle, og vind en
ekstra julegave til dig selv.

Novellen skal have relation til FADL's
billedfrise, der ses øverst på denne
side, men ellers er der ingen krav,
ønsker eller begrænsninger ud over
din egen kreativitet.

Den bedste novelle bliver offentliggjort
i MOK efter juleferien.

Glem eksamenslæsningen i et par
timer og skriv dig til en gave fra FADL.

Alle noveller skal være FADL i hænde
seneste den 15. december, og skal
sendes til kkf@fadl.dk.

Mange julehilsner

FADL - Karen Boje

Hvad sker der i FADL?
FADL i København har fået nyt repræ-
sentantskab, og derfor sker der i
øjeblikket en masse nyt og spæn-
dende i FADL.

FADL i København er blevet rigere på
udvalg, således at der nu er et
medlemsfordelsudvalg, et støtte-
udvalg, et kommunikationsudvalg og
et udvalg, der skal forestå at opdatere
FADL's mange love og regler.

Medlemsfordelsudvalget skulle gerne
sørge for flere og bedre medlemstilbud
til alle medlemmerne. Herunder både
sjove ting som julebanko, kunst-ture
på Panum og klejner i juletiden. Men
også flere kurser af interesse for yngre
studerende, der igennem lang tid har
været et overset publikum i FADL-regi.

Kommunikationsudvalget skla arbejde
på at gøre kommunikationen mellem
det enkelte medlem og FADL bedre.
En vigtig del af dette er indslag i
MOK, men også andre former for
information, således at medlemmerne
ved, hvad deres kontingentpenge
bruges til.

Støtteudvalget har lavet en ny støtte-
ansøgning, som fremover skal bruges
af alle, der søger FADL om penge.

Hvad mener DU, FADL skal og kan
gøre for dig som medlem?
Giv besked på mail kkf@fadl.dk.

I denne uge udgår indslaget
"det nye repræsentantskab"
på grund af specialreportage
fra FADL's julebanko!
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's julebanko 2004

Mange af FADL's medlemmer er klar til kamp om anden og de andre gode
præmier!

Formanden har fået den
tvivlsomme ære at læse numrene
op!

Et heldigt medlem med banko!
Numrene tjekkes før præmien uddeles til
den heldige vinder.

En spændingsmættet situation. Ved spillet om
hovedpræmien var der 2 med banko, hvorfor der
skulle trækkes lod om, hvem der løb med de
3000,00 kroner til Kilroy sponsoreret af
Forstædernes Bank, og hvem der skulle gå
tomhændet hjem

Og en heldig vinder af FADL's julebanko anno 2004 og
kroner 3000,00 overrakt af formanden for FADL i
København

Julestemning.
Lysene var
røde i
virkeligheden
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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."ER DU

MEDICINSTUDERENDE?
HAR DU vikarieret som læge på et sygehus? HAR
DU haft brug for at tilkalde en bagvagt? HAR DU haft
GODE eller DÅRLIGE oplevelser i forbindelse med
tilkaldelsen?”
Journaliststuderende søger erfaringspersoner til op-
gave.
Ring 27 12 02 74 eller skriv til lauraj@mail.djh.dk"

VIGTIG INFORMATION
OMKRING H:S
AKKREDITERINGEN

Vi er nu klar til at udstede de meget omtalte stamkort,
der sikrer dig en fortsat adgang til at tage vagter inden
for H:S området, som er Amager Hospital, Bispebjerg
Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital,
Rigshospitalet og Sct. Hans Hospital.

Du skal gøre følgende:
Enten at komme forbi Vagtbureauet og få taget et
digitalt billede én gang for alle, eller sende et digitalt
billede til os i en rimelig god kvalitet og i pasfoto-
størrelse og sammen med oplysning om dit navn og
CPR-nr.  Vi vil bruge dette billede på alle fremtidige
stamkort. Vi har desværre ikke mulighed for at hente
det billede, som du i sin tid sendte til Panum.

Vi gør til gengæld:
Henter dine studieoplysninger fra Panum - at du er
indskrevet på medicinstudiet og dit aktuelle semester-
trin. Vi checker naturligvis først at du har givet os
fuldmagt til dette.
Ca. 95% af alle FADL medlemmer har gjort dette ved
indmeldelsen i FADL – resten af jer skriver vi til endnu
en gang. Hvis vi ikke kan indhente de omtalte oplys-
ninger, grundet manglende fuldmagt, kan vi ikke ud-
skrive stamkortet.

Vi tjekker om du har gennemført genoplivnings- og
brandkurset, samt den elektroniske opfølgning på dit
brandkursus hos www.trygbrandskole.dk.  Skulle du
have glemt dette, får du naturligvis en chance for at
få det gjort; ring til Vagtbureauet (Tina eller Beate) og
få oplyst dit login og password, hvis du har glemt det.

Vi printer et H:S stamkort til dig, som er gældende i 15
måneder. Herefter printes der igen efter disse 15 må-
neder et nyt stamkort som automatisk sendes til dig
med posten. Dette naturligvis forudsat at du fortsat er
aktiv studerende, har gennemført brandskolens elek-
troniske opfølgning samt fortsat er medlem af FADL.

Bemærk venligst følgende:
Vi er meget obs. på at have dette store arbejde på
plads inden vi kommer for langt ind i 2005. Vi arbejder
under en kort midlertidig dispensation, således at vi
kan få alle med i denne akkrediteringsrunde. Til gen-
gæld skal du SKYNDE dig at komme forbi Vagtbureauet
og få taget det tidligere omtalte billede, og samtidig få
opdateret vores oplysninger om evt.  adresseændring,
mailadresse, telefon etc.

Hvis du ikke har gennemført de obligatoriske brand-
og genoplivningskurser, får du en sidste mulighed for
dette i januar måned, hvor vi afholder nogle ekstra få
opfølgnings-kurser. Kontakt Vagtbureauet NU hvis du
mangler et eller begge kurser.

Første dag for billedtagning: Mandag den 6. dec.
Vagtbureauet holder åbent hver dag mellem 8:00 og
15:00 til denne billedtagning, og hver onsdag er der
tillige aftenåbent mellem 15:00 og 19:00, første gang
onsdag den 8. dec. Vi holder julelukket fra den 23.
december til 3. januar.

Hvis du har spørgsmål omkring akkrediteringskurserne,
Tryg Brandskolens elektroniske opfølgning, billeder og
andet, da ring til os eller kom forbi i åbningstiderne.

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.

01.11.04

SERVICECENTRET

Har du glemt hvornår det lige var du var på brand-
kursus?

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.

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/Vagtbureauet
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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: Mandag d. 3. januar 2005 til Vagtbureauet.

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

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: 3/1-2005 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Trine på 28961833 eller til Vagtbureauet.

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12

Hyggeligt hjemme hold på Amager søger 2 nye med-
lemmer 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 3/1-2005 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. Patienten er klart tænkende
og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor
tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men 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 3. januar 2005

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet
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BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET

1 børneventilatør søges hurtigst muligt til permanent-
hold 4301, på RHs neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams(neuro,hjerte og kir
team).
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af
typisk 2-4 babyer, (sygepleje,stuegang,
blodprøvetagning,forældrekontakt).Du vil især komme
til at passe præmature,børn født af  mødre med
diabetes,samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
-Min. 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus og du ansættes forpligter du dig til at tage
førstkommende BVT kursus(lønnet).
-Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.( Der er
som regel 40 % av og 60% nv).
-Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat.
-Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med BVT
2 lønnede med spl.
Ca. 2 timer ulønnet med laborant

Løn:
Har du BVT-kusus, tilbyder vi dig oven i din vt-løn, et
børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Mandag den 3. januar 2005 til Vagt-
bureauet!

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Mette Gyhrs tlf: 28228767
E-mail: gyhrs@stud.ku.dk

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlem-
mer 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 vagt-
ønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi
arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød,
stille dreng på 5 år, der har en cerebral parese. Dette
gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjæl-
pes 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 observere, suge p.n., (ofte er det nok med
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte
ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest
muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og
vagtfaciliteterne 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

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER 2
NYE MEDLEMMER PR. 1.1.05:

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.
16. december kl. 14.00

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. december 2004
kl. 12. Fortrykt ansøgningsskema kan udfyldes og
afleveres på vagtbureauet..
Yderligere information: Kontakt holdleder Laura Buskov
på 25327271
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Omvalg til bestyrelsen!!!
Fra d. 29 november til d. 10. december!!!

Ja, det er rigtigt!!!
Pga. en fejl på stemmesedlen er valget af
studenterrepræsentanter til universitets-
bestyrelsen blev annulleret.
Fejlen bestod i, at det ikke fremgik af stemme-
sedlen at Det Medicinske Studenterråd på
liste S4 bl.a. indgik i valgforbund med liste
L3 og L4

Hvem er de så???
- FSR's kandidater???Hvad betyder det???

Det betyder at hvis du stemmer på kandidater
på en af disse 3 lister- fx. MSR så går disse
stemmer til den samlede pulje af lister der peger
på spidskandidaterne Katrine Møller og Rie
Kjær Poulsen.

Hvorfor stiller MSR ikke selv op til besty-
relsen?
MSR peger på Katrine og Rie, da de har mange
års erfaring med universitetspolitik. Denne er-
faring har de bl.a. fra deres tid i Forenede Stu-
denterråd og MSR har fuld tillid til at Rie og
Katrine vil varetage alle studerendes interesser-
også de medicinstuderendes!
Glem ikke at MSR også sidder i Forenede Stu-
denterråd, så MSR er forpligtiget til at tage evt.
problemstillinger videre.

Hvad betyder det så at der er omvalg?
Hvornår sker det så?
Vi forventer, at omvalget vil finde sted fra den
29. november til den 10. december,
og at offentliggørelse af valgresultatet vil ske
den 14. december. Dermed skulle det være mu-
ligt, at studenterrepræsentanterne som planlagt
kan tiltræde den 1. januar 2005.
Vi vil gerne opfordre jer alle til at stemme endnu
en gang og på den måde bakke op om studenter-
demokratiet på universitetet.

Katrine Møller Rie Kjær Poulsen

Katrine og Ries ønsker for arbej-
det i bestyrelsen:

"Vi tør godt tro på, at de seks bestyrelsesmed-
lemmer lige som os har ambitioner om, at være
med til alt skabe et godt og velfungerende uni-
versitet, hvor fri forskning, faglig fordybelse og
mangfoldighed er i højsædet (....)

Vi ønsker som mininum et udvalg for hver af
universiteternes to kerneområder: Uddannelse
og forskning, (...)

Den nye ansvarsfordeling bør kortlægges som
noget af det første, så beslutninger ikke ender
mellem to stole. Jo mere uklarhed, des mere
kaos på universitetet og det er ingen tjent med-
heller ikke lederne" (Kilde: Universitets-
avisen28/10-04)

Det indebærer, at de studerende for fjerde gang
i år vil modtage stemmesedler til et valg på uni-
versitetet. Det Medicinske Studenterråd mener,
det er yderst kritisabelt, at vi i en tid, hvor den
demokratiske proces forringes, skal opleve
gentagende rod i valghandlingen fra administra-
tionens side.

Indkaldelse til ordinært MSR-møde d. 2/12-04
Dagsorden til mødet er:
Emne Type Tid
1.   Formalia   3 min
2.   Orientering fra bestyrelsen   3 min
3.   Nyt fra semestrene D 15 min
4.   Orientering om
       syge-/reeksamensdebat O + B 10 min
5.   Studienævn D 20 min
6.   Nyt fra udvalg D + B 15 min
7.   Oplæg vedr. EMSA D+ B 10 min
8.   Arbejdsbeskrivelser B   5 min
9. Bologna workshop
     om kvalitetssikring O 10 min
10. Basisgruppe-dag? D   5 min
11. Julefrokost O + B   5 min
12. Fagrådsdag O + B   5 min
13. Meddelelser 10 min
14. Evt.

Ad. 4
Der blev afholdt ekstraordinært MSR-møde
torsdag d. 25/11-04 med oplæg til debat om
genindførelse af syge-/reeksamen. Der var stort
fremmøde, og MSR besluttede at arbejde for at
organkurserne gøres til ”ægte” blokkurser. Dvs.
at de afsluttes med hver deres eksamen. Ud-
formningen af eksamen var MSR ikke enige om,
og vi skal derfor have uddybet forslaget fra mødet
til et konkret forslag, som kan forelægges Studie-
nævnet i starten af januar.

Ad. 7
MSR er tidligere blevet opfordret til at tage stil-
ling til, om vi sammen med Århus og Odense
har lyst til at være medlem som nation i EMSA.
Christina Jensen-Dahm, som i lang tid har ar-
bejdet med internationalt arbejde kommer og
holder et orienterende oplæg om EMSA- for-
dele og ulemper, hvorefter MSR skal tage stil-
ling til hvorvidt vi har lyst til at være medlem-
mer.

Ad. 8
Der er blevet udarbejdet arbejdsbeskrivelser til-
svarende de udvalgsbeskrivelser, der blev vist
frem på sidste MSR-møde, og disse er blevet
sammenholdt med de allerede udarbejdede un-
der Bo’s tid som formand, og MSR skal god-
kende disse, samt nedsætte en deadline for hvor-
når alle udvalg skal have indarbejdet dette, så
det kan lægges på nettet.

Ad. 9
Der er planer om at afholde en workshop i før-
ste uge af juli måned i forbindelse med Bologna-
processen. Denne skal omhandle kvalitetssikring
og bl.a. inviteres WFME som har udarbejdet et
omfattende program for hvordan universiteterne
i verden kvalitetssikres.
Sissel fra Århus som er international ordfører i
SUPU kommer og holder et oplæg om work-
shoppen.

Ad. 11
Skal vi have en basisgruppedag i foråret?

Ad. 12
MSR afholder julefrokost igen i år, og det skal
ordnes således, at alle, der deltager, tager en ret
med.

Ad. 13
Vi skal snart til at holde Fagrådsdag, og hvis
denne skal annonceres rettidigt i MOK, skal vi
på dette MSR-møde fastsætte en dato, så ind-
kaldelsen til Fagrådsdagen kan sættes i næste
uges MOK. Vi skal derudover finde nogle per-
soner, som vil stå for det praktiske på fagråds-
dagen med at booke lokaler, handle ind og lave
mad.

O= Orientering D= Debat B= Beslutning

Mødet er sat til at vare ca. 2 timer og et kvarter
Vel mødt!

Mvh
Sabrina Eliasson
Formand, Det Medicinske Studenterråd

HUSK!!!HUSK!!!HUSK!!!HUSK!!!HUSK!!!
Du kan altid skrive til MSR på
msr@studmed.ku.dk eller ringe på 35326400
hvis du har spørgsmål, forslag, ris/ros.

Hvad er WFME???

World Federation for Medical Education blev
stiftet i 1972 og har sit hovedkontor i Køben-
havn, hvor præsidenten for WFME, Dr. Ha ns
Karle hører til.

Organisationens formål er "at stræbe efter de
højeste videnskabelige og etiske standarder i
medicinsk uddannelse ved at tage initiativer til
implementering af nye metoder, værktæjer og
ledelse af medicinsk uddannelse"

Kilde: www.ifmsa.org/partners/wfme.htm
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Ulandsgruppen har i øjeblikket tre projekter, heraf
to i Bolivia (Azurduy og San Lucas) og et i Ghana
(Tumu). Formålet med projekterne er at højne sund-
hedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i
samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og
med opbakning fra lokalbefolkningen.

På projekterne arbejder man med primær sundhed i
nogle af verdens fattigste områder. Strategien byg-
ger på WHO's Primary Health Care, som søger at
udbrede kendskabet til sundhedsfremmende adfærd.
For at opnå de overordnede formål arbejder IMCC
på at styrke det eksisterende sundhedssystem i land-
distrikterne, ved f.eks. at deltage i de nationale
sundhedsprogrammer omhandlende f.eks. vaccination-
sprogrammer, mødre- og børnesundhed og ernæring.
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Medicin- og folkesundhedsstuderende kan søge Ulands-
gruppens projekter. Såvel par som enlige kan komme
i betragtning til udsendelse. En partner kan have en
anden baggrund end  medicinsk/folkesundhedsviden-
skabelig, men vil indgå på lige fod med de medicin-
studerende/FSV’ere i projekterne. Ulandsgruppen
indeholder således mange forskellige faggrupper. På
udsendelsestidspunktet skal den medicinstuderende
have bestået 8. semester. Som FSV skal du have en
bachelor ved udsendelse - men man kan godt søge om
optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året i
februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til
hver af projekterne. Da Azurduy- projektet slutter i
marts 2006, udtages der kun rotationer til San Lu-
cas-projektet i Bolivia og Tumuprojektet i Ghana –
altså i alt 4 rotationer. For at komme til samtale
skal man skrive en ansøgning til Ulandsgruppen.

Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne er
1. juni/1. december og for Ghana-projektet 1. juli/1.
januar. Man vil således blive udsendt efter henholds-
vis 9 eller 15 måneders forberedelse. Udsendelserne
varer i 14 måneder. Foruden de 14 måneders udsen-
delse forpligter man sig til at deltage i forberedelse
af egen udsendelse samt at fortsætte i Ulands-
gruppens arbejde i ét år efter hjemkomst fra projek-
tet.
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Vi er tre blege, der står af flyet i Kigali. Vores
bagage er selvfølgelig forsvundet undervejs, men vi
har det vigtigste i håndbagagen. Vi hilser hjerteligt
på de tre sorte, der har ventet en halv dag på os i
lufthavnen. Selvom vi er i en millionby er der kul-
sort, gadebelysningen virker ikke, fordi der ikke er
nogen elektricitet … eller rettere fordi der er for
lidt elektricitet - de kan kun forsyne ca. en femtedel
af byen. Vi kan se de oplyste kvarterer som oplyste
kvadranter på bjergskråningerne i det fjerne. Bilen
kører zig-zag mellem vejbanerne for at undgå de 20-
30 cm dybe huller, der er spredt ud over vejen. Før vi
kommer ind til centrum, kører vi igennem et mili-
tært tjekpoint. Det er 10 år siden krigen sluttede,
men de har ikke helt afskaffet dem endnu. Det er en
ranglet mand i et alt for stort sæt grønt bomuldstøj
som kigger ind i bilen - han kunne lige så godt være
hoppet ud af fjernsynet, da jeg så nyhederne i sidste
uge. Han virker ikke specielt frygtindgydende, og
efter et hurtigt kig vinker han os videre med sin
AK47.

Vi er i Kigali, Rwandas hovedstad, for at arrangere
de sidste detaljer i et lille seminar omhandlende
projektplanlægning, organisationsopbygning og HIV/
AIDS. Formålet er at få et samarbejde op at stå
mellem medicinstuderende i Rwanda og Danmark.
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Vores lille seminar har vist sig at være en stor begi-
venhed. De 20 deltagere er blevet udvalgt af forman-
den for medicinerrådet på baggrund af deres dygtig-
hed, aktivitet på studiet og sikkert en god portion
nepotisme. Seminaret varer fem dage, og selv om
det er midt i eksamensperioden tropper alle 20 del-
tagere op. Fakultetet i Butare er det eneste i landet.
Det er en murstensbygning på ca. 1000 kvadratme-
ter, hvor hvert institut består af et klasselokale med
tilhørende kontor. Deres anatomiske samling består
af 5 små formalinbade med ét dårligt, afpillet præpa-
rat i hver. Rundt omkring på fakultetet sidder folk og
læser til eksamen efter hæfter og kopier, bøger er en
sjældenhed her.

�*���
 ���
 ���	�*���
Vi har været spændte på, hvordan det hele vil gå.
Idéen bag seminaret er hjælp til selvhjælp. Vi øn-
skede at så stor en del af seminaret som muligt blev
planlagt af medicinstuderende i Rwanda, for at enga-
gere dem mest muligt, og for ikke at gennemtrumfe
en vestlig arbejdsform og tænkemåde. Vi er således
på sin vis besøgende ved vores eget seminar. Det er
lærerigt, men til tider også svært, at forstå og af-
finde sig med den måde tingene foregår på hernede.
Vigtigst er det ikke at stresse over tiden - vi når det
nok ”Hakuna matata”, og hvad vi ikke når i dag, når
vi i morgen... og ender det med vi ikke når det, så
klarer vi os nok alligevel. Derefter skal man vænne
sig til deres autoritetstro, man bukker og skraber for
dem, som er højere på strå end en selv, og man kan
ikke finde på at afbryde en forelæser, selv om han
går en time over tiden og intet nyt har at sige. Det
er en afslappet og rar mentalitet, der giver rum til
at nyde livet, men som unægtelig er mindre effektiv
end vores.

�B����
Landet har så mange problemer, at det virker uover-
skueligt hvor man skal starte, hvilket heldigvis hel-
ler ikke er vores opgave. Vi er her for at videregive
hvad vi ved om organisationsopbygning og projekt-
håndtering, for at lære om landet, og for at motivere
de studerende hernede til selv at tage fat om proble-
merne. 15% af befolkningen er smittet med HIV/
AIDS, den gennemsnitlige levealder er under 50 år,
analfabetisme er udbredt og i store dele af landet
ligger nærmeste klinik flere dagsmarcher væk. De
har med andre ord røv og nøgler, bortset fra deres
indre ro, deres gode humør og for 15% vedkomne en
lille uvelkommen retrovirus.
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Nogle af os der deltog i seminaret vil snart være
læger, og der er brug for ’friske’ medicinstuderende.
Hvis du har lyst til at høre nærmere om projektet,
deltage i udviklingen af dét, og evt. tage til Rwanda,
så er du meget velkommen til at kigge forbi til vores

næste møde, som bliver holdt torsdag d. 9. december
kl. 16 på IMCC-kontoret på Panum. Du kan også
kontakte os på følgende adresser:

Dan Brun Larsen – dan@dbs.dk
Stine Skovgård – skovgaard@dbs.dk
Kristoffer Barfod – kbarfod@stud.ku.dk
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Alle fra og med 6 sem er velkomne.
Billetter sælges i klubben. Se hvornår i næste
MOK.

Alle der er interesserede i at være med til at
arrangere Fase II Julefrokosten den 18. dec. er
velkomne til at møde op i studenterklubben til
den sidste lange fredagsbar fredag den 3. dec. kl
15.30. Vi mødes og kommer med ideer og aftaler
slagets gang over en fadøl.
MVH FASE II…….
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Tag dine holdkammerater med ned til årets
sidste fredagsbar

og ønsk dem en god jul over et glas gløgg OG
æbleskiver….

Om aftenen spiller coverbandet
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Venner er velkomne. 1 pr. studiekort til
Panum. Døren lukker kl. 23

Vi ses på fredag…. Kom glad, kom frisk……
KH  HUSGRUPPEN

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
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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.

�$��������	
������
��������*�	������

:.��
����
(1�:
5
���������D
Du kan stadig nå at strikke et halstørklæde til
Tante Oda og en hue til Fætter Hans!

Strikkecafeen er åben for begyndere og super-
strikkere og alle dem ind imellem den 2., 9. og
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

Bonusopskrift: En på en lille klokke til at hænge
på juletræet (opskriften kræver fortrolighed med
engelsk og de tilhørende strikke-fagudtryk):
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I used 3/2 cotton and size 3 needles and got a bell
about 1" tall. You could use something bigger
and have a tree ornament.
Cast on 12 sts (leave a tail to sew up side).
Rows 1-6: stockinette stitch
Row 7: k2 tog, k4, k2 tog, k4 (10 sts)
Row 8: purl
Row 9: k2 tog 5x (5 sts)
Run end through 5 sts and draw up.
Using the long end at the cast on row, sew up the
side. Turn up the bottom of the bell.
Variation:
You could begin with a few rows of garter stitch
then not turn up the bottom edge. In this case,
use a smaller gauge needle for these rows than
you use on the subsequent rows; that will keep
the bottom from flaring too much. Fiddle with it
and see what you like.
Bobble (Clapper)
Cast on 1 st (leave a few inches long tail).
k1, yo, k1, yo, k1 in that first stitch (5 sts)
sl1, k4
sl1, P4
sl1, k4
sl1, p4
K2 tog, k1. Bind off. K last 2 tog and bind off,
leaving one stitch. Clip yarn and pull through,
leaving a few inches. Tie the cast on tail and the
bind off tail together to make the bobble round.
Pull the tails up through the bell and fasten to
the inside at the top.

http://www.knittingonthenet.com/patterns/
holbell1.htm
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”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.
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Sidste møde i dette semester. Kom og vær med
til at julehygge inden eksamenslæsnin-gen star-
ter. SIMS er for alle med interesse for idræts-
medicin.
Vi håber at mange af Jer, som var med på Idræts-
medicinsk Klinik, har lyst at dukke op.

Mange julehilsner

SIMS
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Kommende psykiatere indoktrineres til at se syg-
dom som
primært biologiske fejl – og med samme øjne ser de
psykiske lidelser. De har ikke en tilstrækkelig
forståelse for sociale- og psykiske faktorer, som er
med til at gøre folk meget syge. Generelt taler
psykiaterne ikke med patienterne i mere end tyve
minutter. Og tiden brugers mest på medicinrelateret
samtale. De færreste psykiatere bedriver i praksis
psykoterapi – hvis de overhovedet er i stand til det?

I stedet burde man uddanne ”psykialoger”, der fra
starten undervises i sociale og psykiske forhold i den
ene halvdel  af tiden og i traditionel medicin i
resten.
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Jeg er meget ærgerlig over at finde ud af, at man
ikke kan have sine ting i fred her på stedet -og
udenfor. Mandag fik jeg stjålet min lille fine og me-
get gode ven af en samsung mobiltelefon
(S300M) at være!
Jeg var pa vej hjem i bussen, men de eneste der stod
ved mig var 2 her fra bygningen, og da de
forlod bussen var min telefon væk!
(Det skal siges, at jeg lige havde talt i telefon, og at
der ikke var andre i nærheden!)
Da jeg så et par dage efter tager mig sammen (me-
get forsigtigt og overbeskyttende overfor mine
sidste ting af værdi) og tager hen pa skolen igen, er
den første jeg møder en medstuderende, der har
mistet sin MOBILTELEFON pa den våde studie sal!
Er vi ikke alle pa SU (eller endda har valgt den fra)?
Er vi ikke alle trætte af at tage lange
FADL-vagter for at kunne få hverdagen til at hænge
sammen, og huslejen betalt?
Hvad er det der gør, at folk tror det er OK at tage
andres ting? Er dette her blevet til et
kollektiv med 6000 hippier der render rundt og deler
...og bare har glemt at informere alle?
Hvis man har så djævelsk svært ved at holde de lange
fingre fra andres tasker, skabe og ting, kunne
man så ikke bare udvise en smule næste-kærlighed
og aflevere hvad man selv ville finde
fuldstændig uundværligt?
Derfor skriver jeg nu en lille liste over ting man
kunne være så venlig at aflevere efter en lille
Panum-togt:
Tyves liste:"husk at aflevere":
-sim-kort (her ligger numre pa folk man ikke er i
stand til at skaffe, aftaler i kalender etc)
-Kalender ( hvis man skulle have været så heldig at
have stjålet en hel håndtaske -som en
pige fra 3.semester fik for lidt tid siden)
-notater (hvis ovennævnte tilfælde skulle være en
hel skoletaske)
-og selvfølgelig ting der ikke kan erstattes, som fx
billeder af folks børn etc... HVAD SKAL
DU MED DET?

Et lettere lille surt opstød fra en der er træt af at
dele. Mathilde -semesterfri!
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