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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)
Køge: Studenterlokalet

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. 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: IMCC
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Denne redaktion
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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, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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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   Tirsdage 13.00-16.00
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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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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Eks-
peditionen besked, da vi dagligt får opdateret samt-
lige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adres-
ser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamens-
breve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

"
#���$����
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Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditio-
nen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.
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Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du for-
holde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og pe-
rioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Eks-
peditionen besked om en ny adresse.
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Hannibal Hildorf og Simon Kvalm - ligheden er slående...
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OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-num-
mer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærk-
somme på at opgive en dansk postadresse i Ekspediti-
onen.
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Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamens-
breve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspedi-
tionen besked om den danske adresse, hvortil du øn-
sker din post sendt.

"
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Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinik-
udvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.
OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på
punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine
kurser og eksamensresultater er registreret korrekt.
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På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksa-
mens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)
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Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kon-
trollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.
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Mandag  7/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Ulrik Bodholdt Med
Mandag  7/3 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med
Onsdag  9/3 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag   9/3 1300 – 1400 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  10/3 0800 – 0900 0900 – 1200 Christina Rydahl Lundin   Med
Torsdag  10/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon T. Jehu Med
Torsdag  10/3 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                     Med
Fredag  11/3 0900 – 1000 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int

Mandag  14/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Ulrik Bodholdt Med
Onsdag  16/3 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag   16/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager Med
Onsdag  16/3 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med
Torsdag  17/3 0800 – 0900 0900 – 1200 Christina Rydahl Lundin   Med
Torsdag  17/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon T. Jehu Med
Torsdag  17/3 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                      Med
Fredag  18/3 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  !

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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Du kan få vejledning vedrørende udveksling inden ansøgningsfristen 18. marts 2005, hvis der er behov for det.
Vejledningen foregår i lokale 9.1.3 og vil være temaopdelt frem til ansøgningsfristen.

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op. Orienter dig på Internettet på adressen - http://www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_IntForhold.htm - inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om.
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10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem. / andet, herunder selvarrangerede udvekslingsophold

Venlig hilsen
Tina Gottlieb
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2005 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation.
Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har
på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøg-
ningsfristen er 1. oktober 2005 i efterårssemesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger
kræver en samtale med en studievejleder inden
ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger
om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og en-
kelte andre.

�47
 +,
8
�-9,8+.+:;+, 8 <+ 
4<
�%=�<
�.8�
,9
+�
8
-.8.;
>>

�������



�
�����������	
���������
�
���
� ���	����
�!����'
���

����������=>��5 ���333
Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie.
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Og husk at fornyelse af årskort IKKE er det samme
som at tilmelde sig næste semester!
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Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensum-
beskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).
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Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2005 1. marts 2005.
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Der er nu åbent for tilmelding på punkt.ku.dk til
ovenstående tentamen. Sidste frist for tilmelding vil
være den 7. juli 2005.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Eksamenskontoret
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,�-4 +7 + -8, A# +�
Tirsdag den 15. marts Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 OVERTEGNET
Onsdag den 30. marts Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 LEDIGE PLADSER
Torsdag den 31. marts Genoplivning 16.30-19.30 OVERTEGNET

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:

8.
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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
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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

�������
������������
��������
�!�

�
�������
���"	#�
��
�$
�%%%%
Fase II festen er lørdag den 9. april, men lige nu er
vi ikke helt nok til at få den op at stå…..
SÅ : mød op i klubben fredag d. 18. marts kl. 16.00 –
her vil vi planlægge festen og fordele opgaverne med
at lave billetter, finde catering-firma, bestille band/
DJ eller hvad vi nu kan finde på.
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FADL inviterer til informationsmøde om turnus for
dig, der snart skal ud og prøve kræfter som nyuddan-
net læge
I marts turnerer FADL rundt til de tre uddannelses-
byer og afholder informationsmøde om turnus. På
mødet vil du få mere at vide om turnusordningen,
hvilke rettigheder og muligheder du har, og hvordan
du rent praktisk skal forholde dig. Ud over repræsen-
tanter fra FADL deltager der på mødet også repræ-
sentanter fra Sundhedsstyrelsen, Regionerne/amterne
og Yngre Læger.
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         - FADL byder velkommen
         - Sundhedsstyrelsen orienterer
         - Præsentation ved regionerne/amterne
         - Yngre Læger orienterer
         - FADL runder af
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Informationsmødet i din studieby foregår følgende
dag
· København mandag d. 14. marts 2005 kl. 16.15-
18.15 i Lundsgaard auditoriet, Panum Instituttet

· Århus tirsdag d. 15. marts 2005 kl. 16.15-18.15,
Patologisk auditorium, Hospitalsgaden, bygn. 18

·Odense onsdag d. 16. marts 2005 kl. 16.00-18.00,
Store auditorium, Patologisk institut,
Windsløwsparken 15

Har du spørgsmål til turnusordningen, skal du maile
dit spørgsmål til Hovedforeningen på hf@fadl.dk. Dine
spørgsmål vil blive sendt videre til mødets oplægs-
holdere, der vil forsøge at svare på dem på selve
mødet.
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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.

Fortsættes >
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Mvh studiesalsvagterne

-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
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Udrejsedato d. 19.6.2005
Hjemrejsedato d. 29.6.2005

Pris total for 2 personer: 2796,- kr
(1398,- kr per person)
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Hvis du sidder inde med et medicinsk lomme-
kompendie du ikke lige bruger – hvorfor så ikke
sælge det???
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Den ene søges til videnskabeligt projekt om op-
gørelse af medicineringsfejl, i alt ca. 100 timer
med start 1. april. Dette projekt foregår i H:S
Enhed for Patientsikkerhed, Hvidovre Hospital.
Den anden søges til tastning i og analyse af rap-
porter om utilsigtede hændelser. Dette projekt
fordeler sig over alle seks H:S hospitaler, og har
et omfang af ca. 5-15 timer ugentligt.
Det er i begge tilfælde en fordel, hvis ansøger
har kendskab til medicineringsprocessen fx fra
kliniske ophold og/eller vikariater samt har be-
stået farmakologi (1986-ordningen) eller den in-
tegrerede eksamen efter 9. semester (2000-ord-
ningen).
Vi tilbyder et spændende fagligt miljø, indsigt i
kvalitetsudvikling, viden om databearbejdning
samt løn efter overenskomst, dvs. ca. 117 kr./
timen.
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Reservelæge Louise Isager Rabøl
H:S Enhed for Patientsikkerhed, afsnit 423
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
louise.raboel@hh.hosp.dk
For yderligere oplysninger er du velkommen til
at ringe på tlf. 36326071.
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Aldrig brugt, köbt på Sea life i Stockholm i feb.
100% aegte med certifikat. Str; M, Farve; Old
Green, lang model. Otrolig dejlig varm parka i
andedun med ulvekrave. Nypris 6000 kr.
Mit pris 3000 kr. Tal med Jesper
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Har fået storstrøms amt med start til sommer
2005.
Ønsker at bytte til noget tættere på kbh.
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FASE II FESTEN er for alle fra og med 6. semester,
og er festen hvor ”de voksne” slår sig løs.
Du behøver ikke at være med i klubben eller være
rusvejleder eller aktiv i samtlige basisgrupper for at
være med i arrangørgruppen – blot have lyst til at
stable et brag af en fest på benene (og så være på 6.
semester eller højere).
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Hilsen Sas, Ibs og Sif
FASE II FEST-arrangørgruppen
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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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FADL afholder den 14. marts turnusinformationsmøde
klokken 16.15 i Lundsgårdauditoriet.
Alle 12.semestersstuderende er mere end velkomne
til at møde op og blive mere kloge på turnusordningen,
som den er lige nu!

Med venlig hilsen
Turnusordfører

Liv Bjerre Juul Nielsen
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Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide af kroniske sygdomme
Du må ikke have lidt af eller lide af psykiske sygdomme
Du må ikke have søskende, forældre eller børn med psykiske sygdomme
Du skal være ikke-ryger
Du må ikke tage fast medicin
Du må ikke bruge euforiserende stoffer
Du må ikke have et dagligt alkoholforbrug
Du skal have et BMI mellem 19-25

Undersøgelsen foregår over to dage med minimum en uges mellemrum, og vil tage ca 6 timer pr gang. Du
skal være fastende ved begge lejligheder.
På de to dage, vil du møde om morgenen, og få målt blodtryk og puls, hvorefter du enten modtager placebo
eller aktiv stof (escitalopram. Ugen efter  vil du komme i den modsatte gruppe. Der er ingen forventelige
bivirkninger ved det aktive stof.
Efter ca. 3 timer vil du få påsat elektroder i ansigtet (EMG) og elektroder på hovedet (EEG). hvorefter du
vil blive udsat for forskellige lydstimuli op til 116 dB. Du vil i forbindelse med hver af undersøgelsesdagene
få taget tre blodprøver, samt ved første session skulle afgive en urinprøve med henblik på at teste for
euforiserende stoffer.
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite og anmeldt til Datatilsynet.
Der vil blive givet økonomisk kompensation i form af gavekort på 1200 kr
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For at kunne deltage skal du være
· mand
· mellem 18 og 40 år
· normalvægtig
· ikke ryger
· helt rask og ikke indtage nogen form for

medicin
Du må ikke tidligere have været

· kritisk syg, inkl. svær blodforgiftning,
meningitis, svær lungebetændelse eller
svært tilskadekommen

· deltager i forsøg med indgift af bakteri
elle stoffer
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· du deltager 2 gange i forsøget, med og

uden kunstig blodforgiftning. Hver
forsøgsdag varer 13 timer.

· der inden forsøget foretages en generel
helbredsundersøgelse inkl. blodprøvet
agning.

· du skal være fastende, men vil få sukker
vand i ’drop’.

· du får influenza-lignende symptomer,
dvs. feber, muskel- og ledsmerter og
almen sygdomsfornemmelse i 4-6 timer.

· Du får målt din øvre og nedre tarm
permeabilitet ved hhv. oral og rektal
administration af radioaktive markører
og opsamling af urin under forsøget.

· du får foretaget rektoskopi (undersø
gelse af endetarmen) med udtagning af
10 slimhindevævsprøver.

· Du får målt din mavetømningshastighed
ved at indtage 125 mg panodil og få
taget blodprøver.

Risici ved deltagelse
· Over tusinde forsøgspersoner har fået

indsprøjtet oprenset bakterielt stof
(endotoksin). Der er ikke registreret
 alvorlige bivirkninger.

· Den radioaktive dosis er i størrelsesor
den som den årlige baggrundstråling.

· Rektoskopi og bioptering af slimhinden
er ufarligt og medfører let ubehag.

Det samlede tidsforbrug vil være ca. 26 timer og
forsøgene afvikles følgende dage i april:

Onsdag den 6 april og mandag den 18 april (3
personer) eller
Mandag den 11 april og onsdag den 27 april (3
personer)

Du skal kunne komme begge dage.
Der udbetales kr. 4500 ved deltagelse.
Undersøgelsen er godkendt af Videnskabsetiske
Komité jr.nr. KA03045
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Til hestepigerne på panum...
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FADL arrangerer "kunstrundtur" på Panum
17. marts klokken 17.00

Tilmelding på kamilla@fadl.dk

 Københavns Kredsforening
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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!

Kunst på Panum
Undrer du dig nogensinde
over, hvad det er for nogle
billeder, der hænger på
væggene, når du går rundt på
Panum.
Som en integreret del af
Panumbyggeriet findes en række
kunstværker af større nulevende
kunstnere.

Nogle af kunstværkerne findes i
vandrehallen - andre findes i ikke
offentligt tilgængelige møderum.

Hvis du vil se dem, arrangerer
FADL rundvisning den 17.
marts klokken 17.00

Turnusinformationsmøde
FADL afholder den 14. marts
turnusinformationsmøde klokken
16.15 i Lundsgårdauditoriet.

Alle 12.semestersstuderende er
mere end velkomne til at møde op
og blive mere kloge på turnus-
ordningen, som den er lige nu!

Med venlig hilsen

Turnusordfører

Liv Bjerre Juul Nielsen

Lægevikarkurser 2005
Lægevikarkurser i psykiatri kommer
som en forsøgsordning op at stå sidst
i marts og forhåbentlig midt i april.

Fra FADL's side håber vi, at der vil
være interesse for disse kurser i
psykiatri blandt studerende der
påtænker vikariat i psykiatrien.
Tidligere har FADL i København
forsøgt sig med disse kurser, men
dengang var der desværre ikke den
store interesse!

FADL i København arbejder på at
få EKG-kurserne op at stå igen.

Desværre har de tidligere undervisere
på EKG-kurserne ikke kunnet under-
vise i år, hvorfor vi har skullet finde nye
undervisere, der ville kunne forestå en
ligeså god undervisning som de
tidligere. Dette problem håber vi
snarest at være kvit, således at vi kan
komme igang med EKG.kurserne
igen.

Men igen:

Hold øje med MOK og FADL's
hjemmeside

I tilknytning til arrangementet vil FADL servere et lettere traktement.

Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter ”først til mølle-princippet”.

Tilmelding til kamilla@fadl.dk senest tirsdag den 17. marts

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer.
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Eller gjorde de???

FADL samler krav til overenskomst 2005 - giv din mening til kende på hf@fadl.dk
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VEDR.:  H:S
AKKREDITERINGEN.

Da det endnu ikke har været muligt for os at få oplys-
ninger fra Panum overført til os, er stamkortene yder-
ligere forsinket.
Det vil derfor stadig være mulighed for at tage vagter
i H:S  regi.

Såfremt der er foreligger fuldmagt, billede – der er
taget genoplivningskursus, brandkursus samt den elek-
troniske test efterfølgende – vil kortet automatisk blive
tilsendt.

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER NYT
MEDLEM.

Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger nyt medlem til dækning af
nattevagter i tidrummet
22.30-7.30.
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i Jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
- har min. 200 spv timer
- er glad for børn
- har lyst til at arbejde i privat hjem
- kan tage 3-5 vagter om måneden

Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.

Ansøgningsfrist 16/3-2005 til
vagtbureauet

Yderligere oplysninger: Holdleder
Nicolai Bæk tlf. 27204386
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VAMPYRHOLD 1605 –
FREDERIKSBERG.

Kan du lide en god løn samt kortere
vagter, ja så er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på klinisk biokemisk afdeling på Frede-
riksberg Hospital søger 4 nye stikkere til ansættelse
fra og med starten af april måned.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg
Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi
tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både på
hverdage og i weekends, men både kortere og
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse:
- SPV-kursus
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne møde op til hold-møde torsdag

d. 17. marts 2005 kl.16.00 i Panums kantine,
hvor vi planlægger vagter for april måned.

- Du skal min. kunne tage 4 vagter om måne
den.

- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.

Ansøgning til Vagtbureauet, (med angivelse af
semestertrin), senest d. 14. marts 2005 -
ansøgning kan mailes til: kc@fadl.dk

Har du spørgsmål, så er du velkommen til
at ringe til Morten Wad: 61 65 80 05, men
først efter 7/3.

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: Fredag den 18. marts
2005

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet

KAN DET VIRKELIG PASSE, AT
VI IKKE KAN FINDE ERFARNE
VT’ER
TIL  12 TIMERSVAGTER PÅ VT-
HOLD 4412?

VT-hold 4412 på Herlev søger nye
medlemmer til indsupplering.

Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal
suges efter behov. Herudover almindelig pleje.

Arbejdssted er lige nu på Herlev og der forventes
overflytning til plejehjem i Gladsaxe kommune – anta-
gelig til april – hvor holdet fortsætter.

Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vag-
ter, der må antages at kunne videreføres på pleje-
hjemmet – (ellers bliver det 8-timers vagter).

Løn: VT-holdløn.

Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal
kunne tage min. 5 – 6 vagter om måneden og må
gerne se dig selv på holdet over en længere periode.
Du skal være interesseret i at indgå i en god og kon-
struktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige
personale og have forståelse for pt. situation og dag-
ligdag.

Ansøgningsfrist: Mandag den 14.
marts til Vagtbureauet.
 Yderligere oplysninger kan hentes
hos Vagtbureauet, Peter Andersen på
3537 8800 /pa@fadl.dk eller hos
konstitueret holdleder Kion Støvning
på tlf. 2613 2567.

HJEMME VT-HOLD 4630

Holdet søger 1 nyt medlem.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg,

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

Krav:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 3-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.

Ansøgningsfrist:
21.marts kl 12:00 til vagtbureauet.
Næste holdmøde: 29.marts kl.17:00

HOLD 4408 PÅ
RIGSHOSPITALET,
NEUROKIRURGISK INTENSIV
AFD. 2093
SØGER 3 NYE VENTILATØRER
FRA 1. APRIL

Vi har været tilknyttet afdelingen siden november 2000
og indgår i tæt samarbejde med det øvrige personale.
På holdet vil du opnå stor viden om og erfaring med
pleje af neurokirurgiske intensiv patienter, herunder

- Scoring af børn og voksenpatienter efter GCS
(Glasgow Coma Scale)

- Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i
ekstremiteter m.v.)

- A-gasser/ A-punkturer
- Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra

OP sår og intrakranielle blødninger
- Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikel

dræn
- Modtage patienter efter operation
- Beregne væskebalance
- Sætte drop op, sikre CVK-funktion
- Alm. observation og pleje af intensivpatienter
- Stuegang og meget mere

Afdelingen har 8 intensive sengepladser samt en op-
vågningsstue med 4 sengepladser.

Vi dækker flg. vagter:
Mandag - nattevagt
Tirsdag –  nattevagt
Onsdag – nattevagt
Torsdag – nattevagt
Fredag – aften- og nattevagt
Lørdag – dag-, aften- og nattevagt
Søndag – dag-, aften- og nattevagt

Som ny på holdet skal du tage 1 følgevagt i opvågnin-
gen og 1 følgevagt på intensiv, begge lønnet. Desuden
får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i
computersystemerne PDM, VIPS samt scoringer, hvil-
ket ligeledes er lønnet.
På holdet vil du ligeledes have mulighed for at deltage
på introduktionskursus for nye læger i
neuroanæstesiologisk klinik, hvilket er ulønnet. Dette
kursus er et tilbud til holdmedlemmerne.

Krav for optagelse:
- Min. 200 VT-timer
- 5 vagter om måneden de første to måneder,

herefter kan du nøjes med 4.
- Følgevagter skal afholdes i løbet af marts så

du kan tage vagter fra 1. april.
- Lyst til at indgå i et godt og konstruktivt

samarbejde med afdelingens øvrige plejeper
sonale.

- Du skal kunne deltage i holdmødet den 17/3-
2005

Ansøgningsfrist den 11/3-2005 på
vagtbureauet. Efterfølgende vil der
være ansættelsessamtale på
afdelingen.

Yderligere oplysninger fås hos
holdleder Rikke Malte Nielsen tlf
51900551
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det på mig, at amning er så fuld af problemer. Kald
mig bare naiv, men jeg troede virkelig at det var
noget der faldt en kvinde helt naturligt. Men sådan
er det åbenbart ikke.

I anledningen af den Internationale Ammeuge 2001
(ja sådan én er der gudhjælpemig også) søsatte Amme-
komiteen altså denne liflige film, Mænd om Moder-
mælk, for at understrege hvor vigtigt det er, at fade-
ren også er involveret i amningen. Den indledes med
det catchy slogan ”Amning er en god investering” – jo
tak, men er denne video en god investering? Noget
siger mig at den ikke er, men muligvis er det blot
mine fordomme. Efter at have set forskellige fædre
fortælle floskelfyldte anekdoter i 2 minutter, har jeg
lært at fordomme måske ikke er så dumt endda. I
min verden transformeres filmen lige så stille til et
hørespil, mens jeg laver alt muligt andet.

Den byder da på nogle meget søde kommentarer,
bevares, men ligefrem informationsfuld vil jeg ikke
kalde den. Der findes næppe noget mere åndssløv-
ende end at høre om hvorledes Claus Meyer ikke
konkurrerer med sit spædbarn om konens bryster.
Det skulle da lige være håndværkerens indsigtsfulde
bemærkning: ”jeg tror at modermælk er sundt, ik?”.
Jeg forsøger imidlertid at overkomme kedsomheden
ved at erindre at filmen kun tager 10 minutter.

Efter 15 minutter finder jeg ud af at filmen ligger
flere gange på videobåndet. Hvor frækt! Havde det
været en DVD med loop, kunne uheldige folk jo være
blevet siddende i evigheder.

Mænd om modermælk er absolut noget af det mest
ligegyldige jeg nogensinde har set, og kan således
kun anbefales til folk der elsker at spilde deres tid.
Den får alligevel ét ud af seks mulige MOK-hoveder,
fordi den kun spildte 10 minutter af mit dyrebare liv.
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VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

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

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. marts 2005 til Vagt-
bureauet.

Næste holdmøde d. 22. marts kl. 17.00 – såfremt det
er muligt for dig at deltage, kontakt da venligst holdle-
der.

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

NYT DØGNDÆKKEMNDE
DIALYSEHOLD SKAL
OPRETTES PÅ KAS
GENTOFTE, THORAXKIR.
INTENSIV AFSNIT,  I 312

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

Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem.,
har 150 VT-timer, og er indstillet
på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kom-
petencen ved lige.
Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor
længe du evt. måtte have planer om,
at være tilknyttet et sådant hold.

Planen er, at holdet starter på afdelingen som
ventilatører, og at oplæringen til dialyseass.
vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejer-
sker.

Ansøgning rettes til Vagtbureauet
hurtigst muligt, men senest fredag d.
18. marts 2005 kl. 12:00
og kan evt. mailes til kc@ fadl.dk
Har du yderligere spørgsmål, kan du
kontakte Kirsten Carstens på tlf.: 35
37 88 00-2
el. benytte ovenstående mail-adresse.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE
MED TIL AT STARTE ET NYT
SPV-HOLD  OP PÅ ET
PLEJEHJEM  I  JYLLINGE?

Vi søger medlemmer til et nyt SPV-hold,
til en mand på 57 år, der skal hjælpes
døgnet rundt.

Pt. har haft en massiv hjerneskade efter en operation,
men kan godt kommunikere og bevæge sig rundt i en
elektrisk kørestol. Skal hjælpes med al personlig pleje
og pasning inkl. colostomi. Der er tilknyttet patienten
supervision af en neuropsykolog

Det er planen, at pt. skal hjem engang til juli, hvor
pasningen vil fortsætte, men muligvis ikke som
døgnvagtdækning, da pt. hustru kan tage lidt fra.

Arbejdsstedet er et plejehjem i Jyllinge og vi vil gerne
have holdet på plads pr. primo marts. Der ydes transport-
tillæg, svarende til 1 timeløn hver vej. Normal SPV-
holdløn.

Det forventes, at du:
· Har min. 200 SPV-timer
· Er indstillet på at passe en pt. med hjerne

skade og indgå i en positiv dialog med ægte
fællen, de ansatte på plejehjemmet og
neuropsykologen

· Kan tage min. 4 –5 vagter om måneden

Arbejdstiden er endnu ikke fastlagt, hvorfor der vil
være muligheder for enten 8 eller 12  - timers vagter,
alt efter hvad holdet beslutter på 1. holdmøde.

Ansøgningsfrist 21. marts 2005 til
Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger kan hentes hos
vagtbureauet, Peter Andersen på 3537
8800 eller pa@fadl.dk
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Mænd om modermælk er en kort lille godbid lavet af
Ammekomiteen, som er oprettet for at give informa-
tion, der kan hjælpe med at gøre amning vellykket.
Personligt var det fuldstændigt gået hen over hove-
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Ulla Tørnæs til drengene og ærlige
Jørgen til pigerne...
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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

Referat af 1. ordinære MSR-møde

Formalia
Anne valgt som referent. Peter valgt som diri-
gent.
Punkt 8 Status over mødeaktivitet i udvalg ud-
sættes.
Dagsorden en godkendt.
Nyt fra semestrene
2. sem: Et hold har fået en meget dårlig undervi-
ser i biokemi. De henvender sig til kursuslederen.
5. sem skal mødes med Bjørn Quistorff om
energiomsætningskursus.
9. sem har lidt problemer med deres opgaver i
medicinsk sociologi. Liv henvender sig til
kursuslederen.
10. sem: Har haft en umotiveret spot-prøve.
Denne er ikke indskrevet i studieordningen.
Peter tager det med i studienævnet.

Nyt fra udvalg

1 sem udvalg: Der har været møde. Udvalget
blev orienteret om klagen, men den blev ikke
diskuteret. TAS bliver diskuteret på et ekstra-
ordinært møde i april. Der blev diskuteret mu-
ligheden for at hæve adgangskravet i kemi til
medicin til B-niveau i stedet for C-niveau, idet
den nye optagelsesbekendtgørelse er sendt til
høring, hvori niveauet ikke er hævet. Sabrina
har forespurgt kursuslederen for kemi om der er
mulighed for at lade gymnasieelever med netop
overstået C-niveau tage prøven for at afdække
om niveauet er passende. Venter svar fra kursus-
lederen.
2 sem udvalg: Udvalget vil gerne have, kurset
ændres til et Celle-Vævs-Genetik kursus der
skal indeholde kernen af kurset, med sattelit-
kurser til at afdække de mere perifere elementer
af kurset.
KUU: Der er planlagt workshop i april om
prægraduat klinisk uddannelse.

Studienævn
1 sem klage kommer på.
Arbejdsmedicin er kede af, der kommer så få til
undervisningen. De foreslår, undervisningen skal
være obligatorisk eller undervisningen
omstruktureres, så de ikke spilder undervisere.
Vi vil hellere have flyttet blokken til tidligere i
semesteret. Kurset skal ikke være obligatorisk,
men det kunne bestemt godt forbedres.
Der skal nedsættes et professionaliserings-
udvalg om TAS og metodekurset. Det er He-
lene, der er tovholder på dette og Eva vil gerne
sidde i det.

Sundråd
Sundrådet er et samarbejde mellem MSR, de
studerende på folkesundhedsvidenskab og
odonterne.
Der bliver nedsat et nyt udvalg, Fakultetets
Uddannelses Strategiske Udvalg, der skal ar-
bejde med overordnede retningslinier og strate-
gier omkring uddannelse på SUND. Der skal
sidde 4 studerende i dette. Hvis der er nogen,
der er interesseret i Sundrådet, kan de henvende
sig til Kenneth kenneth.andersen@stud.ku.dk.

Oplæg fra introudvalg
Udvalget til forbedring af intro-forløbet har ar-
bejdet med at øge samarbejdet mellem odonto-
logi og medicin. Desuden bliver der bedre intro-
duktion til SAU undervisningen og lidt mere
IT-intro. Der mangler bedre introduktion til
universitetets IT-ressourcer (sis, punkt.ku).
Dette kunne meget vel vedlægges optagelses-
brevet.

Klage 1. semester
Der er udarbejdet en klage over 1. semesters
eksamen. Klagen kommer på studienævnsmødet
på tirsdag.

4.-5. semester revision
Arbejdsgruppen har lavet et arbejdspapir da der
snart skal afleveres et endeligt forslag til studie-
nævnet. Studenterrepræsentanterne i gruppen
udfærdiger skriftlige rettelser til arbejdspapiret
i weekenden.

Status over mødeaktivivitet i udvalg
Punktet udsat

Dagsordenen til mødet var:

1. Formalia 2 min
2. Nyt fra semestrene 15 min
3. Nyt fra udvalg 10 min
4. Studienævn 10 min
5. Sundråd 5-10 min
6. Oplæg fra introudvalg 10 min
7. Klage 1. semester 10 min
8. 4.-5. semester revision 10 min
9. Status over møde-'

aktivivitet i udvalg 5 min
10. Lydbånd til eksamen 5 min
11. Lærebogskatalog 5 min
12. SUPU suppleanter 5 min
13. Fadl Kalender 5 min
14. Rektors Uddannelses-

udvalg 5 min
15. Meddelelser 5 min
16. Evt. 5 min

Til stede:

Hvad er SUND-rådet???

SUND-rådet består af studenterrepræsentanter
fra studierne under det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetet. De deltager i Fakultetsrådsmøderne,
hvor der bl.a. træffes beslutninger om fakultetets
økonomi og drift.
Har du spørgsmål vedr. SUND-rådet kan du
skrive til SUND-rådets formand, Kenneth An-
dersen på kenneth.andersen@stud.ku.dk

Kenneth Andersen, 8. Sem
Peter Bonde, 10. Sem
Zarah Dayan, 5. Sem
Sabrina Eliasson, 4. Sem
Anne Holm, 6. Sem
Liv Lauritsen, 9. Sem
Inger Mathiesen, 6. Sem
Melanie Østergaard-Veber, 5. Sem
Christian Virdal, 2. Sem
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Meddelelser
Der er møde i rektors uddannelsesudvalg i dag.
Der er parlamentarikseminar i FSR
Der skal afholdes et MSR-intromøde for nye
interesserede aktive.
Baren er godkendt, så vi skal lave en MSR-bar!
Mange frivillige.
Børnehaveforeningen holder møde d. 15. marts.
Kontakt Sabrina: eliasson@stud.ku.dk
Der er oprydning på kontoret d. 16-03-2005 kl.
19 sammen med SATS.

Rektors Uddannelsesudvalg
Vi mangler stadig at besætte vores plads. Man
mødes en gang om måneden og diskuterer over-
ordnede, strategiske beslutninger på
universitetsniveau. Der er måske en interesse-
ret, som Sabrina gerne vil støtte op om og del-
tage i møder sammen med i starten.

Fadl Kalender
Kenneth og Peter laver en side til Fadl’s kalen-
der.

SUPU suppleanter
Vi mangler suppleanter der kan tage til SUPU
møder når de valgte repræsentanter er forhin-
drede i dette. Har du interesse i at vide mere om
SUPU eller at være repræsentant kan du skrive
til MSR’s formand, Sabrina Eliasson på
eliasson@stud.ku.dk

Lærebogskatalog
Vi vil gerne have nogle studerende til at gå ind i
arbejdet med at anmelde de enkelte lærebøger.
Zarah vil gerne arbejde med det.

Lydbånd til eksamen
Sabrina har kontaktet Martin Stampe Noer, der
står for det tekniske omkring eksamen. Han for-
klarer, at det er den studerende selv, der skal stå
for at optage eksamen. Det ville være væsent-
ligt mere hensigtsmæssigt for de studerende hvis
der i forvejen står en båndoptager i eksamens-
lokalet og den studerende bare skal medbringe
et bånd. Sagen tages med på studienævnsmødet.

Referat fortsat... Hvad er SUPU???

SUPU er en forkortelse for Sundheds- og Ud-
dannelses politisk Udvalg som er et samarbejde
mellem de tre kredsforeninger i Fadl og de tre
medicinerråd i hhv. København, Århus og
Odense.
SUPU har bl.a. formuleret en sundhedspolitik
og er nu i gang med at forberede en workshop
om Bologna processen og Kvalitetssikring som
skal løbe af stablen til sommer.

Evt.
Peter kender én, der er interesseret i at deltage i
ankesager. Peter henviser ham til Zarah.

Peter kender én, der er interesseret i at deltage i
ankesager. Peter henviser ham til Zarah.

Hvad mener du MSR bør arbejde
med???
MSR arbejder kontinuerligt for at forbedre stu-
diet og undervisningen, men vi har brug for
inputs fra DIG.
Har du stået i situationer hvor du har tænkt-
" det ville da være nemmere at gøre det her på en
anden måde!", eller oplever du måske bare at
ting ikke fungerer så kom til et MSR-møde og
fortæl os om det. Vi mangler altid frivillige til at
deltage i arbejdet.

MSR kommer ud til dig!!!

MSR planlægger at holde en kort informations-
forelæsning  på 1.-5. semester. Forelæsningen
varer kun 5-10 minutter og der vil være mulig-
hed for at stille spørgsmål eller forslag til frem-
tidigt arbejde.

Næste møde er
torsdag d. 31/3
kl. 16 i lokale
1.2.20!!!

Er du  ny og ved ikke helt hvad MSR går ud
på?

Du kan komme til MSR-møder selv om du ikke
ved hvad det går ud på. Du kan alternativt skrive
til MSR's formand, Sabrina Eliasson på
eliasson@stud.ku.dk
Du kan også gå ind på MSR's hjemmeside på
www.studmed.ku.dk/msr
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I 1930'ernes Australien bliver tre unge aboriginske piger
tvangsfjernet fra deres familie og placeret på en institu-
tion. Her skal de som led i officiel australsk politik optrænes
som tjenestepiger. Pigerne flygter dog og begiver sig ud
på en 2500 kilometer lang rejse hjem - langs Australiens
kaninhegn.

��	����
10/3 Rabbit-proof fence
18/3 Sex drugs rock 'n roll fest
31/3 Collateral
7/4 De utroelige
14/4 It’s all about love
21/4 Gyser Tema: Identity og Dark Warters
28/4 Klassiker: De 10 bud
12/5 Brødre

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

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.
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Har du lyst til at vide mere
om, hvad kiropraktik går ud
på, og hvordan en kiropraktor
arbejder?
Så tag med GIM, når vi tirsdag d. 15. marts kl.
18.15 besøger kiropraktor Thomas Hviid på Ki-
ropraktisk Klinik Rødovre (Rødovre Centrum 16,
2610 Rødovre). Her vil han holde et foredrag af
ca. en times varighed, og derefter vil der være
rig mulighed for at stille spørgsmål.

Arrangementet er gratis at deltage i, og alle
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet er velkomne – det eneste, du skal gøre, er
at skrive til GIM på gim@studmed.ku.dk og melde
dig til.
Sørg for at melde dig til i god tid, for vi kan max.
have 20 deltagere med til foredragsaftenen!

Hvis du derudover har nogle spørgsmål, så skriv
til os på ovennævnte mail-adresse.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
ku.dk
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Kom og hør hvordan læger lever og arbejder
under besættelse.
Vi fortæller om Muren og mellemørebetændelse,
om vandpiber og vejspærringer.
Om udgangsforbud og ultralyds-undersøgelser,
om overgreb og olivenhøst.

Kom og smag arabisk kaffe og alt for søde kager.
Og hør hvordan du selv kan komme afsted.
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Dato: torsdag 10/03
Tid: 19.00
Tilmelding: til kenneth.andersen@stud.ku.dk /
26258003

Interessert i filosofi og etik:
Tilmeld dig grupperommet MFS på punkt.
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(Praktikant i troperne, IMCC)
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Vil du ud at rejse med PIT til foråret 2006, så er
det NU du skal ansøge!  Du kan se mulige lande,
læse rapporter og hente ansøgningsskemaer på
www.imcc.dk/pit. Ansøgningen skal være PIT i
hænde på Københavns IMCC kontor kl. 12 tors-
dag d. 10 marts.
Har du last minute spørgsmål, så mail endelig!

Med sydfrugtshilsner
Karen - pit@imcc.dk
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(Praktikant i troperne, IMCC)
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Vi mødes kl 17 i IMCC lokalet i Kbh og udvælger
kandidater til udrejse med PIT til foråret 2006.
Derefter skal vi sende kontrakter og breve ud,
og så skal vi tale om hvervning af nye hospitaler
under PIT. Hvis du selv har søgt, så kom endelig
alligevel - vi deler os i 2 grupper, når udvælgel-
sen begynder, og så kan du hjælpe med hverve-
kampagnen! Alle, der har søgt får svar umiddel-
bart et par dage efter.
Der vil – ifølge nye traditioner – være noget
sund, noget usundt og noget at drikke til mødet.
Vel mødt!

Med solstrålehilsner
Karen - pit@imcc.dk
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Nu har du muligheden for at lære spillet eller
blive bedre. Hver måned afholder vi (4 stud.med)
en tournering i texasholdem.
Vi er ca. 20 pr gang, og deltagerne er alt fra helt
nybegyndere til habile spillere. (det er langt fra
altid de erfarne, der vinder…)
Men jo flere jo sjovere. Derfor inviterer vi nu til
pokerskole. Har du lyst til at lære spillet eller se
hvad tourneringspoker er, så kom og lær lørdag
d. 13/3 kl. 13. Dette er gratis og primært for
begyndere samt let øvede. KL. 14 vil der starte
en mini tournering.
D. 2 april afholder vi en større tournering, hvor
man så kan afprøve sine nye kundskaber.

Hvis vi har fanget din interesse så skriv og hør
nærmere eller tilmeld dig på
texasholdemmorten@yahoo.dk
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Præsten og Gæsten - eftermiddagssamtaler
”Præsten på hospitalet - mellem Gud og medicin”,
samtale med Christian Juul Busch, cand. theol.,
Hospitalspræst på Rigshospitalet
Tid: Tirsdag den 29. marts 2005, kl. 15.00-17.00
Mødested: Studenterklubben, Panum

Studenterpræsten har inviteret en række mennesker
til en eftermiddagssamtale om store og små emner.
Samtalerne vil foregå i studenterklubben på Panum
på den meget uformelle måde, at præsten og hans
gæst taler sammen over en kop kaffe.

Hvis du synes, at emnet er interessant kan du lytte
med - og du er naturligvis også velkommen til at
stille spørgsmål og blande dig i diskussionen!

Den Røde Tråd – strikkecafé

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag i lokalerne på
Skt. Hans Torv 30.

Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og garn
fra vores kurve til at komme i gang. Alle er vel-
komne - begyndere og rutinerede og alle dem ind
imellem. Der er altid erfarne strikkere til stede, der
kan lære dig det basale – eller hjælpe med det mere
indviklede.

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

”Videnskab, religion og samfund – før og nu” - studie-
kreds
Tid: Tirsdag den 29. marts 2005 kl. 20.00-22.00
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30

Nye interesserede deltagere søges til studiekreds
om ”Videnskab, religion og samfund – før og nu.”

Vi vil læse nogle videnskabshistoriske artikler, en-
kelte kilder og se på hvordan det var for at forstå
hvordan det er.  Formen blive en vekslen mellem
indledninger og gennemgange af det læste og diskus-
sioner.

Studenterpræsten står til rådighed

Præsten står til rådighed som samtalepartner; du
kan komme anonymt og tale med præsten om det,
der trykker dig; hvad enten det er stort eller småt.
Det kan handle om kærestesorger, eksamensangst,
en flækket negl, ensomhed, studiestress eller andet
og det behøver altså hverken at handle om tro eller
kristendom.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirs-
dag 10-12 eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en
tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal
giftes eller have dit barn døbt.

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