
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MMMMM I
S

S
N

 
0

9
0

7
-
5

6
5

8

21. sept.

Nr. IV

38. årgang

2005-2006

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

DEKDEKDEKDEKDEKANEN ER EN ÅLANEN ER EN ÅLANEN ER EN ÅLANEN ER EN ÅLANEN ER EN ÅL

R
O
D
E



2

Det sker i ugen 2005/2006

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
Helsingør: Med. Amb, plan 3

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: MOK

Onsdag:
MOK nr 4, årgang 38 udkommer

16.00 PHILM holder møde i FADLs mødelo-

kale

Torsdag:
Filmklubben viser "Der Untergang"

Sex-ekspressen afholder gen. forsamling.

P8´en afholder gen. forsamling.

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk   Tirsdage 13.00-16.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

PANUMPOSTEN
Nr. 39 - 16. september 2005

Indvielse af Center for Hjertearytmi,
DARC, den 30. september
Med 25 millioner kr. fra Danmarks Grundforsknings-
fond har professor Søren-Peter Olesen fra Medicinsk
Fysiologisk Institut etableret et nyt center til forsk-
ning i hjertesygdomme. Det er Danish Arrhythmia
Research Centre, DARC, som holder indvielse den
30. september kl. 9.15-10.00 i Dam Auditoriet, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3. Efter indvielsen vil der
være reception med brunch i sofastuen /lille møde-
sal, Panum Instituttet, kl. 10. Ved indvielsen vil der
være følgende talere:

· Klaus Bock, Bestyrelsesformand, Danmarks
Grundforskningsfond
· Linda Nielsen, Rektor, Københavns Universitet
· Ralf Hemmingsen, Dekan, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, KU
· Jørgen Jørgensen, Direktør, Rigshospitalet
· Søren-Peter Olesen, Centerleder, Danish Arrhythmia
Research Centre.

DARC får beliggenhed på Medicinsk Fysiologisk In-
stitut, Københavns Universitet samt på Kardiolo-
gisk Klinik B på Rigshospitalet. Centret udgøres af
et arytmi-ambulatorium, samt 3 basal-videnskabe-
lige laboratorier for henholdsvis gap-junction forsk-
ning, ion-kanal forskning og molekylær kardiologi.
Hertil kommer en række indenlandske og udenland-
ske samarbejdspartnere.

Centret ledes af Søren-Peter Olesen, der sammen
med professorerne Niels-Henrik Holstein-Rathlou og
Stig Haunsø koordinerer af de mange tværgående
delprojekter og centeraktiviteter.

Studiet

GARANTIER FRA UDDANNELSESDEKAN?
AF SIMON SERBIAN, SERBIAN@FADL.DK

Onsdag i sidste uge var dekan Ralf Hemmingsen (fakultetets politiske leder) sat stævne af Sundrådet i Lundsgaard
Auditoriet. Årsagen til mødet var, at fakultetet skal spare 30 mio. kr. Ledelsen planlægger at finde 13 mio. kr. af disse på
uddannelserne alene, og heraf skal 5 mio. findes i den medicinske klinik. Ca. 500 studerende fyldte auditoriet totalt. Og hvis
nogen måtte være i tvivl, så må det være klart efter mødet – at vi som studerende følger med og er dybt bekymrede over
besparelserne!

Dekanen indledte med en lang gennemgang af fakultetets strategi og økonomiske situation. Undervejs gjorde han meget
ud af at understrege, at uddannelse er en kerneopgave for fakultetet. Og i det hele taget, at fik han sagt, at undervisning,
studiemiljø og uddannelse er vigtigt og højt prioriteret af fakultetet. Han lød som en uddannelsesdekan ville lyde! Og det ville
da være skønt, hvis vi alle vidste og erfarede, at fakultetsledelsen generelt arbejdede for uddannelserne. Det har vi nemlig
savnet i tiden, hvor ny studieordning skulle implementeres: Ressourcer og politisk støtte til udvikling af undervisnings- og
eksamensformer, (tvungen) pædagogisk uddannelse af underviserne, støtte til studienævnets arbejde osv. Har vi en
uddannelsesdekan? – Tiden vil vise det.

Dekanen talte og svarede i en times tid. Jeg hørte fire vigtige garantier:

Analysefase. Der er endnu ikke besluttet nogle besparelser. Og selvom der er givet besparelsesopgaver til studienævnene,
så er det kun for at analysere mulighederne. Selve beslutninger om besparelser vil først ske senere på efteråret, når selve
budgetrammen fra universitetet centralt er kommet.

Ingen dobbeltbesparelser. Studienævnene beslutter, hvor der (fagligt acceptabelt) kan spares i studieplanerne. Og disse
ændringer er de eneste, der kommer til at præge studierne. Dvs. de besparelser, som institutterne selv skal implementere
(opsigelser mv.) kommer ikke til at få konsekvenser for studieordningerne! – Altså, ingen aflyste kurser pga. mangel på
undervisere.

Ikke 5 mio. kr. i klinikken. Udmeldingen, at medicin skal spare 5 mio. på den kliniske undervisning, er kun et forslag til
analyse fra dekanatet. Altså, hvis studienævnet beslutter, at ville friholde klinikken og finde besparelserne andetsteds, så er
det, hvad der kommer til at ske!

Tilbageførelsesgaranti. Hvis det viser sig, at der alligevel ikke skal spares så meget, som man nu i studienævnene
arbejder for at finde, så skal pengene tilbage til uddannelserne. Det betyder også, at hvis der næste år kommer penge igen, så
skal midlerne tilbageføres til de steder, hvor der er sparet – således at bortsparede kurser kan genoprettes.

Se disse fire garantier gør jo sparekrisen noget anderledes for uddannelserne. Der er stadig tale om en helt grotesk
nedskæring af universitetsverdenen. Men selve besparelsen for fakultetet stammer jo udefra. Kampen om at genskabe
fornuftige økonomiske vilkår for forskningen og uddannelserne skal tages – og det bliver den også – centralt på universitetet og
med ministeriet.

Men nu har vi altså hørt ordene fra dekanen. Nu må vi alle huske på ordene og garantierne. Og så skal de gentages, hvis
det skulle vise sige at gå anderledes. Ralf talte og garanterede trods alt til 500 studerende. Og så må det vel være rigtigt, hvad
han sagde … (?).
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Yderligere information: Danish Arrhythmia Research
Centre, DARC, att. centeradministrator Lene Raben-
Levetzau, lenerl@rh.dk

Carsten Geisler afholder
tiltrædelsesforelæsning den 30.
september
Institutleder dr.med. Carsten Geisler er den 1. marts
2005 udnævnt til professor i molekylær immunologi
ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immuno-
logi.

Carsten Geisler holder sin tiltrædelsesforelæsning
med titlen "T celle receptoren - struktur - regulering
- funktion"
fredag den 30. september 2005, kl. 14.15 i Dam audi-
toriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 N.

Yderligere information: Institut for Medicinsk Mi-
krobiologi og Immunologi, att. viceinstitutleder Thor
Theander, theander@cmp.dk

Professor Jann Hau får international
dyrevelfærdspris på 25.000 euro
Professor Jann Hau fra Afdelingen for eksperimentel
medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
er blevet tildelt en international dyrevelfærdspris
på 25 000 Euro.

Prisen, The Animal Welfare Award, uddeles af Procter
& Gamble sammen med EUROTOX og Humane Society
International og er givet som anerkendelse for Jann
Haus væsentlige bidrag til eksperimentel forskning
og dyrevelfærd, herunder forbedring af velbefindende
og velfærd for dyr, der anvendes i biomedicinsk forsk-
ning.

Prisen vil blive anvendt til et forskningsprojekt, der
skal eliminere stress hos forsøgsdyr, der anvendes i
antistof produktion, hvor anvendelse af æg fra oralt
immuniserede kyllinger skal erstatte blodserum fra
pattedyr.

Yderligere information: Afdelingen fra eksperimen-
tel medicin, att. Jann Hau, jhau@emed.ku.dk

Gæsteforelæsning med Simon Szreter
om folkesundhed og social kapital den
10. oktober 2005
Under titlen "Health by Association? Social capital
and public health" afholder professor Simon Szreter
gæsteforelæsning den 10. november kl. 15.15-17.00
på Center for Sundhed og Samfund lokale 2.1.12,
KKH, Øster Farimagsgade 5,

Forelæseren, der er ansat ved det historiske fakultet
ved University of Cambridge arbejder historisk med
begrebet social kapital, som er et af de meget aktu-
elle begreber inden for folkesundhedsvidenskab.

Gæsteforelæsningen er arrangeret af Afdeling for
Sundhedstjenesteforskning og Forskerskolen i
Folkesundhedsvidenskab ved Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

3 oplæg om børnesundhed ved
Fakultetsdagen den 6. oktober
Med fremtidens patienter og sundhedsudfordringer i
kikkerten har studerende og ansatte ved Fakultetet
sat børnesundhed på dagsordenen ved Fakultetsdagen
den 6. oktober 2005. Arrangørerne af Fakultetsdagen
har fået tilsagn og titler fra 3 oplægsholdere:

Professor og overlæge Gorm Greisen fra Rigshospi-
talet holder oplæg om hvad spædbørn dør af. Fra
Århus Universitet kommer professor og overlæge Per
Hove Thomsen, der også er tilknyttet Børnepsykia-
trisk Hospital i Århus, og fortæller om, hvorfor vi ser
flere børn med psykiske lidelser. Lektor Pernille Due
fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Køben-
havns Universitet holder oplæg om sociale faktorers
betydning for skolebørns sundhed.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Maj Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk eller
www.sund.ku.dk/forskning/program05.pdf

Initiativgruppe undersøger behov for
børneinstitution på SUND

Børneforeningen Sund Børn arbejder på at etablere
en børnepasningsordning for børn af ansatte og stu-
derende ved det Sundhedsvidenskabelig Fakultet.
Børnepasningsordningen ønskes som en integreret
institution med vuggestue og børnehave og gerne
som skovbørnehave. Samtidig tilstræber initiativ-
gruppen, at institutionen lægger vægt på aktivitet
og sund livsstil.

Fakultetet støtter initiativet og udsender snarest et
spørgeskema til både ansatte og studerende ved
SUND for at afdække behovet for en børnepasnings-
ordning.

Spørgeskemaet udsendes gennem PUCS og er et vig-
tigt redskab for de videre forhandlinger med kommu-
nen i forbindelse med en eventuel driftsaftale.

Yderligere information: Børneforeningen Sund Børn,
att. fmd. Sabrina Eliasson, eliasson@stud.ku.dk

Københavns Universitet avancerer i
international ranking
På en ny ranking fra Shanghai Universitet af de bed-
ste universiteter i verden rykker Københavns Uni-
versitet op fra nummer 59 til nummer 57. Shanghai-
rankingen lægger vægt på Nobel-priser, ofte cite-
rede forskere, artikler i Nature og Science og antal
artikler i de største databaser.

Københavns Universitet ligger placeret som num-
mer 13 i Europa og som nummer 2 i Skandinavien.
Karolinska Instituttet i Stockholm rankes som bed-
ste universitet i Skandinavien og som nummer 7 i
Europa. Nr. 1 universitet i verden er Harvard
University. Bedst i Europa er University of
Cambridge.

Yderligere oplysninger: http://ed.sjtu.edu.cn/rank/
2005/ARWU2005Main.htm

Renovering af facaderne på Panum-
bygningen foregår fra uge 37 til uge 47
Fra uge 37 og til og med uge 47 vil håndværkere
gennemføre sikring af ydermuren på Panumbygningen.
Arbejdet begynder ved hjørnet af Blegdamsvej og
Tagensvej og omfatter i første omgang bygningerne
4, 6, 10 og 12.

Håndværkerne vil være i gang på svalegangene fra
kl. 7 til kl. 15.30 på hverdage. Byggeledelsen tilstræ-
ber, at det mest støjende arbejde vil blive udført i
tidsrummet kl. 7-9.

PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed.
PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver
måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Med-
delelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-
mail til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

NYT FRA EKSAMENSKONTORET
Eksamenstilmeldingen til vinterens eksamener har vist, at vi atter har overgået
tidligere tilmeldingsterminers niveau, foretaget via punkt.ku.dk.

Vi har denne gang kun modtaget 3 tilmeldinger via papirblanketter. Til gengæld har vi modtaget ca. 600 flere
tilmeldinger ift. sommeren 2005. Tilmeldingstallene fordeler sig således (tal for sommeren 2005 figurerer i
parentes i rækken til venstre):

Total (via papir og www) Via punkt.ku.dk Antal i % via punkt.ku.dk
Civilingeniør 220 (103) 220 100%
Folkesundhed 925 (573) 923 99,8%
Humanbiologi 136 (133) 136 100%
Medicin 6342 (6086) 6342 100%
Molekylær biomedicin 6 (0) 6 100%
Odontologi 926 (1084) 925 99,9%

Totalt 8555 (7979) 8552 99,95% (gennemsnit-
ligt)

Eksamenskontoret og Ekspeditionen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle implicerede parter for
hjælpen - ikke mindst de studerende, som atter har benyttet sig af denne lejlighed til at tilmelde sig til
eksamen.

vh
Eksamenskontoret

ORDBØGER TIL EK-
SAMEN
Det er muligt for udenlandske
studerende at medbringe nudansk
ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og
eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk
ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis
man er fra et af disse nordiske lande

OBLIGATORISK UNDER-

VISNING I TIDLIG AL-

MEN MEDICIN OG

SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

1.-5. sem

info

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &
DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
UGE 39

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 19/9 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin / Medicin
Onsdag 21/9 1000 – 1200 Tina Gottlieb / International
Onsdag 21/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager / Medicin
Torsdag 22/9 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu / Medicin
Torsdag 22/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt / Medicin
Fredag 23/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb / International
Mandag 26/9 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin / Medicin
Mandag 26/9 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul / Medicin
Onsdag 28/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager /Medicin
Torsdag 29/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt / Medicin
Fredag 30/9 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu / Medicin

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.

Den Internationale Studievejledning holder ferielukket i uge 39 og 40

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

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

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

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.
Orlov - hvornår og hvor længe
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er bestået. Studerende på 1., 2., 7. og 8. semester
kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel syg-
dom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation

Studievejledningen

MERIT
Studerende der har læst andre
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen.

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 2006!!! 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).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til foråret 2006 skal du ansøge
nu!

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 2006 1. marts 2006.

BØRNETILSKUD TIL
UDDANNELSESSØGENDE
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt
for studerende med hjemmeboende
børn at søge kommunen om et ekstra
børnetilskud.

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:

www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
ekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister
Efter de nye orlovsregler fra 2005, ændrer det ikke
på din tidsfrist at tage orlov. Det vil sige, at der kun
må bruges 6 år til Bacheloruddannelsen og 6 år til
fase II/Kandidatuddannelsen inklusive orlovsperioder,
uret ”tikker” altså videre selvom du har orlov.

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

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov!

STUDIET
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DISPENSATIONSANSØGNINGER!
1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER !
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 2006 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.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

ØKONOMI UNDER STU-
DIET – SU OG HVAD SÅ?
Er du studerende ved Københavns
Universitet, og har du brug for råd og
vejledning om økonomi og andre
sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI
VEJLEDNINGEN måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de
faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen

www.ku.dk/sa/soe-vejledning/
studoekvejl.html

FØR DET ER FOR SENT!
4. GANGSFORSØG OG
TIDSFRISTFORLÆNGELSE

I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

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

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

Studienævnet

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

CEKU/LKF - LABORATO-
RIET FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
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:

IV Adgang
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

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I SEPTEMBER
2005 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO EMNE TID ÅBNES
Torsdag den 22. september Genoplivning 16.15-19.30 07.09.2005
Torsdag den 29. september Genoplivning 16.15-19.30 07.09.2005

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
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 OVEN-

NÆVNTE TIDSRUM

6.-13. sem info

Sutur
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

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

Avanceret Genoplivning
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.

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske
selskabers kurser og møder?
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.

STUDIET
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Studietilbud
NYT E-LÆRINGSMILJØ
VED SUND
Ved efterårets semesterstart fik undervisere og stu-
derende ved SUND adgang til e-læringsmiljøet
Blackboard, da Københavns Universitet har beslut-
tet, at alle uddannelser skal anvende web-baseret
læring som supplement til den traditionelle under-
visning. Blackboard byder på mange spændende
funktionaliteter bl.a. diskussionsforum, chat, inter-
aktive tests, mulighed for at vise billede & video
samt en grupperumsfunktion, hvor studerende har
mulighed for fildeling.

Grundtanken med e-læringsmiljøet er, at alle stude-
rende skal have mulighed for at finde relevant under-
visningsmateriale via Blackboard. Studerende vil
derfor allerede nu kunne finde undervisningsmate-
riale, aktiviteter og informationer til nogle af de
kurser de følger. På sigt bliver det nemt for den
enkelte studerende at finde relevant undervisnings-
materiale, når alt materiale bliver samlet et sted,
og fordi man som studerende automatisk bliver til-
meldt de kurser, som man følger det pågældende
semester. Studerende slipper derfor på sigt for at
skulle surfe rundt efter materiale via forskellige
instituthjemmesider.

Da underviserne har fået adgang til Blackboard sam-
tidig med de studerende, vil der være en del undervi-
sere, som ikke har fået oprettet kursusrum endnu,
derfor vil du som studerende ikke kunne finde mate-
riale til alle kurser. Du kan evt. høre din underviser
om, hvornår kursusrummene er klar, og hvilke akti-
viteter han/hun har planlagt i dem.

Blackboard er integreret med Punkt KU. For at få
adgang til Blackboard skal du logge dig ind via http:/
/punkt.ku.dk. Herefter trykker du på "Blackboard" i
venstre side og får direkte adgang til de kurser, du er
tilmeldt. Hvis du ikke kan huske din pinkode, skal du
kontakte studiekontoret. Det er en god ide at til-
melde dig supportsitet i Blackboard. Du tilmelder
dig supportsitet via fanebladet ”My Courses”. I
supportsitet vil du bl.a. kunne finde en vejledning til,
hvordan du kan tilmelde dig kurser, hvis du ikke
automatisk er koblet på de kurser, som du følger.

Hvis du har ris eller ros vedr.
Blackboard, vil Sara Legind-Hansen,
Koordinator for Web-baseret Læring
meget gerne høre fra dig. Du kan maile
på sl@pucs.ku.dk

Indlæg til MOK
Indsendt af:

Sara Legind-Hansen
Koordinator for Web-baseret Læring
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab
(PUCS)

Teilum, Afsnit 5404, 68,25
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tlf.  35 45 44 72
Dir. 35 32 67 05

INFORMATIONSAFTEN:
OSVAL-OPGAVE I
ANÆSTESIOLOGI.

SATS og DASAIMs ForskerNet
inviterer til en informationsaften om
”OSVAL-opgave i Anæstesi”. I løbet af
aftenen vil der være information om de
aktuelle anæstesi-relaterede OSVAL 1
og 2 emner, præsentation af OSVAL-
opgaver (10 min til præsentation og 5
min til diskussion) og mulighed for
networking samt spørgsmål.

Aftenens program:
Arrangementet afholdes onsdag den 21. september
2005 fra klokken 19 til 21.00 i konference lokale 1 på
Rigshospitalet.

19.00:    Velkommen, SATS repræsentant
19:05:    Repræsentant fra ForskerNet fortæller om:

forskernetværket og de stuerenes relation
hertil, samt aktu elle OSVAL emner inden
for anæstesi.

19.20: Hvad vil det sige at lave OSVAL på en
anæstesiologisk afdeling.

19:30: OSVAL I projekt ved Jacob Vad, ”Kan
Glasgow Coma Score < 9 anvendes som
kriterium for intubation af patien
ter med CNS traumer?”

19.45: OSVAL II projekt ved Christian Meyhoff,
”Cardiac output ændringer under anslag af
spinal anæstesi hos ældre”

20.00: Pause med kaffe og kage
20.15:  OSVAL II projekt ved Rikke Meisler, ”Eva

luering af tids- og behandlingsforløbet for
svært tilskadekomne patienter, som
modtages i Rigshospitalets TraumeCenter”

20:30: OSVAL II projekt ved Anne Juul Wikkelsø,
”Rationel transfusion og blodkomponent-te
rapi til traumepatienter”.

20:45: Spørgsmål og ”networking”
21.00: Tak for i aften.

Arrangementet er åbent for alle medicinstuderende,
men tilmelding er et krav og fristen er 21. septem-
ber kl. 1400 på mail: sats_kasserer@punkt.ku.dk

OPLÆGSHOLDERE TIL
FAGLIGDAG!
Pernille Due: Studieleder for medicin
og lektor ved Afdeling for Social
Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab, skal tale
over emnet ” Sociale faktorers
betydning for skolebørns sundhed.”

Pernille Due er, udover at være studieleder for me-
dicin, også projektleder for den såkaldte ”Skolebørns-
undersøgelsen”.

Hvad er Skolebørnsundersøgelsen???
Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det
internationale forskningsprojekt Health Behavior in

Foredrag i Psykoanalytisk Debat
”NARCISSISME”

Psykoanalytiker Bo Sigrell, Stockholm

Bo Sigrell er professor i klinisk psykologi ved Stock-
holms universitet og psykoanalytiker.
Han har gennem mange år beskæftiget sig med psy-
koterapi i alle dens former, så som  miljøterapi,
gruppeterapi og psykoanalytisk orienteret terapi.
Denne interesse har ført til ikke mindre end 55 pub-
likationer – hvoraf de fleste af os i hvert fald kender
hans bog: Psykoanalytisk orienteret Psykoterapi
(2000).

I sit foredrag stiller Bo Sigrell spørgsmålet: Elsker
narcissisten virkelig sig selv? Han giver en beskri-
velse af, hvordan det narcissistiske sygdomsbillede
udvikles og hvilken betydning begrebet ”narcissisme”
har i det forskellige psykoanalytiske teoridannelser.

Foredraget kommenteres af Gudrun Bodin, som er
privatpraktiserende psykolog og træningsanalytiker
i Dansk Psykoanalytisk Selskab

Fredag, den 14. oktober 2005, kl. 15.30 –
17.00

Københavns Universitet,
Hovedbygningen Vor Frue Plads, HO3

Entré: 80 kr. (studerende 50 kr.)

Nærmere oplysning: Elisabeth Bruhn-Thomsen: e-
mail: ebt@mail.dk  eller telefon: 28264729

FADL PRÆSENTERER VIN-
KURSUS

Torsdag den 6/10 kl.17.00-19.00

FADL’s vinsmagningskursus afholdes på Panum
(mødested: FADL’s mødelokale)

Arrangementet varer ca. 2 timer og inkluderer
foredrag om vindistrikter og druearter afholdt af
Lars Bjørn Vinimport Aps (foredragsholder Jens
Foss Nolsøe) samt smagning af 8 forskellige vine.

Tilmelding foregår via FADL’s sekretariatet og
er efter ”først til mølle” princippet.
Der er kun 40 pladser per vinsmagningsaften, og
du skal være FADL medlem for at kunne til-
melde dig.
Prisen for deltagelse er 30 kr.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 3/10.
I tilfælde af flere tilmeldinger end ”pladser”  vil
der laves minimum én ekstra vinsmagningsaften
på dette semester.

Der vil være forskellige temaer for aftenerne.
Temaerne spænder lige fra vindistrikter i Frank-
rig til forskellige druesorter i Italien. Der vil
blive delt handouts ud, så det er muligt at huske
noget af det man hører om når man kommer
hjem.
Målet er at man får et redskab man kan bruge
når man selv en dag skal ud og købe god vin til
middagen.

MVH. Bo Biering-Sørensen
FADL’s Repræsentantskab

School-aged Children (HBSC), en international WHO
undersøgelse, der omfatter 36 lande.
Udersøgelsen leverer oplysninger om 11-15-åriges
sundhedsadfærd, og hvordan de selv opfatter deres
helbred. Disse data anvendes til grundforskning og
som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og
unge.
I Danmark gennemføres undersøgelsen på Køben-
havns Universitet ved Institut for Folkesundhedsviden-
skab, Afdeling for Social Medicin. Data indsamles
hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998
og 2002.

Pernille Due har også, sammen med Bjørn Holstein,
skrevet bogen ”Sundhed på vippen”, som bl.a. ser på
de unges ryge- og alkoholvaner, forhold til motion
samt trivselsfaktorer som venskaber og mobning.

Husk at du har mulighed for at vinde et gavekort til
bogladen på 1.000 kr hvis du svarer på 3 spørgsmål
til fagligdag relateret til oplæggene i Dam Audito-
riet. Følg med i MOK!!!

På udvalgets vegne
Sabrina Eliasson

STUDIET
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BOG SÆLGES
Rang, Dale and Ritter:
Pharmacology, 4th ed.
Pris: 150,-
Ring på tlf. 25118646

BILLIGT!

KAN DU LØBE 36 KM?
Er du ved at træne til maraton,
eller er du bare vild med at løbe
lange ture?

Ved at deltage i dette videnskabelige studie, har
du nu muligheden for at få for at få bestemt din
muskelfibertypesammensætning, din maximale
iltoptagelse samt din kapillærtæthed. Disse re-
sultater vil kunne hjælpe dig i din fortsatte træ-
ning. Oven i dette får du et større kontant beløb
som kompensation for den tid og den svie og
smerte, der er forbundet med forsøget.
Men vi skal kun bruge 8 personer, så hvis du er
interesseret, opfordrer vi dig, til at melde til-
bage hurtigst muligt. Forsøget kommer til at
foregå i oktober, november og december 2005.

Studiets formål er at undersøge om indtag af
gigtmedicin påvirker senevævets akutte styrke
og nydannelsen af væv, da brug af gigtmedicin er
meget udbredt i sportens verden. Gigtmedicin
bruges ved muskel- og sene-smerter. I dette for-
søg indtages gigtmedicinen kun i 6 dage.

Forsøget indebærer:
· At du møder op på Bispebjerg Hospital 5 gange:
første gang 6 timer, anden gang 8 timer, tredje
gang 2 timer, fjerde gang 4 timer og femte gang
20 min.
· At du får målt din iltoptagelse under maksimalt
arbejde.
· At du indtager enten gigtmedicin eller placebo
i 3 dage før og 3 dage efter du løber de 36 km.
· At der indlægges små plastikfibre omkring
achillessene, der fjernes efter 4-6 timer.
· At der udtages 6 biopsier til bestemmelse af din
fibertypesammensætning og kapillærtæthed.

Som forsøgsperson skal du kunne opfylde føl-
gende krav:
· være 20 – 50 år
· være i stand til at løbe 36 km
· ikke have problemer med smerter i achillessene
· ikke have indtaget gigtmedicin de sidste 6 mdr

Interesseret? Kontakt os snarest for mere infor-
mation:

Idrætsstuderende (stud. scient)
Sune Dandanell Jørgensen
e-mail: paeregaard.sune@get2net.dk

Stud. med.
Kristian Mikkelsen
Tlf. 3531 6296 / 5192 9273
E-mail: handbergmikkelsen@hotmail.com

Senior Forsker, Ph.d, Henning Langberg
E-mail: hl02@bbh.hosp.dk

Institut for Idrætsmedicin – København
Team Danmarks Testcenter
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København  NV.

LÆSEMAKKER

SØGES
til opgaveløsning og gennemgang af
miljø- og arbejdsmedicin.
Ring til Anders på 21246699 el.
32876164
Mail: Ais@gjk.dkÅRETS SKITUR PANUM

VALD’ISERE
Uge 3, 4 og 5, fra 2895,- Inkl. Stort liftkort,
hvilebus og samlet indkvartering.
INFOMØDE D. 28/9 KL. 16.00 I KLUBBEN!!!
M.v.h. Mikkel Alanin (29729606), Casper Bang
(26700800) og Troels Busk (27287595).

VIDENSKABELIGT FORSØG
10 raske frivillige mænd og kvinder
over 18 år med et livmål på mellem
90 og 128 cm . søges- til afprøvning af
støttetekstiltil kompression af

maveregionen.
Er du minimum 18 år gammel og rask og har du
et taljemål på mellem 90 og 128 cm på det bre-
deste sted? Så kan du måske deltage i dette
videnskabelige forsøg

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:
· er gravid
· har en kendt allergi
· har en blæresygdom
· har urinvejsinfektion eller tendens til urinvejs-
infektion
· tidligere er blevet opereret i maveregion eller
urinveje
· er i medicinsk behandling

Efter operation i maveregionen kan der opstå et
såkaldt arbrok, hvis arret ikke er lukket helt, og
en del af tarmen finder vej gennem arret og
lægger sig som en bule under huden (se tegnin-
gen). Brokket vil afhængigt af størrelse og place-
ring være til gene for patienten i større eller
mindre grad.

Dette videnskabelige forsøg går ud på at afprøve
et støttetekstil, som skal være med til at sikre,
at operationsarret får ro til at hele, således at
der ikke senere opstår arbrok.

Afprøvningen sker for at efterprøve, om og i
hvilket omfang trykket i maveregionen stiger
ved brug af et støttetekstilet, og derudfra be-
stemme, om brug af tekstilet vil udgøre nogen
sikkerhedsmæssig risiko for nyopererede patien-
ter.

Via urinrøret lægger en sygeplejerske et kateter
op i blæren, og fordelt over ca. 2 timer måles
trykket i blæren i alt 6 gange. Blodtrykket måles
også. De sidste 3 målinger sker med støtte-
tekstilet på.
Forsøget vil foregå på Gentofte hospital den 6.
oktober 2005 i dagtimerne

For ulejligheden og eventuelle transportudgifter
forbundet med deltagelsen betales kr. 3.000,- pr.
deltager (skattepligtige) hvis hele forsøget gen-
nemføres.

For yderligere oplysninger eller tilmelding, kon-
takt da venligst Klinisk udviklings-sygeplejerske
Linda Christensen, Telefon: 39 77 39 08 (ml. 8.00
og 15.00)

ANNONCER OG SCOREBOGEN

SCOREBOGEN 2005

BILLEDTAGNINGSTIDER
Hold Dato tid sted
401-403 29-09-2005 12.00 Teilum
404-406 07-10-2005 13.00 Teilum
407-409 29-09-2005 12.10 Teilum

7.sem
KKA Herlev       07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Glostrup   07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Næstved   07-10-2005 16.00 Foran Klubben

KKK Amager      07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKK Bispebjer  07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KRH 1-5            07-10-2005 16.00 Foran Klubben

8.sem
KKA 1-3 22-09-2005 16.00 LU
KRH 1-3 22-09-2005 16.00 LU
KKK 1-3 22-09-2005 16.00 LU

10. sem
KRH 1-5 21-09-2005 12.00 Teilum
KRH 6-10 21-09-2005 12.00 Teilum
KKK 1-5 21-09-2005 12.10 Teilum
KKK 5-10 21-09-2005 12.10 Teilum
KKA 1-5 21-09-2005 12.15 Teilum
KKA 6-10 21-09-2005 12.15 Teilum

11. sem ny ordning
KRH 22-09-2005 11.00 LU
KKA (inkl. KKK) 22-09-2005 11.00 LU

12. sem
KKK 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum
KRH 1-9 30-09-2005 10.00 Teilum
KKA 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum

Semesterfri07-10-2005 16.00 Foran Klubben

OBS! KOM DU IKKE MED
PÅ DIT HOLDBILLEDE,
SÅ MØD OP FREDAG D. 7/
10 KL 16.00 FORAN
KLUBBEN
MØD OP MED RE-
STEN AF DIT HOLD,
MEDBRING BLOT KR.
50,- OG EN LÆKKER
FRITZ, SÅ ER DU SIK-
RET CA. 200 SIDERS
PANUMHISTORIE...

BØGER SÆLGES
Sobotta I & II 650,-
Overflade anatomi 90,-
Supplerende fys- noter 10,-

Ring 26122840

TJEK DEN UD
WWW.MARTINBC.DK



9FADL

 Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490

CODAN – forsikring for år 2006
Skal din forsikring ændres pr. 1. januar 2006?
Hvis du ønsker at ændre din forsikringsdækning pr. 1. januar 2006 skal du venligst give besked til
FADL´s sekretariat senest den 15. oktober 2005.
Du kan give besked via mail til kkf@fadl.dk eller ved personlig henvendelse på sekretariatet.
Det er kun muligt at ændre forsikringen til et lavere niveau i forbindelse med årsskiftet.
Du kan altid ændre din forsikring til et højere niveau i løbet af året.
Husk at give sekretariatet besked, hvis du er blevet samboende med en forsikringstager gennem
FADL eller hvis du er fraflyttet en samboende, som har haft forsikring gennem FADL.
Forsikringen vil blive opkrævet i midten af november 2005 med betalingsfrist den i december 2005.
De medlemmer, som er i kontingentrestance pr. 15. november 2005, vil ikke have mulighed for at
gentegne forsikring for 2006. Medlemmer, der har udmeldt sig af FADL pr. 1. februar 2006 vil heller
ikke have mulighed for at gentegne forsikring for 2006.

Nye medlemsfordele!

FADL tilbyder i samarbejde med Eventyrsport nu en rabataftale der betyder, at
du kan få 10 % ved køb indtil 500 kr. og 20 % ved køb herover

Eventyrsport forhandler bl.a. alle Haglöfs varer, Silva, Craft og meget mere. I
udvalget finder du bl.a.

» Tasker

» Jakker med fx Windstopper eller Gore-tex

» Sko / støvler

» Svedtransporterende undertøj / T-shirts

» Bukser / skjorter / trøjer

» Fleece

Og meget mere

Tilbudet gælder alle ikke i forvejen nedsatte varer og kan ikke kombineres med
andre rabatordninger. For at benytte ovenstående skal du medbringe FADL
identifikation i form af et klistermærke der kan afhentes på sekretariatet i
åbningstiden fra mandag den 26. september.

Hvis du har kommentarer, ris, ros eller har lyst til at deltage i arbejdet med
medlemsfordele kontakt da Bjarne@fadl.dk

Med venlig hilsen

Medlemsfordelsudvalget

I forbindelse med lægevikar-
kurserne er der købt sandwich fra
Kazim's Kitchen.

Husk at du her kan få en sandwich
og en vand for 30 Kr. indtil 15.00 på
hverdage
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Lovændringsforslag til generalforsamlingen
oktober 2005

Forslag ang. orlov fra repræsentantskabet

Der stilles forslag om, at vedtage vedlagte retningslinier for repræsentantskabsmedlemmers orlov, samt at der tilføjes en ny §
9 stk. 7 og at den nuværende ændres til § 9 stk. 8.

§ 9 stk. 7: Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af repræsentantskabet orlov, når
betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne „Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer“ er opfyldt.

Retningslinjer for repræsentantskabsmedlemmers orlov fra deres hverv.
· Medlemmer af repræsentantskabet kan søge orlov fra deres hverv for en given periode.

· Orlov fra repræsentantskabet udelukker ikke nødvendigvis repræsentantskabsmedlemmet fra andet politisk arbejde i FADL.

· Når et repræsentantskabsmedlem har orlov fra hvervet, har repræsentantskabsmedlemmet ikke stemmeret ved møder og
indgår derfor heller ikke som en sådan i udregningen af beslutningsdygtighed i § 9 Stk. 6.

· Orlov bevilges af repræsentantskabet på førstkommende repræsentantskabsmøde efter at ansøgningen er indgivet.

· Ansøgning skal indeholde begrundelse for orlov samt varighed af denne.

· Maximalt ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne kan have orlov på samme tid.

Forslag ang. elektronisk afholdelse af valg

Det foreslås, at der i § 8 stk. 2. laves en tilføjelse: vælges ved skriftligt eller elektronisk valg, der finder sted over 12 dage
begyndende med en mandag…

I § 8 stk. 5. laves en ændring fra ”afsendes til” til ”være tilgængelige for”

… Stemmesedlen skal være tilgængelige for foreningens medlemmer senest 4 dage før valgets begyndelse sammen med
en vejledning i den anvendte valgmetode.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening

Alle medlemmer af FADL indbydes til den
årlige ordinære generalforsamling.
Kom og giv din mening til kende!

Generalforsamlingen afholdes den
5. oktober 2005 kl. 17.00 i studenterklubben.
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Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL), Københavns Kredsforening.

Onsdag den 5. oktober 2005 klokken 17.00.
I studenterklubben.
Husk at medbringe gyldigt årskort.

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referanter

3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra Forlaget og Bogladen

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)

9. Valgtaler fra lister/kandidater til valget

10. Eventuelt

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 2 uger før en ordinær generalforsamling (jf §13 stk. 2) indgive forslag til
lovændring til bestyrelsen.
Det vil sige, at eventuelle forslag til lovændringer skal være afleveret senest den 21. september
2005 på FADL’s sekretariat i lokale 1.2.7.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening

FADL
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Ledige pladser på lægevikarkurser:
FADL tilbyder igen i efteråret en række af vores populære lægevikarkurser. Proceduren er imidlertid blevet ændret hvilket vi
beder jer være opmærksomme på. Endvidere har vi i løbet af foråret og sommeren haft store problemer med frafald fra
kurserne. Mange melder sig til kurserne uden at møde op. Dette er ikke blot til gene for underviserne og de øvrige kursus-
deltagere, men også en hån mod de mange der ikke har fået plads på kurser. Derfor beder vi dig, af respekt for dine
medstuderende, at melde afbud hvis du ikke kan deltage alligevel. Endvidere har vi nu indført den regel, at hvis man ikke
møder op til kurset uden afbud, kan man ikke deltage i kurser resten af semestret samt det følgende semester.

Lægevikarkurserne i FADL er forbeholdt studerende, der påtænker lægevikariat i nærmeste fremtid.

Tilmelding samt kontant betaling af
kursusgebyr Kr. 50,00 foregår på

sekretariatet i åbningstiden
Der er ledige pladser på følgende kurser:

Gastroenterologisk kirurgi 11. og 12. oktober, Kl. 16.00 – 21.00

Psykiatri 28. og 29. september, Kl. 17.00 – 21.00

Psykiatri 2. og 3. november, Kl. 17.00 – 21.00

Røngten for Lægevikarer 1. og 2. november kl. 16.00- 20.00

Røngten for Lægevikarer 3. og 4. november kl. 16.00- 20.00

Det er også muligt, at blive skrevet på venteliste til alle kurserne – spørg på sekretariatet.

På FADL´s hjemmeside www.fadl.dk, finder du information om tid og varighed for kurserne samt information om selve
undervisningen. Vi arbejder endvidere på, at starte flere kurser i løbet af efteråret. Hvis du har forslag til ændringer af
eksisterende kurser eller gode ideer til nye kurser kan disse stiles til mig på Bjarne@fadl.dk.

På vegne af kursusafdelingen

Bjarne Skjødt Worm

FADL OG PIT

SÅ ER DET NU: PIT
INFOAFTEN !
Onsdag d. 21

september kl 19 i
Lille Mødesal.

Tag med IMCC PIT (Praktikanter I Troperne) til
Afrika eller Indien!

Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte ?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven ?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?

Så kom til informationsmøde onsdag d. 21. septem-
ber kl. 19 i lille mødesal om PIT og vores program-
mer.
Hvad laver PIT?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT?
Hvordan søger jeg?

Men først og fremmest : Få en fornemmelse af hvor-
dan det er at leve og arbejde i Afrika og Indien.
Der vil være foredrag, billeder og røverhistorier fra
tidligere udsendte!
Vi sørger for kage, kaffe og te. Vel mødt !
Med tropiske hilsner

PIT  - pit@imcc.dk

ANSØGNINGSFRIST FOR PIT
OPHOLD
(Praktikant i troperne, IMCC)

TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL. 12!!

Vil du ud at rejse med PIT til efteråret 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 torsdag d. 22. septem-
ber 2005 senest kl. 12!!
Har du spørgsmål, så mail endelig!

Med sydfrugtshilsner
Karen - pit@imcc.dk

PIT UDVÆLGELSESMØDE!
(Praktikant i Troperne, IMCC)
TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL 17,

IMCC LOKALET KBH

Til alle eksisterende og nye PIT medlemmer!
Vi mødes kl 17 i IMCC lokalet i Kbh og udvælger
kandidater til udrejse med PIT til efteråret 2006.
Derefter skal vi sende kontrakter og breve ud.
Hvis du selv søger plads, så kom endelig alligevel - vi
deler os i 2 grupper, når udvælgelsen begynder, og så
kan du hjælpe med de andre spændende projekter!
Alle, der har søgt får svar umiddelbart et par dage
efter.
Der vil blive serveret være noget sund, noget usundt
og drikkelse til mødet. Vel mødt!

Med solstrålehilsner
Karen - pit@imcc.dk
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

SPV-FLYVERHOLD 1502
SØGER NYE MEDLEMMER!
Holdet dækker vagter døgnet rundt på
både psykiatriske og somatiske
afdelinger.

Løn:  SPV-holdløn – p.t. ca. kr. 155,00 i
timen.

Når holdet ikke er ude, er du garanteret, om du måtte
ønske det, en løs SPV-vagt
i stedet, (dog uden holdtillæg).

Holdet er et ”ønskehold” for dig, hvis
du:
· har mindst 200 SPV-timer bag dig
· kan tage 4 vagter om måneden
· vil planlægge dine vagter i god tid og være

sikker på at få dem
· er lidt fleksibel med hensyn til vagtplanlægning
· er kollegial – det er vi nemlig

Interesseret? Kontakt gerne holdleder
Nino for yderligere oplysninger –
Mobil: 2238 7035 el. e-mail:
nino@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist: Fredag d. 30.09.05 til
Vagtbureauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk

SPV HJEMMEHOLD I NÆRUM
1505
Til hjemmehold, der passer en sød
dreng på 4 år, der bor med sine
forældre i Nærum, søges 1 nyt
holdmedlem, med start 1. november
2005
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”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. MIC-
KEY sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned.
Det forventes at du :
- er SPV med min. 200 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: Torsdag den 6.
oktober 2005 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henven-
delse til holdleder Maria på tlf. nr.
40585094 eller skriv en mail til
maria_s_hansen@yahoo.dk

OPSTART AF NYT VT / BVT
HOLD I NORDSJÆLLAND
Nyt VT / BVT hjemmehold  4635 søger
nye medlemmer til pasning af en lille
barn i Nordsjælland (døgndækkning).
Patienten har været indlagt fra fødsel.
Er tracheostomeret på grund respiratoriske problemer
efter cyste operation ved hagen. Skal derfor observe-
res tæt. Bliver desuden suget hyppigt.
Patienten bliver ernæret via PEG - sonde.

Familien er velfungerende og åben for FADL vagter i
hjemmet.

Oplæring :
Der vil være oplæring på 5061 og i eget hjem af foræl-
dre.
Det forventes at du :
· At du har min. 200 VT- timer eller have BVT-

kursus.
· At du min. kan tage 4 vagter pr. måned,

gerne flere.
· Du skal være stabil og ønske at arbejde i et

privat hjem.
· Kan gå ind i en tæt og konstruktiv dialog med

forældre.
· Forventes at blive på holdet min. 1 år.
Løn : BVT løn
Ansøgningsfrist : Mandag den 26/9-05

Hvis der skulle være spørgsmål er du
velkommen til at kontakte
Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog
tlf. 35245402 eller mail: go@fadl.dk

MASSER AF VAGTER

Sidste år satte vi os for, at det hele tiden skulle være
muligt at få en vagt. Dette er lykkedes meget fint, og
selv i sommerperioden var der rent faktisk kun to
uger, hvor der var ”udsolgt”.

Denne store vagttilgang fortsætter, og vi har hver dag
mange ubesatte vagter. DERFOR; hvis du gerne vil
tjene lidt ekstra til de nye lærebøger, til efterårets café
besøg mm., er der stadig væk mange muligheder for
at få en vagt.

Ring til vagtafdelingen i den normale åbningstid for
vagtopskrivning eller tilmeld dig til vores SMS tjene-
ste, hvor du løbende vil få beskeder om ledige vagter.

HUSK    HUSK    HUSK
Aflevering af  lønbilag og styrkelister

Som tidligere meddelt er lønperioden ændret .

Fra august og fremover er lønperioden  fra den 16. i en
måned til og med den 15. den efterfølgende måned –
med afleveringsfrist senest den 16. kl. 08.00.
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SPV HOLD 1501 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt,
alle månedens dage i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter,
både på psykiatriske og somatiske afde-
linger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en
alm. løs SPV- vagt.

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

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne
tage min. 4 vagter pr. måned, (også
nattevagter).
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. oktober
2005 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.:
2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

HJEMME SPV-HOLD 1507
SØGER NYT MEDLEM
Vi er et godt og sammenkørt hold  som
søger et nyt medlem, som har lyst til at
arbejde om natten i et privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og
observere 2 brødre, henholdsvis 23 og
17 år, der begge lider af Spiemeyer-

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER 2 NYE MEDLEMMER!
Vi er et socialt anlagt og
velfungerende hold på 6 medlemmer,
der primært varetager indlæggelse af
elektive patienter på afdelingen.
Jobbet giver god rutine i objektiv
undersøgelse og journalskrivning.
Arbejdet er travlt, men lærerigt.
Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi
dækker dagvagter på hverdage. Løn i
henhold til Fadl´s overenskomst for
lægevikarer. 3 aflønnede følgevagter
med fuld løn. 1 tiltrædelse 1. november
2005 og 1 tiltrædelse 1. december
2005.
Krav:
-Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus,
dvs. du skal minimum være ved at afslutte 9. seme-
ster på gammel studieordning eller tilsvarende på ny
studieordning.
-Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned
– også i eksamensperioder.
-Tidligere holderfaring og lægevikarer værdsættes, men
er ikke et krav.
-Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive
foretrukket.
Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder Ka-
trine Hartung – e-mail: katrinehartung@hotmail.com
eller tlf.: 20237432

Ansøgningsfrist: Fredag d. 23. septem-
ber 2005 kl. 12.00. Ansøgninger sendes
til ”Lægevikarhold RT 7701” FADL’s
Vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2. 2200
København N

Vi forventer, at der vil blive afholdt
samtaler i uge 40 således, at følge-
vagter kan afholdes fra uge 41.

Vogts Syndrom, en medfødt sygdom,
der angriber nervesystemet. Dette har
medført, at patienterne er blinde,
mentalt handicappede og  plagede af
epileptiske anfald.
Man er to FADL-vagter i vagt samtidig, som passer
hver sin patient – dog hjælper vi hinanden
efter behov
Arbejdsopgaverne består i:
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre brødrene på arbejde/skole alle hverdage.
4. – at give medicin ved anfald.

Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne af-
holdes i patienternes hjem fra kl. 22.00 til 09.00,
både hverdage og weekends.
Dog bruges tiden ml. 07.00 og ca. 09.00 på hverdage
til at køre patienterne på arbejde/skole og returnere
bilen til hjemadressen.
Den ældste af brødrene er meget dårligt gående og
kræver derfor en ”stærk arm” -  sagt med andre ord:
Du må ikke være alt for spinkel !
Krav.
· 300 SPV-timer
· Kørekort
· Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en

meget velfungerende og kærlig familie, som
dog er meget psykisk belastet.

· Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden,
og vi forventer, at du er fleksibel og indstillet
på at det er vigtigt, at man hjælper hinanden
med ekstra vagter, når det brænder på.

· Du skal være moden af alder, men samtidig
ej heller ved slutningen af studiet.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria,  tlf:  28
20 13 30/38 10 43 07

Ansøgningsfrist: Torsdag  den 22. september 2005 til
Vagtbureauet
Evt. via mail: kc@fadl.dk



15

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

Indkaldelse til MSR’s ordinære generalforsamling
torsdag d. 13/10-05 kl 16 på kontoret, 1.2.20
Dagsorden

1. Valg af referent og di-
rigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg
og tillidsposter

4. Godkendelse af revi-
deret regnskab

5. Fremlæggelse af  bud-
getforslag

6. Indkomne forslag

7. Valg af Bestyrelse for
MSR
-formand,
-økonomiansvarlig,
-studienævns
repræsentant,
- fsr-kontakt og
menigt  medlem

8. Valg af revisor

9. Valg af MSR’s kandi
dater til Studienævnet
for Medicin

10. Valg af repræsentan
ter til eksterne udvalg
og bestyrelser

11. Nedsættelse af og
valg af repræsentanter
til udvalg under MSR

12. Evt.

Alle medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i
København er velkomne.

Alle har stemme- og taleret. For at repræsentere fagrådet i udvalg un-
der MSR og Studienævn samt besidde øvrige tillidsposter, skal man som
minimum have været tilstede ved 3 MSR-møder. Det forventes ligeledes,
at man har orienteret sig om fagrådets vedtægter, tidligere beslutninger og de
forpligtigelser overfor fagrådet, der følger med udvalgs- og tillidsposter.

Der kan dispenseres for antallet af MSR-møder. Forslag til behandling
under punkt 6 samt forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrel-
sen på msr@punkt.ku.dk i hænde senest 14 dage før general forsamlin-
gen dvs. torsdag d. 29. september. Fagrådets vedtægter kan findes på
fagrådets hjemmeside www.studmed.ku.dk/msr

”Generalforsamling”: Ofte misforstået som gallamiddag for hærens øverste ledere, men betyder
egentlig forsamling af folk, som ville ønske de var generaler….

”Formandens Beretning”: Formanden for MSR skal fortælle hvad der er sket i det forløbne år. Hvad
har været godt og hvad har været skidt? Så på den måde- hvis du er i tvivl om hvad MSR egentlig går
og laver så er det anbefalelsesværdigt at komme til generalforsamlingen og høre punkterne ”Forman-
dens Beretning” og ”Beretning fra udvalg og tillidsposter”.

”Beretning fra udvalg og tillidsposter”: Repræsentanter fra udvalg under MSR og eksterne udvalg
fortæller om hvad der er sket i det forløbne år. Igen- hvis du er i tvivl om hvad MSR laver så kom og
hør disse to punkter!

”Godkendelse af revideret regnskab”: Betyder kort sagt at de fremmødte til generalforsamlingen
godkender hvad MSR har brugt sine penge på. Køber vi for meget pizza eller for mange papirclips til
kontoret?

”Fremlæggelse af budgetforslag”: Økonomisekretæren og bestyrelsen har på forhånd talt om hvad
der skal søges penge til og hvad vi gerne ser at MSR bruger penge på i det næste år og de overvejelser
skal selvfølgelig modificeres eller accepteres af generalforsamlingen.

”Indkomne forslag”: Kan fx være en vedtægtsændring

MSR’s bestyrelse består af 5 personer: Bestyrelsen har fx ansvar for at der bliver udfærdiget en
mødekalender for semesteret og for at disse møder ligger korrekt i forhold til studienævnsmøderne.
(max 6 dage før og min 1 dag før)
”Formanden”: Har til opgave at indkalde til bestyrelsesmøder og lede disse, samt at udfærdige
dagsordenforslag og sørge for, at de kommer i MOK.

”Økonomisekretæren”: Sidder benhårdt på MSR’s pengekasse og sørger for at der kun bliver brugt
penge på hvad der er aftalt og bilag for.

Fortsættes på næste side...

Oversættelse til dagsordenen:

MSR
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HYTTETUR OM HEALING OG
CLAIRVOYANCE
ARRANGERET AF

Weekenden d. 21. – 23. Oktober

Kunne du tænke dig at høre mere om healing og
clairvoyance, samt dens anvendelse og udbre-
delse i dagens Danmark, så tilbyder vi en seriøs
og hyggelig tur til Ganløsehytten. På turen vil
du blandt andet kunne opleve Ebbe Axø Jensen,
uddannet læge der til dagligt arbejder med
healing, samt Steen Landsy, der er leder af
kosmocentret i København og afholder kurser i
kosmologi og clairvoyance.

Du kan få mere information ved at holde øje med
vores hjemmeside www.studmed.ku/gim, eller
ved at kontakte os på gim@studmed.ku.dk.

Gå ikke glip af GIMs årlige
hyttetur!
Tilmeld dig senest d.13 oktober pr.
mail på ovenstående adresse.
Pris: kr. 200 (inkl. mad og drikke).

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
GIM - Gruppen for Integreret Medicin

BANDA ACEH EFTER
TSUNAMIEN
-BERETNING FRA EN UD-
SENDT LÆGE

28. september kl. 16-18 i mini-
auditorie 1 (29.01.30) fortæller
Christian Tollund om sine
oplevelser som udsendt med et
dansk nødhospital på Sumatra i
ugerne efter tsunamien.

Første juledag, den 26. december 2004 mens det
meste af Danmark slappede af ovenpå juleaften
ramte en af de største flodbølger nogensinde en
stor del af østen. I takt med at det gik op for
verden hvad der var sket strømmede hjælp til.

2 uger efter tog Christian Tollund (ortopædkirurg)
og Astrid Lindekjær (anæstesilæge) afsted til
katastrofeområdet med DEMH (Danish
Emergency Mobile Hospital). DEMH lavede gen-
nem de næste par uger over 5000 behandlinger
og næsten 400 ortopædkirurgiske operationer
midt i katastrofeområdet.

Fortsat...

”Studienævnskontakt”: Skal sikre at MSR altid ved hvad der foregår i studienævnet og omvendt.
Studienævnskontakten skal sørge for at informere MSR til MSR-møderne- eller, såfremt han/hun er
forhindret i at komme til mødet, kort informere MSR’s formand om vigtige punkter på dagsordenen
til næste studienævnsmøde.

”FSR- kontakt”: Har pligt til at holde sig opdateret vedr. aktiviteter i FSR (MSR’s storebror, fagrådet
for hele Københavns Universitet).

”Menigt medlem”: Det 5. medlem af bestyrelsen som sammen med de 4 andre har til opgave at løfte
de opgaver bestyrelsen har.

”Revisor”: Den eksterne person som skal vurdere, om der er noget fuskeri med pengene i regnskabet,
og om vi i øvrigt bruger uhensigtsmæssigt mange penge på nogle bestemte ting. (Fx pizza eller cola)

”MSR’s kandidater til Studienævnet”: MSR har i mange år besat de 5 studenterpladser i Studie-
nævnet for medicin. Studententerne i studienævnet skal gå til studienævnsmøder 1 gang om måneden
og kan derudover også sidde i forskellige udvalg under studienævnet sammen med nogle lærer-
repræsentanter.

”Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser”: MSR har bl.a. pladser i universitetsbog-
ladens bestyrelse, MOK’s bestyrelse, Fakultetsrådet og forskellige institutbestyrelser. Vi har des-
værre ikke altid mulighed for at besætte alle disse pladser pga. manglende villige hænder, men vi tror
på at vi en dag bliver nok til at besætte alle pladser!

”Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR”: Betyder kort sagt at hvis vi i MSR kan se at en
specifik arbejdsopgave ikke bliver dækket så kan vi bare nedsætte et arbejdsudvalg og vælge en
person til at forestå arbejdet. Andre udvalg er faste som fx den edb-ansvarlige i MSR.

Vi håber på at se så mange studerende til generalforsamlingen som muligt. Alle har tale- og stemmeret
og det er en god mulighed til at høre hvad MSR udretter og arbejder med i løbet af et år!

Mvh
Sabrina Eliasson,
Formand MSR

MSR skal have ny sekretær!
Da vores sekretær har valgt at tage klinik i Næstved, skal vi ansætte en ny.

Arbejdstiden er ca. 15 timer om måneden på vores kontor ved kemigangen. Lønnen er 100 kr i timen.

Opgaverne er først og fremmest at tage referat og holde hjemmesiden opdateret, så  kendskab til brug
af  office-pakken er en nødvendighed. Oplæring i Adobe Pagemaker vil finde sted.

Det er et krav, man kan være tilstede ved alle møder (oftest torsdage kl. 16-18).

Ansøgning sendes til:

Formanden: msr@studmed.ku.dk

eller til kontoret: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet (bygning 1.2.20).
Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

MSR OG BASISGRUPPER
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SEXEKSPRESSEN
AFHOLDER
GENERAL-
FORSAM-
LING

Torsdag den 6.
oktober kl. 16 i
FADL’s
mødelokale.

Bagefter er der afsløring af det nye rollespil, den
fede sang og meget mere. Kom glad til måneds-
mødet kl. 17 og bliv en del af Panums hyggeligste
basisgruppe. Vi glæder os til at se både nye og
gamle.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENE-
RALFORSAMLING I
FILMKLUBBEN
P8’N.

Torsdag den 6/10 – 2005
holder filmklubben
P8’n ordinær
generalforsamling kl.

17.00 i studenterklubben.

Formalia og dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Godkendelse af regnskab og budget
Valg af formand og bestyrelse
Indkomne forslag
Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest onsdag den 5/10 kl. 12.00 på
ejnar2500@sol.dk

Vel mødt!

TJEN 1300 KRONER

Kan du eller kender du nogen, der kan have en
udenlandsk lægestuderende boende i København
i oktober måned, så kontakt hurtigst muligt
exchange-gruppen under IMCC. Vi har akut brug
for din hjælp og tilbyder økonomisk kompensa-
tion i form af 1300 gode, danske kroner.

Kontakt: Klaus på 28 92 12 50 eller
klaus@omk.dk

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER

WWW.P8N.DK

TORSDAG DEN22.09.05

VISER FILMKLUBBEN P8'N

PROGRAM

22/9 Der Untergang
29/9 The Aviator
6/10 Nordkraft
13/10 Best in Show
20/10 Sideways + Vinsmagning
3/11 Mllion Dollar Baby
10/11 Ridderfalken
17/11 Kingdom of Heaven + Fægteshow
24/11 Hotel Rwanda
1/12 Bad Santa

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.

DER UNTERGANG
Den kritikerroste storfilm om Hiltlers fald.

Den røde hær har lagt en jernring om Berlin og 2. verdenskrig lakker
mod enden. Hitler har barrikaderet sig i førerbunkeren sammen med
sin betroede generaler og nærmeste medarbejdere. En af dem er
sekretæren Traudl Junge, der oplever den stadig mere desperate si-
tuation og det menneskelige forfald på første hånd.

STUDERENDE MED KIRURGI-
SKE INTERESSER

Har du kirurgien som en af dine interesser, så
vær med til at starte en interessegruppe. Jeg
havde tænkt at vi kunne starte en gruppe i stil
med SATS, men hvor formålet i stedet er rettet
udelukkende mod kirurgien.

Jeg har foreløbig oprettet et grupperum på
punkt.ku.dk: "stud kir", hvor vi kan mødes og se
om der er interesse for at starte en interesse-
gruppe.

Du kan også fange mig på min mail:
mipf@stud.ku.dk eller på min mobil: 26963663

BASISGRUPPER
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IMCC’ERE PÅ BOLIVIA-TID!

Uddrag fra et fællesbrev af Signe og
Mads som er udsendt med IMCC-
uland.

Sucre, 21. august 2005

Kære alle

I San Lucas nyder vi livet. Vort arbejde er interes-
sant og i fritiden er der masser af muligheder for
bare at slappe af, leve stille og roligt og tage på
cykel- eller motorcykelture. Det lyder måske for nogle
lidt kedeligt, men det er slet ikke sagen - tvært
imod. Første weekend i San Lucas var det imidlertid
lidt mærkeligt, for hvad skulle man lige give sig til?
Normalt har vi mere end nok at tage os til i weeken-
derne i DK. Men her er der ingen badminton (dog et
lidt andet ketcher-spil, som vi gerne spiller til tider),
ingen familie eller venner at besøge (i San Lucas har
vi nogle rigtig rare bekendtskaber, som vi tilbringer
lidt tid med, men rigtig nære venner bliver vi ikke)
og indtil for 2 uger siden heller intet internet. Ja,
faktisk har vi heller ikke rigtig noget husarbejde, da
vi har en vaskekone, som vasker tøj og gør rent for
os. I kan nok se, at uden ovenstående har man lige
pludselig masser af tid! Men det er kun skønt… Dog
er livet hernede bestemt også en prøvelse for forhol-
dene for alle os udsendte IMCC´ere. Oftest går det
godt, men desværre ikke altid. Men som I nok ved,
hører Mads og jeg heldigvis til i den første kategori.
Det er skønt for os begge at have så meget tid sam-
men.

Bolivia er et fantastisk, storslået land. Landet er ca.
25 gange større end Danmark med en befolkning på
bare 8 millioner, så befolkningstætheden er meget
lav. Hovedstaden er Sucre, og ikke La Paz, som der
faktisk kan stå i nogle bøger. Årsagen til denne for-
virring er, at bl.a. Parlementet og Præsident-Palæet
nu befinder sig i La Paz. Oprindeligt befandt alt sig
imidlertid i Sucre.
Vi arbejder på et primært sundhedsprojekt. Projek-
tet er nu i slutningen af den første 5-årige fase. Vi
har lige fået tildelt midler af Danida til at kunne
fungere 5 år yderligere - dvs. frem til 2011. Men bare
rolig, Mads og jeg bliver her ikke til 2011… Vi afhol-
der, i tæt samarbejde med hospitalet, 2 årlige kursus-
rækker for sundhedsarbejderne i land- og dal-
områderne. En sundhedsarbejder er valgt af sit sam-
fund og er den sundhedsansvarlige i samfundet. Langt
fra altid er det en person med en interesse for sund-
hed. Derudover er det ikke et hverken lønnet eller
prestigefuldt job. Dette gør desværre, at der er en

stor udskiftning indenfor denne gruppe. Mentalite-
ten på landet er gerne, at sundhed kun får en betyd-
ning, hvis man bliver syg. Forebyggelse er "en by i
Rusland". Disse forhold og mange andre gør det unæg-
telig noget svært at arbejde her. Men det gør det
bestemt også interessant og giver mange udfordrin-
ger, som der jo er indenfor u-landsarbejde. Derud-
over spiller korruptionen en stor rolle samt den boli-
vianske regerings manglende interesse for at bekæmpe
fattigdommen. Faktisk er Bolivia på mange måder
ikke et fattigt land, men værdierne er bare så umå-
delige ulige fordelt. Men det er ulands-situationen.
Hos befolkingen ser man ikke egentlig sult eller un-
derernæring, som man ser i f.eks. store dele af Afrika.
Men her er bestemt et fejlernæringsproblem!

Nå, inden brevet løber helt af sporet, må det hellere
slutte her.
Mange hilsner
Mads og Signe

Se mere på Signe og Mads hjemmeside:
www.bolivia.quahwa.dk

HOLDER MØDE ONSDAG D. 21/9

KL 16.00 I FADLS MØDELOKALE
PHILM er basisgruppen for alle der
er interesserede i filmproduktion.
Vi laver dels seriøse projekter, som
f.eks. undervisningsfilm i
samarbejde med Rigshospitalet,
dels hvad vi bare har lyst til...
PHILM har bl.a. optaget
medicinerrevyen 2005, som snart
kommer på DVD.
Er det noget for dig, så kom til
mødet d. 21. september.

WWW.PANUM-PHILM.DK

Vi sidder i vores have og har besøg af vores nabo
Jairo.

Har en udsendelse med IMCC-uland fanget din Inte-
resse?
Læs nærmere på www.imcc.dk/uland, og hold øje med
opslag om info-aftener i december og januar.

IMCC OG BASISGRUPPER



19NEDSKÆRINGSDEBAT



20 NEDSKÆRINGSDEBAT


