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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
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: Martin BC
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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)
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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 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Mogens Spang Thomsen, overlæge John Vissing, over-
læge Michael Pedersen, overlæge Helle Aggernæs,
stud. med. Mette Lenstrup (12. sem.), sekretær Lili
Hansen og sekretær Rita Dalhammer.

Fraværende:   Overlæge Jepser Eldrup, overlæge
Ole Weis Bjerrum, overlæge Kjeld Kjeldsen, over-
læge Henrik Arendrup, stud. med. Barbara Rubek
Nielsen (7. sem.), stud. med. Maria Svane (8. sem.),
stud. med. Hellen Edwards (9. sem.), stud. med. Thea
Møller (10. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (11.
sem.) og stud. med. Niels Fuglede (13. sem.).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Det var positivt, at så mange deltog i seancen ”Tips
and tricks”, hvor der blev udvekslet gode erfaringer
og undervisningsmetoder. Lars Laursen laver resume.

Københavns Universitet har besluttet at anvende
web-baseret læring som supplement til den tradionelle
undervisning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
har besluttet at anvende ”Blackboard”, som nu er
integreret med www.punkt.ku.dk. Her kan der op-
rettes relevante kursusrum, som alle med tilknyt-
ning til KU kan logge sig ind på ved hjælp af cpr.nr.
og pinkode – PUCS konsulent for WBL, Sara Legind
Hansen, tlf. 3532 6705 er gerne behjælpelig med
oprettelse af kursusrum, tildeling af redigerings-
rettigheder samt adgangskoder. Blackboard er også
det oplagte sted at samle cases og noter.
Klinikudvalgets beslutning om at sende kopi af ure-
gelmæssigheder i undervisningen til center-
direktørerne er faldet en undervisningsansvarlig for
brystet, da denne mener, det udelukkende må være
et anliggende mellem KU/KRH/pgl. afdeling. Under-
retning sker naturligvis kun, når der er tale om gen-
tagne tilfælde – da årsagen kunne være, at afdelings-
ledelsen ikke udviser tilstrækkelig respekt for un-
dervisningen.
På baggrund af seneste diskussion om pensumniveau
i medicin er ønsket om en klar defination heraf atter
aktuel. Studielederen opfordres til at nedsætte et
pensumudvalg for alle semestre med henblik på at
udarbejde klare pensumbeskrivelser.

4. Undervisning for lektorer i PUCS regi
Blandt lektorerne har der været stor interesse for
PUCS kursustilbud ”Grundkursus i universitets-
undervisning og pædagogik”. Desværre har det ikke
været så realistisk at deltage, da planlægningen ikke

matcher hverdagen på afdelingerne. Vi sender et
konkret udspil til PUCS.

5. Meddelelser fra studienævn
Intet

6. Meddelelser fra sekretariatet
Efterårssemestret 2005 ser således ud i KRH:
1. sem.: Der er fordelt 4 hold på introduktionsbesøg.
4. sem.: 26 studerende er fordelt i tidligt klinisk
ophold på RAS og RASK.
6. sem.: 3 hold á 20 studerende på RH.
7. sem.: 4 hold á 16 studerende på RH og 2 hold á 8
studerende på FH.
8. sem.: 2 hold á 25 studerende på RH.
9. sem.: 2 hold á 12 studerende på såvel RAS som
RASK.
10. sem.: 10 hold á 6 studerende. Desværre har det
vist sig, at børnepsyk. på Hillerød ikke deltager i
undervisningen, hvorfor den eneste mulighed er at
fordele de studerende på BBH og Glostrup.
11. sem., ny: 1 hold á 14 studerende samt et engelsk-
sproget hold, som vi blev bekendt med umiddelbart
før semesterstart.
11. sem. gl.: Undervisningen afholdes samlet for de 3
klinikudvalg i KKK. Desværre var de centrale fore-
læsninger blevet overset i planlægningen, men disse
er på plads og afholdes på RH.
12. sem.: 9 hold á 12 studerende.
13. sem.: Der er 1 overbookning på alle hold i alle
klinikudvalg.

Planlægningsmøde for forårssemestret 2006 afhol-
des d. 7/9-05.

7. Meddelelser fra semestrene
12. sem.: Har fået aflyst 2 klinikker, da der ikke
forelå en journal.
Vi sender mail til underviserne om, at manglende
journal ikke berettiger til at aflyse undervisningen,
der i stedet kan tage udgangspunkt i den aktuelle
patient eller en case.

8. Nye mødedatoer for efterårssemesteret
Følgende datoer blev fastsat:
d. 6. oktober
d. 3. november
d. 8. december
d. 19. januar 2006

9. Evt.
Der savnes evalueringer fra PUCS – vi skriver til
Jørgen Hedemark Poulsen.

Kage: Henrik Arendrup
Referent: Sekretær Rita Dalhammer
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Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen
(LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, over-
læge, ph.d., Anne Haaber, stud. med. Bo Westergaard
(BW), stud. med. Louise Nissen (LN), sekretariats-
leder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Ras-
mussen (AR),  sekretær Lone Grøn Laursen (LGL),
studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH).

Ikke tilstede:  Overlæge Sven Adamsen, overlæge
Thomas Lind, professor dr. med. Arne Høj Nielsen,
overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med An-
ders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, over-
læge, dr. med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik
Helkjær, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Ma-
lene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding,
stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt.

Afbud fra: Overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, over-
læge, dr. med. Lene Wallin, stud. med Mikel Platz,
studentersekretær Nadia Seestedt (NS).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06/2005: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Den ny plan
for akut pt. eksamen forløb fint, helt uden proble-
mer. b) SAU mødet d. 24/8 var en succes, både under-
visere og stud.med.´er havde glæde af det, og der var
enighed om at undervisningsformen var god, men at
den ikke var godt nok implementeret. c) Hepatitis-
vaccinen er nu endelig på plads; vaccinationerne på-
begyndes i uge 40 og man påregner at nå 6 stud.med.
pr. dag. 6. sem fra F2005 får vaccinen i F2006 sam-
men med det nye 6. sem. AL samt afd. spl. Gully
Eiriksdottir står for logistikken. d) Der er indkøbt
fantomarm til undervisning på kl. biokemisk afd. p.g.a
øget antal studerende, 2 PC´er til Lone og Anna-
Lise, som er klar til brug af Syllabus plus, samt 2
PC´er til hhv. store og lille auditorium. Det er blevet
diskuteret hvorvidt det er KLU eller KAS Herlev,
der skal betale for PC´er til auditorierne; nu har
KLU betalt dem, så må det være sygehuset der beta-
ler fremover. e) 6. sem. Klage over undervisere er
blevet behandlet af Pernille Due, vejledt af LL, så
forhåbentlig er det i orden nu. f) Det har været disku-
teret om vi kunne sige nej til IMCC studerende, da vi
i forvejen mangler plads til ”vores egne” studerende.
Der er enighed om i KLU at det kan vi ikke, da vores
studerende også rejser til udlandet og man må over-
holde aftalen. IMCC studerende må bare være ind-
stillet på at følge studieplanen, da det er svært at
lave individuelle ophold for dem. g) LKF på KAS
Herlev er blevet forsinket; iflg. Svend Hartling god-
kendes projektet endeligt i sept. 05, påbegyndes i
2006, og skulle være færdigt primo 07. h) Det nye E-
læringssystem Blackboard skulle nu virke. Det blev
diskuteret på SAU mødet om hvad man kunne lægge
derind, og det man nåede frem til var at undervi-
serne selv er ansvarlige for hvad de uploader, f.eks.
i forhold til copyright. Der blev uddelt vejledning til
Blackboard til de fremmødte. i) Der er fastsat dato
for receptionen for 13. sem., det bliver mandag d. 23/
1-06 kl. 15.
4. Meddelelser fra studenterne: a) BW oplyser
at han igen vil prøve at hverve studerende til KLU,
bl.a. vil han komme til 6. sem. Intro forelæsning 12/
9 og fortælle dem omkring KLU.
5. Universitetssekretariatet (orientering vedr.
planlægning E2005): a) Prognosetal for F2006 er: 7.
sem.: 71 stud.med. og 9. sem.: 59 stud.med. tilmeldt
klinikudvalget KKA, men da vi holdsætter på
universitærerpladser (alle tre klinikudvalg) er tal-
lene ikke relevante,  KKA har de flere pladser på
med. og kir en de andre Klinikudvalg. b) Det er ikke
helt klart hvad der sker med de kliniske lektorer
F2006. Når gl. studieordning er færdig, vil Studie-
nævnet se på behovet for lektorater. Evt. mår nogle
lektorer påtage sig tutor rollen også.. c)
Kompensationsberegningerneer; er udbetalt. d) Der
er mulighed for at købe 5  personsøgere til 1000,- kr

stykket. Der er enighed om at købe disse til de nye
afd. der får stud.med. i kliniskophold. Det diskuteres
om man evt. kan få de studerende til kollektivt at
skrive under på at de har fået en personsøger udleve-
ret til holdet, men dette betragtes som unødvendigt.
Ingen af de tilstedeværende har oplevet at person-
søgere er forsvundet. e) Der er for få skabe i studenter-
garderoberne på KAS Glostrup. Problemet forsøges
løst ved at de studerende selv skal have en hængelås
med, og at denne vil blive klippet af en uge efter
endt klinikophold, såfremt de ikke selv har fjernet
den. f) 7. sem. KAS Herlev har nu fået ophold på afd.
V  (plastkir.afd.)og i det ophold vil de studerende få
en uges fokuseret ophold på F (brystkir.afd.), da et
ophold på F alene i det kirurgiske ophold vil være for
længe. g) Jane Riishøj på KAS Glostrup har tidligere
stået for bl.a. bøger samt nøgler til stud.med. , imid-
lertid har klinikudvalget selv overtaget funktionen
med nøgler og bøgerne er kommet ud på de rele-
vante afdelinger. Der er sendt en gave i form af vin
til hende som tak for hjælpen. h) Der er et lokale
problem til næste KLU møde, hvorfor det afholdes i
det store konferencerum ved kantinen. i) I de to
øvrige Klinikudvalg kører 6. sem. temaerne efter
rul, så det ikke altid er de samme temaer der har
undervisning i forbindelse med helligdage/ferier osv.
LL vil forsøge at undersøge om det kan laves på en
måde, der også tilgodeser afdelingernes deltagelse i
kongresser m.m. Det er et problem, når en afd. har
undervisning mens mange af lægerne er væk. j) Gl.
studieordning F2006: 11. sem. bliver på Hvidovre, og
12. sem. på RH.
6. Studienævn for medicin: Referaterne findes
på www.sund.ku.dk
7. Eventuelt: a) AH haft uv.planen over 4. sem
oppe til debat, hun mener at planen er urealistisk at
gennemføre. Siden har AH fået en ny plan fra Torben
Schrøder til gennemsyn, der virker god. b) AH har
været eksaminator på 9. sem. Eksamen, og mener at
farmakologi og patologi burde fylde mere i eksamen.
Iflg. AH var der mange studerende, der ikke vidste
nok om de fag, men som alligevel bestod. c) Næste
møde mandag den 3. oktober kl. 15.15 i det store
konferencerum ved kantinen.

Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christen-
sen
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Ralf Hemmingsen tiltræder som rektor for Køben-
havns Universitet d. 1. november
En enig bestyrelse har besluttet at ansætte profes-
sor, dr. med., dekan Ralf Hemmingsen som rektor for
Københavns Universitet for en femårig periode fra 1.
november 2005.
I forbindelse med lederskiftet tiltræder prodekan
Ulla Wewer som konstitueret dekan på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet per 1. november
2005.
Frem til 1. november vil dekanatet beslutte og ud-
melde det videre forløb for igangsatte og planlagte
opgaver.

Endeligt oplæg for ny institutstruktur fremlægges
for rektorat i november
Dekanatet igangsatte i efteråret 2004 en proces med
det formål at udarbejde forslag til ny
institutstruktur på fakultetet. I løbet af det seneste
års tid er der blevet arbejdet med temaet i udvalg og
arbejdsgrupper, og et samlet forslag vil foreligge
den 1. november 2005.
Dekanatet har nedsat en styregruppe, som på deres
næste møde den 4. oktober 2005 behandler en
række notater, som skal indgå i det samlede oplæg
til universitetets bestyrelse. Oplægget kommer til
at
indeholde forslag til ny institutstruktur, fordeling af
forskergrupper på de nye institutter, beskrivelse af
institutlederprofil, administrativ rollefordeling og
beskrivelse af studielederprofil.
Fakultetsrådet og FSU skal på oktobermøderne be-
handle det endelige oplæg, inden det sendes til
rektoratet primo november 2005.

Kursus om forskning, kommercialisering og teknologi-
overførsel

Copenhagen Technology Transfer Consortium CTTC,
afholder den 25.-26. oktober et to-dages kursus
om forskning, patentering, kommercialisering, inno-
vation og teknologioverførsel. Kurset, der ledes af
videnskabsjournalist Lone frank, foregår i audito-
rium 1 på Rigshospitalet.
Kurset, der først og fremmest udbydes til forskere
fra konsortiets institutioner, har til sigte at belyse
problemstillinger i forbindelse med nye opfindelser,
samarbejde med private virksomheder,
fundraising til forskning m.v.
Konsortiet består af teknologioverførselskontorerne
fra Københavns Universitet, H:S, Københavns
Amt, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Kurset er gratis for forskere fra konsortiets
instituioner, mens deltagelse fra andre koster 1.490
kr.
Sidste frist for tilmelding er den 11. oktober.
Yderligere information: www.tt.ku.dk/copenhagenttc/
course/index.html

Forslag til årets underviser sendes til KU senest den
3. oktober
Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond
indkalder forslag til universitetets
undervisningspris 2005.
Prisen ”Årets Harald” er opkaldt efter matematike-
ren Harald Bohr og tildeles en af universitetets
fastansatte lærere som hæder for god og inspire-
rende undervisning. Modtageren af Årets Harald får
25.000 kr, som vil blive overrakt ved årsfesten i
november.
Alle universitetsansatte og alle universitetets stu-
derende er velkomne til at indsende motiverede
navneforslag til rektor. Motiveringen skal være kort-
fattet, højst en A-4-side og indsendes inden 3.
oktober 2005 i lukket kuvert, mrk. “Årets Harald” til
Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10,
Postboks 2177, 1017 København K.
“Årets Harald” blev første gang uddelt ved årsfesten
i 1988, hvor Bjørn Holstein modtog prisen. Siden
har Graham Caie (1989), Jens Martin Knudsen (1990),
Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen
(1992), Elisabeth Bock (1993), Uffe Hansen (1994),
Peter Rossel (1995), Finn Bojsen-Møller (1996) ,
Jonathan Schwartz (1997), Henning Bech (1998), John
Pedersen (1999), Bodil Ejrnæs (2000), Jan
Philip Solovej (2001), Yoichi Nagashima (2002), An-
gel Alzaga (2003) og Hans Bonde (2004)
modtaget prisen.
Temadag om tests og evalueringer i e-læring afhol-
des den 1. december 2005
Universitetets Center for Web Baseret Læring,
CWBL, afholder den 1. december en temadag med
inspiration og konkret viden om hvornår, hvorfor og
hvordan test og evalueringer kan bruges i elæring.
Temadagen afholdes den 1. december kl. 10.00-16.00
i Store UP1 på HCØ Instituttet, Nørre Allé
Yderligere information og tilmelding: Center for Web
Baseret Læring, ags@adm.ku.dk, tlf. 35 32
40 74 eller www.cwbl.ku.dk

PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed/
default.htm.
PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt
undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelel-
ser og nyheder til
PanumPosten bedes sendt per e-mail til informati-
onsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Dead-
line er 24 timer før
udgivelse.
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Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd (SUNDRÅDET) er samarbejdsorganet mellem alle studenterorganisationer
og en fakultetsgruppe under 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/sundraadet  E-mail: kenneth.andersen@stud.ku.dk

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDENTERRÅD

Københavns Universitet

Fakultetsdagen/fagligdag:

Torsdag blev fakultetsdagen og fagligdag afholdt.
For annen gang blev de afholdt på samme dag. Mange
har lagt ned en stor indsats for at skabe et godt
arrangement, og det var mange gode stande som nok
en gang viser hvor mangfoldig og rigt det studenter-
sociale miljø ved panum er. Prisen for bedste stand
gikk i år til SATS. Prisen var i år på 2500 kr. Til
lykke!

1.) Studenterhusprosjektet.
Sundrådet samabejder med FADL for at skabe et
studenterhus i den gamle sygeplejeskole i Nørre Alle

4-6. Arbejder går fremad, og vi har nå fået et brev fra
fra dekanen, hvor fakultetet
støtter arbejdet på det varmeste. Vi nu i gang med
at søge legater og fonde. Det er mange arbejdsopga-
ver som står uløste, og de som synes dette lyder
spennende skal bare tage kontakt.

2.) Stormøde
Sundrådet inviterer til stormøte onsdag 2. novem-
ber kl 16.00. Alle studerende på fakultetet er vel-
komne. Temaet vil være studenterhusprosjektet. Her
tager vi sigte på at i samarbejde med FADL, stifte
Foreningen Medicinerhuset, og velge bestyrelse.
Denne foreningen skal fortsette arbeidet med
studenterhuset og realisere dette.

3.)
Sekretær: vi har fått bevilget penger fra fakultetet
til en sekretær. Funktionerne vil nu til at starte med
være at samle basisgruppe-registreringene og lage
mail og telefonoversikt og lage hjemmeside. Stillin-
gen vil senere være at vedligeholde dette, og ar-
bejde med at sørge for at alle får den relevante
information. Betaling: 100 kr/t. Timetal vil være 8
per måned. Fristen for at ansøge er 28. okt.
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Onsdag  12/10 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                   Medicin
Torsdag  13/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard            Medicin
Torsdag  13/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  13/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt                   Medicin

Mandag  17/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Onsdag  19/10 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                   Medicin
Torsdag  20/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard            Medicin
Torsdag  20/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Fredag 21/10 1700-1800 1400-1700 Johannes H Poulsen Medicin

Personlig samtale kan bestilles 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
 Tlf.tid: Fre. 9-10.
Træffetid: Onsdag og fredag: Kl. 10-12

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

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

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

������
Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot

vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid  - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under  6 mdr. gammelt.
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Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 må-
neder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2
klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine
normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn
til klip) med mindre du samtidig består dine eksami-
ner.

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

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

Der er byttet forelæsninger på følgende måde:

man. d. 10.10 - kl. 10.15 - 11.00 - Tumorer i urinveje
- v/J.Kvist Kristensen
tirs.    d. 18.10 - kl. 10.15 - 11.00 - Nefrotisk syndrom
- v/K. Ølgaard

Ændringerne er også foretaget i SIS

Venlig hilsen
Lili Hansen
Klinikudvalget Rigshospitalet

Afsnit 5313, Teilumbygningen
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø
Tlf.: 3545 4438   Fax: 3545 4437
E-mail: rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
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Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fra-
vær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden
eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste
etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse af undervisningen i det efterfølgende seme-
ster. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
����	�����	�
���$%%%#
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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Smerter og behandling af smerter hos børn er i fokus på Den internationale smertedag den 17. oktober. I en debat på smertedagen tager et panel bestående af
førende læger, sygeplejersker, en repræsentant fra Børnerådet samt en ung gigtpatient ’smertebehandling af børn’ op til diskussion.

Kaare Lundstrøm, overlæge på Rigshospitalet, er en af de paneldeltagere, som den 17. oktober vil tage emnet op til diskussion:

”Børn, der er syge, har lige så hyppigt som voksne behandlingskrævende smerter. Deres signaler er blot anderledes og mere diskrete. Det betyder i praksis, at mange
danske børn lider unødigt, fordi de ikke får den fornødne behandling. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på emnet, som vi gør på den internationale smertedag, så vi

kan opbygge mere viden og flere ressourcer på området.”

Else Guldager, konsulent og sundhedsplejerske PhD (medlem af Børnerådet), vil også sidde i panelet og lægge sit perspektiv på problemstillingen:

"I Børnerådet arbejder vi ud fra den grundholdning, at det er vigtigt at passe på børns rettigheder.
Vi må se i øjnene, at vi ikke kan tage alle smerter væk. Men hvor er grænsen for, hvad et barn skal gennemgå af smerter? Og hvad kan vi gøre for at optimere det

sundhedssystem, vi har i dag, når vi tænker på børn og smerter? Det er et vigtigt emne at diskutere."

Blandt andre emner i paneldiskussionen vil panelet komme ind på blandt andet spørgsmål som:
Forskes der godt nok i børns smerter? Kan vores sundhedssystem effektiviseres i forhold til at behandle børn med smerter? Hvilke rettigheder har børn i forhold til

smertedækning? Hvordan hjælper man børn med smerter? Oplever børn smerte anderledes end voksne?

Alle med interesse for området er velkomne til at overvære debatten, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål:

International Smertedag: Mandag den 17. oktober kl. 13:00 – 15:00
Hotel Phoenix, Bredgade 37, København K, Mødelokale Gyldensteen

Jens Gårdbo vil som moderator på dagen styre debatten og indhente spørgsmål fra salen.

SASP, (Scandinavian Association of the Study of Pain), har taget initiativ til paneldiskussionen, der er sponsoreret af Pfizer. Mødet vil blive indledt ved formand for
SASP, Overlæge Flemming Bach samt formand for IASP (International Association of the Study of Pain) Professor Troels Staehelin.

For yderligere information:
Flemming W. Bach, formand for SASP, 89493380

Sally Dorset, pressechef hos Pfizer, 44201100
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13/10 Best in show
20/10 Sideways + Vinsmagning
3/11 Million dollar baby
10/11 Ridderfalken
17/11 Kingdom of Heaven
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.
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CEKU/LKF - Laboratoriet for Kliniske Færdigheder.
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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:

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

����
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

������
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.

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

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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Hvad er formålet med forsøget?
Formålet med forsøget er at undersøge, om en
vækstfaktor ved navn ”Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) ” frigives fra musk-
lerne under fysisk aktivitet.
Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har
betydning for vækst og opretholdelse af
hjernecellernes funktion.
Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger kon-
centrationen af BDNF i hjernen, men om denne
koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-pro-
duktion i selve hjernen, eller om den skyldes en
øget perifer produktion, fx i musklerne, vides
ikke.

Hvad er din rolle?
Du skal komme ind til en forundersøgelse samt
møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf
4 af gangene fastende.
Du vil få lavet en heldbredsundersøgelse,
Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din
maximale iltoptagelse.
På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at
cykle i to timer eller du vil få en seng og blot
ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtræk-
ning). Gennem hele forløbet vil du få taget blod-
prøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier.
I alt vil det tage ca. 14 timer.
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Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide
af kroniske sygdomme
Du må ikke tidligere 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 må ikke have haft meningitis eller hjernery-
stelse
Du må ikke have været med i et tidligere forsøg
i foråret.

Undersøgelsen foregår over to dage med mini-
mum en uges mellemrum og vil tage 5,5 timer pr
gang.På hver af dagene, vil du møde ind om
morgenen, og få målt blodtryk, puls og taget
EKG, hvorefter du enten modtager placebo eller
aktiv stof (selektiv serotonin reuptake hæmmer,
engangsdosis). Der er ingen forventelige bivirk-
ninger ved det aktive stof. Ugen efter  vil du
komme i den modsatte gruppe. Du skal desuden
møde op til et kort interview af knap en times
varighed forinden disse 2 dage
Efter ca. 3 timer på den enkelte testdag  vil du få
påsat overflade-elektroder i ansigtet (EMG)
(omkrng øjet) samt på hovedet (EEG). Herefter
vil du blive sat i et rum, hvor du kommer til at
høre forskellige lydstimuli, samtidig med at EEG
og EMG vil blive registeret. Der vil blive givet
økonomisk kompensation i form af Magasin-ga-
vekort (skattefrit) på 1000 kr
Forsøget finder sted i slut oktober samt novem-
ber måned.

Ring eller skriv

Malene Wienberg
26712351
wienberg@stud.ku.dk
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Hvis du er interesseret i at få en øve-
tid i bandrummet her på Panum, så
skriv en mail om hvem I er, hvor
mange medicinere der er med og hvad
I spiller  til dr.kjaergaard@jubii.dk
inden tirsdag d. 18/10. Tiderne forde-
les efter antal medicinstuderende i
bandet. Der er et fælles PA-anlæg til
rådighed, alt andet grej skal man selv
have.
Venlig hilsen
Jesper
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Vi er meget stolte over hvert år at kunne byde så mange mennesker velkommen til vores filmaftener, men
må nok indse at det efterhånden meget lille antal aktive medlemmer ikke kan få det til at køre rundt alene.

Vi er nu ca. 15 mennesker og ville gerne være mange flere.

Som aktivt medlem har man mulighed for at møde nogle mennesker med hang til
socialt samvær og lyst til se gode film. Vi har hvert år to tilbagevendende
begivenheder i form af vores julefrokost og Oscar-aften. Og hver filmaften har
man mulighed for at spise med i vores madklub.

Det er ganske uforpligtende at være aktivt medlem. Det kræves ikke at man er
der et bestemt antal aftener, eller at man skal tage et antal sure tjanser. Man
skal bare synes det kunne være sjovt, og tage sig af de praktiske gøremål, man
har lyst til.

Lyder det som noget for dig? Så mød op i studenterklubben en filmaften ved
seks-tiden og hils på os. (Du behøver ikke være Stud. Med.)

Evt. spørgsmål kan rettes til ejnar2500@sol.dk
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Jeg er en læge som d. 17 oct. 2005 rejser til
udlandet (frivilligt lægearbejde) og derfor vil jeg
gerne fremleje min lejlighed snarest i mindst 6
mdr.
Beliggenhed: Tåstrup.
Areal: 24 kvadrat meter.
Lejligeden består af 1 værelse med toilet, bad og
håndvask i toilettet. Der er ingen køkken men
der er komfur, køleskab, og vask i køkkenet.
Fremlejes møbleret med tøjskab, reol, sofa (som
kan bruges som seng), Fjernsyn, CD-anlæg og
diverse køkkenredsakber.
Husleje: 1500 kr. pr måned.
Depositum: 3 mdrs husleje.
Opsigelse: fra udlejerens side: 1 måneds varsel
til d. 1. i en måned, fra lejerens side: 3 mdrs
varsel til den 1. i en måned.
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Shadia Badran
tlf (mbl): 28 82 93 13
E- mail: shadia234@hotmail.com

Hvad får du for det?
3000 kr. (cykling)
2700 kr. (sengeliggende)
Pengene er skattepligtige.

Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderli-
gere spørgsmål send da venligst en mail med dit
tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til:
Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen:
powerspirit@gmail.com
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Kvindelig ikke-ryger søges til leje af to sam-
menhængende værelser i hyggelig Østerbro lej-
lighed. Det drejer sig om et lille og et større
værelse, ialt ca.30 m2. Adgang til bad og køkken
med bl.a. vaskemaskine. Lejligheden har en skøn
beliggehed, kun fem min. fra Panum, på en lille
sidegade til Ndr. Frihavnsgade. Husleje: 3500.-
eksl. varme.
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Overflade anatomi, perf. stand 80,-

26122840
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1) Hvad er GIM?
· En forening for studerende ved det sundheds-
faglige fakultet med overnaturlige kræfter.
· En forening for studerende ved det sundheds-
faglige fakultet imod alternativ behandling.
· En forening for studerende ved det
sundhedsfaglige fakultet der ønsker at vide
mere om alternativ behandling.

2) Hvad står GIM for?
· Gruppen for Interessante Miljøhippier.
· Gruppen for Integreret Medicin.
· Gruppen for Illegale Meridianhealere.

3) Hvad kaldes teorien om at behandle menne-
sket som en helhed af krop, sind og ånd?
· Holisme
· Alkoholisme
· Tåbelig!

4) Hvilken urt kan øge metaboliseringen, og der-
ved svække virkningen, af lægemidler som
warfarin og p-piller?
· Perikon
· Echinacea
· Marihuana

5) Hvilken amerikansk præsident medvirkede til
udbredelsen af akupunktur fra øst til vest?
· Reagan
· Eisenhower
· Nixon

6) Hvornår anerkendtes sammenhængen mellem
melatonin, lys og vinterdepressioner?
· 1930
· 1950
· 1980

7) Hvor mange patienter der søger læge har an-
vendt alternativ behandling?
· 14 %
· 43 % (Ifølge lægeforeningens hjemmeside)
· 87 %
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Der var desværre ingen der klarede at svare
rigtigt på alle spørgsmål, så vinderne blev fun-
det mellem alle der havde 6 rigtige.

1. Præmie: To pladser på GIM’s hyttetur d. 21-
23 okt:  Ea Papsø Løwenstein, 4.sem.
2. Præmie: Guf fra Urtekram: Hanna Johansson,
1.sem.
3. Præmie: Økologisk blomsterthe fra Urtekram:
Lisbeth Bonde, 6.sem.

Vinderne bedes kontakte GIM på
Yuppielea@hotmail.com for udlevering af præ-
mierne.
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Dato: 13/10 2005
Tid: 17.00 – 20.00
Sted: FADL´s mødelokale (lokale 1.2.7)

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling
indeholder følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af vedtægter for foreningen
3) Valg af bestyrelse
4) Eventuelt

Efterfølgende vil der være en brainstorm over
hvilke aktiviteter/arrangementer de fremmødte
ønsker skal foregå i foreningen.

Det er muligt at tilmelde sig grupperummet ”Stud
kir (SAKS)” på punkt.ku.dk.

Spørgsmål og emner der skal med under eventuelt
kan enten sendes til grupperummets e-mail:
medski@punkt.ku.dk

Eller rettes til
Mikkel Pedersbæk Falkenberg
tlf.: 26 96 36 63 e-mail: mipf@stud.ku.dk
Javed Akram
tlf.: 60 10 69 60 e-mail: javedakram@stud.ku.dk
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Endelig dagsorden indeholdende indkomne for-
slag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse
til de fremmødte.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent og godkendelse af
dagsorden.
2) Formandens beretning

-Ved Morten Lind, Formand
3) Beretning fra nedsatte udvalg

-Ved de enkelte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab

-Ved Jacob Vad, Kasserer
5) Fastlæggelse af næste års kontingent

- Bestyrelsen foreslår at beholde kon
tingentet på 50 kr / år

6) Behandling af indkomne forslag
- Revision af vedtægterne.
-“SATS” erstattes med “SATS-Køben
havn”?
-Et yderligere medlem i bestyrelsen?

7) Valg af bestyrelse
-Morten Lind genopstiller ikke som for
mand.
-Bo Ravn opstiller som Formand
-Jacob Vad genopstiller som Kasserer
-Pia Winther genopstiller som Sekre
tær
-Bjarne Worm opstiller/genopstiller som
IT-ansvarlig

8) Eventuelt

Efter generalforsamlingen samles TD2006 grup-
pen mhp.planlægning af det videre forløb.
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1 Siden Sidst
2 Nyt fra formanden
3 Evt.
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Foreløbig dagsorden
1 Valg af Dirigent
2 Formandens beretning
4 Udvalg
5 Fremlæggelse af regnskab
6 Fastlæggelse af kontingent
7 Valg af bestyrelse (Formand og sekre

tær genopstiller ikke)
8 Indkomne forslag
9 Evt
Forslag til dagsorden sendes til formanden se-
nest en uge før.
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Derfor: Hvis du er interesseret - mød op eller kon-
takt os!
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab, SIMS
er en basisgruppe for medicinstuderende ved
Københavns Universitet, hvis formål er at fremme
interessen for idrætsmedicin og forbedre
uddannelsesmulighederne indenfor idræts-
medicin.

Situationen er den, at selve eksistensen af for-
eningen SIMS står på spil, hvis ikke der er nogen
til at tage over, og være med til lave fx

· Foredrag om f.eks. idrætspsykologi, skiskader,
idrætsimmunologi, biomekanik, bjergbestigning,
dykning, rygskader og m.m. De fleste foredrag
er for alle.
· Praktiske Kurser i f.eks. bandagering (tapening),
diagnosticering af knæ-,ankel- og skulderskader
(Næste: Med landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt
22. november!!) De fleste kurser er kun for med-
lemmer.

Vi har en helt unik mulighed: - Nogle af landets
allerhotteste navne indenfor faget er mere end
villige til at hjælpe os ved at komme ud og holde
kurser og foredrag for os - uden betaling! (Og der
er ikke lagt megen IdrætsMedicin ind på ny
studieordning!!)

Det er ikke hårdt at være med   -  ifb. med
arrangementer skal man kun tage en tørn én
gang pr semester!! Vi har lavet udførlige vejled-
ninger til hvordan man gør!  Medlemsskab ko-
ster kun 50 kr. pr år. Men det meste af bestyrel-
sen genopstiller ikke til november…
Kom og vær med til at gøre dit studie mere
spændende!
Hvis du vil vide mere? – Kontakt Jesper 6130 7091
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Vi starter med at spise brunch og bagefter uddanner vi nye guider.
Hvad laver sexekspressens guider?
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser i seksualitet, krop og følelser.
Hvad får jeg ud af det?
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe.
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde fester.
Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag.
Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blenderfest.
Mail til Anders på: Anders_sode_west@yahoo.dk senest den 21. oktober.
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Dato: følgende onsdage: 12. oktober, 9. november
Tid: 15.15-17.00
Sted: Studenterlokalet St. Kannikestræde 8, 1. sal

Studiekredsen om bestsellerromanen fortsætter. Du kan sagtens nå at være med!
Romanen kommer med en ganske anden tolkning af kristendommen end den sædvanlige, særligt kan nævnes
Jesu forhold til Maria Magdalene og dermed kvindens stilling i kristendommens lære og betydningen af den
hellige gral. Også historien om tempelherrerne, Leonardo Da Vinci’s maleri af den sidste nadver, den
katolske organisation Opus Dei indgår i den hæsblæsende thriller.
Med afsæt i romanen vil vi se på nogle af de spørgsmål bogen og den debat den har skabt rejser: Er bogen
en trussel imod den etablerede kirke? Er kristendommen afhængig af de historiske kendsgerninger? Afspej-
ler magtfordelingen i kirken resultatet af en kønskamp? Skjuler Leonardos billeder hemmelige budskaber?
Studiekredsen vil på skift blive styret af Stefan Lamhauge Hansen, Nicolai Halvorsen og Carl Fuglsang
Damgaard
Arrangement i samarbejde med studentermenigheden i Indre By (IB): www.indreby.org
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Dog er der lukket i efterårsferien (20. oktober).
Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et par strikkepinde mellem hænderne, om du har glemt din
børnelærdom og vil have den genopfrisket, om du er i gang med dit 14. sjal i ren retstrikning, eller om du
er i gang med at strikke en 12-cylindret Ferrari til din kæreste. De faste strikkedamer og undertegnede er
klar til at lære fra sig og inspirere, og der er altid kaffe at styrke sig på.
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
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Tid: 31. oktober-4. november

Allehelgensugen sætter i løbet af en hel uge fokus på det ”at miste” og om at savne nogen, som vi holder af.
I løbet af ugen vil temaet blive belyst på mange måder, og alle sanser vil blive aktiveret. Flere arrangemen-
ter vil være tilrettelagt særligt for børn, men deres forældre/onkler/tanter/voksenvenner er naturligvis lige
så velkomne!

Mandag: Mosaikmaling – for børn (og deres forældre)
Tirsdag: Uhyggelig tur i kirken
Onsdag: Vi udhuler græskar
Torsdag: Allehelgen for begyndere
Torsdag: Åben kirke
Fredag: Familiegudstjeneste
Check hjemmesiden for detaljer.
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Dato: med jævne mellemrum
Sted: din elektroniske postkasse

Hvis du vil holdes løbende orienteret om studenterpræstens gøren og laden, kan du skrive dig på vores
email-liste på vores hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest. Så vil du med mellemrum modtage en mail om
stort og småt fra vores hjørne af Panum.
Nyhedsbrevet kan også læses på nettet: www.sund.ku.dk/praest/nyhedsbrev.htm, og her kan du også finde
et arkiv med tidligere udsendte nyhedsbreve.
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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 eksamensangst, ensomhed, kærestesorg,
studiestress, dårligt humør eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom.
Præsten fører ingen journaler og der er som regel ingen ventetid.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du kan
bestille en tid på 28 75 70 94 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 , mobil 28 75 70 94
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7:00 p.m. Welcome  and introduction
7:05 p.m. Prof. Dr. Konrad Ott (Greifswald,

Bioethics) “How to baptize
homunculus?”  - On biofacts

8:15 p.m. Socializing, meeting the hosts,
snack
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9:oo a.m. Official inauguration
9:15 a.m. Prof. Dr. med. Christoph Fusch

(HGW, Neonatology) “To be or not
be?” - On premature birth

10:20 a.m. Prof. Dr.med. Heinz Lauffer (HGW,
Neuropaediatrics)“Somebody
somehow?” – On genetic diseases
in Paediatrics

11:30 a.m. Visitation of the dissection hall
12:30 p.m. Lunch
14:00 p.m. Workshops· Prof. Dr. med.

Peter Michael Kroisel (HGW, Hu
man genetics)“Weeding genes!” –
On gene therapy · Prof.
Dr. rer. nat. habil. Reinhard Wal
ther (HGW, Biochemistry)”Human
life vs. humus soil!” – On stem cells·
Prof. Dr. Dr.  hc Ludger Honnefelder
(Berlin, Theology) “Subject”: NN.

16:00 p.m. Prof. Dr. Dr. hc Ludger
Honnefelder  (Berlin, Theology):
“Turning away from innocence?” –
On the moral status of unborn life

19:30 p.m.  Dinner at “Wallensteinkeller“
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9:30 p.m. Breakfast
11:00 p.m. Departure

Hello,

I´m a medical student from Greifswald in Germany
and am involved in the so called International Medical
Student Project. This is a cooperation between the
Medical Faculties of Lund in Sweden, Szczecin in Pol-
and and our Faculty in Greifswald. We meet every
semester in one of the cities to participate in a conference
about medical topics, which are mostly extracurricular.

This autumn it´s our turn to organize the conference in
Greifswald (I attached the provisional program). We
are a group of approximately 15 students out of nearly
every study year and we thought about invitate students
from another country to our conference, because we
would like to enlarge our circle and would be very
happy, if there are a few medical students in Copenhagen
who show interest to participate in this conference, just
to look how the project works and what it is like. The
students would be accomodate at students´ homes and
there will be no further costs apart from their travel
costs.

To get an impression of what we do take a look at our
homepage:  http://www.medizin.uni-greifswald.de/
imsp/

I looked at the homepage of your university to whom I
could send this and it seemed to me, that this would be
the most promising way to make sure someone of the
Medical Faculty gets these information. It would be
very nice, if you could forward this email to anyone
you think interested in such a project or let me know to
whom I should turn.

Best wishes,
Nicole Sauer
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Sekretariatet er  ramt af sygdom, og
kontingentopkrævningen efterår 2005 er

derfor desværre forsinket.
Dette gælder både for medlemmer, der

betaler via girokort og betalingsservice.
FADL beklager eventuelle gener, den

forsinkede opkrævning måtte medføre.

 Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Du kan møde dine studenter-
repræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Generalforsamlingen onsdag den 5. oktober 2005 i København

Generalforsamlingen 2005 forgik i god ro og orden, dog desværre som vanligt
med få deltagere ud over de allerede aktive og indkotrinerede.

Vi havde håbet på et større deltagerantal, men det synes svært at samle
studerende om aftenen, hvis der ikke er øl, bands eller andet godt på plakaten.

Der var en fin debat om FADL's fremtid på generalforsamlingen, hvor der kom
mange interessante synspunkter til, hvad FADL skal i fremtiden. En af de
gennemgående ting var, at FADL skulle fremstå mere samlet på landsplan,
hvilket det ny repræsentantskab naturligvis vil tage til efterretning.

På generalforsamlingen blev der indstillet 2 vedtægtsændringer.

Den ene var vedrørende orlov til medlemmer af repræsentantskabet, således at
der efter ansøgning kan gives orlov til enkelte medlemmer af
repræsentanskabet, så de i beslutningssammenhænge ikke stopper for det
politiske arbejde.

Den anden vedtægtsændring var vedrørende valg, hvor der fra det afgående
repræsentantskab var et ønske om at få mulighed for i fremtiden at afholde
valg til repræsentantskabet via internettet - bare for at være med på beatet.

Begge ændringsforslag blev indstillet til vedtagelse af det ny repræsentant-
skab.

Igen i år var det ved sluttidspunktet for opstilling til repræsentantskabet 21
kandidater, således at FADL igen i det kommende år har et fuldt og forhåbent-
ligt aktivt repræsentantskab, som alle medlemmer kommer til at mærke til.

FADL takker de, der deltog på generalforsamlingen.

Siger tillykke til alle de nye i repræsentantskabet.

Og pøj pøj til de gamle medlemmer af repræsentantskabet, der nu er ved at
være færdige som læger eller som bare ikke gider mere!
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 Nye medlemsfordele i København
I forbindelse med FADL's
lægevikarkurser, bliver der købt
sandwich fra Kazim's Kitchen.

Husk at du hos Kazim's Kitchen kan
få en sandwich og en mineralvand
for 30,00 indtil 15.00 på hverdage -
herefter 35,00.

FADL tilbyder i samarbejde med Eventyrsport nu en rabataftale, der betyder, at
du som medlem af FADL kan få 10% ved køb indtil 500,00 og 20% ved køb
herover.

Eventyrsport forhandler blandt andet alle Haglöfs varer, Silva, Craft og meget
mere.

I udvalget finder du:

- Tasker

- Jakker med windstopper

- Jakkker med Gore-tex

- Sko

- Støvler

- Svedtransporterende tøj

- T-shirts

- Bukser

- Fleece

- Og meget mere

Tilbuddet gælder alle i forvejen ikke 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 snarest.

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

FADL arbejder på en
rabatordning med Lars-Bjørn
Vinimport, der i dette
senmester har afholdt samt
afholder vinsmagning for
FADL's medlemmer.
Læs mere senere!

FADL afholdt i sidste uge vinsmagning for
tilmeldte medlemmer af FADL.
Aftenen var en stor succes med mange deltagere
og gode vine, og på trods af Panum Instituttets
mindre kønne omgivelser, lykkedes det faktisk at
skabe en stemning, der passede til
arrangementet.
FADL påtænker i nærmeste fremtid at lave endnu
et arrangement, da der var så stor interesse for
dette, og vi vil i MOK annoncere dette!
I øvrigt arbejder vi på at lave en rabatordning til
køb af vine hos Lars-Bjørn Vinimport, der står for
arrangementerne på Panum.

 Vinsmagning i København

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VINDERE AF FADL BOG
PRÆMIER FAGLIGDAG
FADL`s Vagtbureauet  siger tak for alle
henvendelser der var på Fagligdag.
Bog præmierne sponsoreret af FADL`s Forlag blev
vundet af:

Casper Thomsen
Melissa Voigt Hansen
Anna Sara Dyrberg Kjeldsen

Vi ser frem til at se jer næste år til Fagligdag.
Med venlig hilsen

FADL`s Vagtbureau

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.

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 til-
meld dig til vores SMS tjeneste, hvor du
løbende vil få beskeder om ledige vagter.

MOKs egne und-
skylder for at Vagt-
bureauet ikke var
med i MOK nr. 6

SPV-FLYVERHOLD 1501
SØGER NYE MEDLEMMER.
Vi er et velfungerende SPV-flyverhold
med hyggelige holdmøder og
snakkesalige medlemmer,
og dækker både somatiske og psykiatriske langtids-
vagter alle månedens dage, døgnet rundt,
i  8 timers vagter.

Hvis holdet, i sjældne tilfælde, ikke er ude, garanteres
du, om du ønsker det, en alm. løs SPV-vagt,
dog uden holdtillæg - holdlønnen beløber sig til ca. kr.
150,00 i timen.

Krav:
· du har mindst 200 SPV-timer bag dig
· du kan tage min. 4 vagter månedligt
· du kan tage kage med til  holdmøde en gang årligt

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. oktober
2005 til Vagtbureauet evt. pr. mail:
kc@fadl.dk

For yderligere info: Holdleder Louise, tlf. 2120 2640 el.
mail louise_dalgaard@hotmail.com

UD AT FLYVE…
SPV-flyverhold 1502 søger nye
medlemmer!
Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både
psykiatriske og somatiske afdelinger. Vi er jævnligt på
Riget, en gang imellem også på intensiv afdelinger. Vi
bliver typisk omkring 2 uger på samme afdeling.
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 på bagen
· 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 og
tager nattevagter en gang imellem
· er kollegial – det er vi nemlig

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

Ansøgningsfrist: Mandag d. 31.10.05 til Vagtbureauet
evt. pr. mail: kc@fadl.dk

SPV- INSTITUTIONSHOLD
1511
søger 1 nyt medlem

Vi dækker 8-timers aftenvagter 2 gange ugentlig samt
en dagvagt om ugen, hvor vi passer en tiårig dreng,
som hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har
brug for vores fulde opmærksomhed under dialysen.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT  til Rigshospi-
talet og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.

Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede  børn og somatiske vag-
ter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter  pr. måned, også i eksamensperioder.

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Line, mail:
linetoft@stud.ku.dk
Ansøgningsfrist : Fredag d. 14. oktober 2005 kl. 12:00
til Vagtbureauet - evt. pr. mail: kc@fadl.dk
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ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Hold 4103 søger 5 nye
holdmedlemmer p.g.a. øget antal
vagter.
2 til start 1. nov. og 3 til start 1. dec.

Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte hjerte-
medicinske afdeling, hvor vi dækker aften og natte-
vagter alle ugedage og dagvagter i weekends og på
helligdage.
Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 senge-
pladser, det passes af en kardiologi assistent og en
sygeplejerske.

Vi kan tilbyde:
- Spændende og klinisk relevant arbejde med observa-
tion og pleje af patienter.
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
- Klinisk erfaring med bl.a. lungeødem, hjerte-insuffi-
ciens. AMI, aorta-dissektion og hjertestop.
- Selvstændigt arbejde og tæt samarbejde med syge-
plejerske.
- Mulighed for praktisk erfaring med sonde- og kateder-
anlæggelse, ekg-tolkning, a-punktur mm.
- Særdeles god løn.
- Et godt hold med gode kolleger, og hyggelige hold-
middage
- Vagtgennemsnit pr. mdr. på 4-5 vagter.
- Løn for halvdelen af dine følgevagter

Du skal:
- være engageret og ansvarsbevidst i dit arbejde med
patienterne.
- have min 250 vt-timer
- bestået 6. semester
- gerne have erfaring fra andet fasthold tilknyttet so-
matisk afdeling
- kunne tage blodprøver og lægge venflon m.m.
- tage 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr.
- tage min. 2 følgevagter af ca. 4 timer før start
- deltage på holdmødet d. 24. oktober kl.17.00

Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad du
laver både på og uden for studiet. Skriv evt. om du
ønsker at starte 1. nov. Eller 1.dec.

Ansøgningen sendes til vagtbureauet mærket 4103
senest d. 19/10-05 kl.12.00.

HOLD 9000
(VAGTAFDELINGEN PÅ
VAGTBUREAUET) SØGER ET
NYT MEDLEM.
Arbejdssted: FADL’s Vagtbureau på
Blegdamsvej.

Arbejdet: Primært telefonpasning (vagtdækning mv.),
hertil kommer i et vist omfang lettere administrative
opgaver.
Arbejdstid: Dagvagter kl. 11.00-17.00 alle hverdage
samt 8-17 i weekenden. Nattevagter hverdage kl.
17.00-07.30 samt 17.00-08.00 i weekenden. Hertil kom-
mer dækning af vagter for fast dagpersonale på hellig-
dage samt ved ferie og sygdom(dagvagter hverdage
07.30-15.00).
Løn: SPV-holdløn. Om natten (01.00 – 06.00) dog kun
kr. 75/time. Til gengæld kan man sove, hvis telefonen
ikke ringer.
Krav: Gerne 5. – 7. semester, gerne bred erfaring med
vagter gennem FADL. Evt. øvrig tidligere relevant
erfaring vil også være en fordel. Skal kunne tage 6-8
vagter pr. måned året rundt, skal kunne deltage i hold-
møde 9/11 kl 1600. Skal kunne starte oplæring hurtigst
muligt, skal kunne tage vagter i eksamensperioder i
nogenlunde samme omfang. For en god ordens skyld
skal det anføres, at ansøgere fra tidligere ansættelses-
runder er velkomne til at søge igen.
Herudover: Servicemindet indstilling, også i travle si-
tuationer. Fleksibilitet ved planlægning af vagter, in-
tern sygdomsdækning samt bytning af vagter.
Ansøgning: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet att: di-
rektør Peter Andersen senest Torsdag 20/10 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler i uge 43.

Yderligere informationer: Ring og tal med vagt-
afdelingen, alle dage efter kl. 20.00.

NYT
BLODPRØVETAGNINGSHOLD
SKAL INDSUPPLERER
YDERLIGERE 11 FADL-
VAGTER KAS GENTOFTE,
KLINISK-BIOKEMISK
AFDELING, (HOLD 1604).
Grundet stor tilfredshed for det
nystartet blodprøvetagningshold,
ønsker afdelingen at indsupplere
yderligere 11 FADL – vagter.
Vi søger:
· 4 personer mandag – tirsdag - onsdag  i tidsrummet
7.30 – 15.00
· 3 personer torsdag – fredag, samme tidsrum.
· 1 person i aftenvagt.
· 1 person lørdag – søndag,
· Ingen  vagter på ”skæve” helligdage

Krav:
· 200 SPV-timer
· Gennemsnitlig ca. 4-5 vagter månedligt

Ingen forudgående  ” stikkeerfaring” er nødvendig, da
afdelingen selv foretager oplæringen!
Ansøgningsfrist: Fredag den 14. oktober 2005 kl. 12:00
til Vagtbureauet evt. pr. mail: kc@fadl.dk eller
go@fadl.dk

Da afdelingen ikke kan klare oplæringen af 11 perso-
ner samtidigt, bliver ansøgere uddannet successive.

VT-HOLD 4402 SØGER NYE
MEDLEMMER MED OPSTART I
NOVEMBER/DECEMBER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.
Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig
på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med,
hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde,
hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre
procedurer inden for observation, pleje og behandling
af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.
Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, såle-
des at du kan være vagtaktiv fra december 2005
4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3
måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afde-
lingens størrelse og de mange forskellige patienter, er
det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er,
at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og
at du er motiveret for at indgå i et team både som
ventil og i forhold til afdelingen.
6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen
i slutningen af oktober.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder:  Kristian Koldsø:
È25790575 Kristiankoldsoe@stud.ku.dk
Ansøgningsskema sendes til Kirsten på FADL
kc@fadl.dk og holdleder ö.
Ansøgningsfrist:  22. oktober 2005
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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

Husk MSR's generalforsamling på torsdag!!!
Hvorfor skal du gå til generalforsam-
ling???

Fordi du her har mulighed for at høre hvad vi
laver i studenterpolitik!

Vidste du godt at når
formanden for MSR
udtaler sig til fx. pres-
sen så er det også på
vegne af DIG???

Du har ret til at få information om hvad der
foregår i MSR- både i økonomien og i de for-
skellige udvalg. Derfor er det vigtigt at gå til
generalforsamlingen. Du har her også mulighed
for at stille direkte spørgsmål til fagrådets ar-
bejde, stille forslag eller bare lære lidt om hvad
vi laver.

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens Beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag 2006
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse for MSR

Formand
Økonomiansvarlig
FSR-kontakt
Studienævnskontakt
Menigt medlem

8. Valg af revisor
9. Valg af MSR's kandidater til Studienævnet

for medicin
10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg

og bestyrelser
11. Nedsættelse af og valg af repræsentanter til

udvalg under MSR
12. Evt.

Dagsorden til generalforsamlingen Hvorfor overhovedet engagere sig
i MSR???

MSR er en vigtig brik på det politiske skak-
bræt. Vi har mulighed for at sidde i udvalg med
rektor, studieleder og andre ledende organer
under fakultetet eller universitetet.

Vi indstiller repræsentanter til Studienævnet,
Sundrådet og Fakultetsrådet og det er ikke helt
ligegyldige udvalg.

Studienævnet er det organ som har ansvaret
for tilrettelæggelsen og kvaliteten af medicin-
studiet og som bl.a. har ret til at lave ændringer
i studieplanen (fx. gøre noget ved TAS på 1. og
2. semester!) Består af 5 studerende og 5 lærer-
repræsentanter.
Sundrådet repræsenterer alle uddannelserne på
det sundhedsvidenskabelige fakultet og er det
organ som dekanen kontakter hvis han vil høre
de studerendes mening om noget som vedrører
alle uddannelserne under SUND. Bl.a. har de-
kanen udsendt et støttebrev vedr. studenterhus
projektet, som gerne skulle anspore den kom-
mende dekan til også at støtte sagen. Medlem-
merne er kun studerende ved alle uddannelserne
under SUND.

Fakultetsrådet (eller Akademisk Råd som det
hedder nu) har repræsentanter fra både de stu-
derende, underviserne (VIP'er) og det admini-
strative personale (TAP'er) Fakultetsrådets ar-
bejde består bl.a. i at tilrettelægge og godkende
budget for hele fakultetet.

Kl. 16:15 på
MSR's kontor,
lokale 1.2.20!!!

Vinderen af MSR's konkurrence til
Fagligdag: Tip en 13'er  blev:

2
1
2
x
x
x
1
x
1
1
1
x
x

Den rigtige 13'er er: Simon Krabbe, 2. semester!!!
Simon har vundet et gavekort til bog-
laden på 1.000 kr!!!

Den store fælde i quizzen var:

Hvad står dekanens nye udvalg FUSU for?

Det rigtige svar er:
Fakultetets Uddannelsesstrategiske Udvalg

Tak for de 53 besvarelser, hvoraf INGEN havde
13 rigtige men 5 havde 12 rigtige. Vi har derfor
trukket lod om gavekortet mellem de fem 12'ere. På vegne af fagrådet

Sabrina Eliasson
Formand, MSR
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