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Mary udtaler:
"Christian er en
lille djævel!"

Læs mere inde i bladet: Prinsen havde masser af hår ved fødslen - Eksklusive fotos af prinsens fremtidige liv - Alt om gulsot

Se hele 69-timersbar-programmet på www.mok.info
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Royale Kommunikationsorgan1171København 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 60, 5. sal, lokale 535
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
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MOK kan i denne uge bringe den behå-
rede sandhed om Lilleprinsen.
I forbindelse med Lilleprinsens behand-
ling for Gulsot, blev Mary vist rundt i
Rigets kælderetage hvor der netop et op-
sat en Helkrops-plasma-autoklave. Til-
stede var også den clairvoyante og
numerologiske fotograf Lonnie Natanya
Dolcegaluchi Gayheat der overtalte prin-
sessen til at lade hende spå Lilleprinsens
fremtid. Auto-klaven har evnen til at frem-
kalde clairvoyantes indre billeder i en
kombination af iris-analyse og Hulda-
Clark visualisering. MOK har fremskaf-
fet en række billeder af hændelser i Lille-
prinsens kommende liv.

Det ligger i blodet. Fart og tempo må uomtvisteligt blive en del af Lilleprinsens liv.

"Der skal jo ikke den helt store clairvo-
yante kapacitet til hér, men jeg får helt
klare signaler" Udtaler Lonnie Natanya
Dolcegaluchi Gayheat om sin fremtids-
vision. Lilleprinsen vil angiveligt indvie
Dansk selskab for gestaltterapeutiske
Hermafroditbørn.

Og her ser vi ham endelig - på sin 76 års fødselsdag.

MOK-redaktionen siger ærbødigst tak til Lonnie for denne clairvoyante insigt.

Prinsen vælger i sine rebelske teenageår
at droppe den militære karriere til fordel
for et hverv som chippendale-brand-
mand. Lonnie Natanya Dolcegaluchi
Gayheat udtaler dog: "Signalet er ikke
helt tydeligt hér. De store overalls kunne
lige så godt tyde på at han bliver fisker".

Her ses prinsen på sin første potte, lavet
af glas, velegnet til en kongelig barnemås.

MOK-redaktionens foretrukne
clairvoyante medie Lonnie Natanya
Dolcegaluchi Gayheat spår at prinsen vil
ynde at blæse i store larmende instru-
menter samt omgive sig med nisser.
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Speciallæge Hans Karle og i dag
uddannelsesrådgiver ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
har lagt navn til en ny pris ”Karle
Prisen”, der gives for ”enestående
engagement i sundheds-
videnskabelig uddannelse”.

Bag Karle Prisen står bogforlaget
Munksgaard Danmark, og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
i København. Prisen på 40.000 kr.
vil blive uddelt en gang om året

og vil gå til en modtager fra et af de 3 sundheds-
videnskabelige fakulteter i Danmark.

Hans Karle, der er tidligere lektor ved Fakultetet,
er selv udpeget som første modtager af den nye pris.
Prisen blev overrakt ved Fakultetsdagen den 6. ok-
tober på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Prisen er tildelt Hans Karle for hans væsentlige bi-
drag til udviklingen af den nye studieordning for
medicin ved Københavns Universitet. Den ny studie-
ordning sætter patienten i centrum og har stort fo-
kus på lægens praktiske færdigheder. Desuden har
Hans Karle bidraget til design af en internationalise-
ret medicinuddannelse ved Københavns Universitet.

Med sine væsentlige erfaringer i udvikling af medicin-
uddannelser i flere lande har Hans Karle været med
til at sætte standarder internationalt. Pris-
modtageren har siden 1996 været præsident for World
Federation for Medical Education, WFME, og har
været rådgiver for medicinske fakulteter i blandt
andet Sverige, Egypten, Iran og Tyrkiet.
Hans Karle har gennem knap 20 år været formand for
Sundhedsstyrelsens specialistnævn og har i dag en
række tillidsposter blandt andet som bestyrelses-
medlem i Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk
Hæmatologisk Selskab og Dansk Medicinsk Selskab.
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Universitetets hjemmeside har ca. 200.000 besøg om
måneden på de øverste niveauer af www.ku.dk. Et
besøg på hjemmesiden varer i gennemsnit 2,5 minut,
og der vises gennemsnitligt 3-4 sider pr. besøg. Det
viser en ny undersøgelse, hvor KU siden 1. august
2005 har indhentet besøgstal fra websteder på de
øverste niveauer af www.ku.dk.

Besøgstallene giver et overordnet billede af, hvor
brugerne kommer fra, hvilke sider de ser på og hvor
de går hen, når de forlader KUs hjemmeside.
På forsiden af www.ku.dk er der ca. 6.000 besøg på
hverdage og ca. 2.000 besøg på weekenddage. Dette
brugsmønster viser, at ca. 70% af alle besøg går via
forsiden.

60% af alle besøg på hjemmesiden foretages af bru-
gere uden for Københavns Universitet. Omkring 10%
af alle besøg går til engelske sider på www.ku.dk/
english, hvilket svarer til ca. 20.000 besøg pr. må-
ned. Heraf tegner brugere i USA sig for over 50% af
de udenlandske besøg.

Yderligere information: Københavns Universitet,
Kommunikationsafdelingen att. Laurents Nordentoft,
lno@adm.ku.dk eller www.ku.dk/kommunikation/
internet/besoegstal.htm
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Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning på Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab har i samarbejde med
bl.a. Institut for Statskundskab igangsat et projekt
om strukturreformen i sundhedsvæsenet. Undersø-
gelsen, der ledes af professor Allan Krasnik, gennem-
føres ved hjælp af en foreløbig bevilling på 500.000
kr. fra Momsfonden.

Undersøgelsen skal beskrive sundhedsvæsenets struk-
tur og de styringsmæssige og organisatoriske rela-
tioner mellem aktørerne og skal give et detaljeret
sammenligningsgrundlag fra før reformen. Et sådant
sammenligningsgrundlag gør det muligt at vurdere
nogle af virkningerne af den forestående reform.

Undersøgelsen vil fokusere på temaerne Forvaltning
og ledelse, Økonomiske forhold, Samordning i sund-
hedsvæsenet, Forebyggelse og Genoptræning og føl-
gende respondentgrupper indgår i undersøgelsen:
Sygehusledere og repræsentanter for ledelsen af
funktionsbærende enheder/centre, Sygehusafdelings-
ledere, Forvaltningschefer, Kontorchefer samt Kom-
munale socialdirektører.

Som konsekvens af strukturreformen ændres Dan-
marks administrative struktur fra 13 amter samt
Københavns og Frederiksberg kommuner og Born-
holms Regionskommune, der både varetager primær-
og amtskommunale opgaver til 5 regioner med fra
0,6 til 1,6 mio. indbyggere. De 271 kommuner redu-
ceres til ca. 100 med mindst 20.000 indbyggere. Denne
omstrukturering vil skabe nye rammer og mulighe-
der for at løse nuværende sundhedsopgaver.

Finansieringen ændres fra en ordning med amts- og
kommuneskat som hovedhjørnesten til et system,
som bl.a. baseres på et statsligt sundhedsbidrag på 8
%, der fordeles til regioner og kommuner som blok-
tilskud. Op til 20 % af sundhedsudgifterne i regio-
nerne skal finansieres via kommunal medfinansiering.
De kommunale sundhedsordninger finansieres fort-
sat med kommuneskatter og bloktilskud.

Yderligere information: Afdeling for Sundhedstjeneste-
forskning, att. forskningsassistent Mikkel B. Nielsen,
tlf. (353) 27973, M.B.Nielsen@pubhealth.ku.dk
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De bioteknologiske virksomheder Novo Nordisk og
Novozymes udbyder scholarstipendier for at støtte
den graduate træning af de bedste studerende inden
for de bioteknologiske og farmaceutiske videnskaber
inklusiv områderne bioinformatik, molekylær biologi,
mikrobiologi, medicinsk kemi, farmakologi og far-
maci. Hensigten er at give studerende ved danske
universiteter Lunds Universitet mulighed for fordy-
belse i deres speciale eller forskertræningsår.

Stipendierne er på 66.000 kr. for 12 måneder og kan
ikke forlænges. Kortere perioder kan søges. Alle pro-
jekter skal støttes af en kontaktperson fra Novo
Nordisk eller Novozymes, som vil følge og eventuelt
rådgive ved projektet. De studerende kan ligeledes
får lejlighed til en periode at arbejde i Novo Nordisk/
Novozymes laboratorier. Novo Nordisk/Novozymes
står til rådighed med henblik på at identificere rele-
vante projekter.

Projektet skal begynde i perioden 1. februar-1. sep-
tember 2006. Ansøgningsfristen er onsdag den 16.
november 2005 kl. 12.00. Ansøgerne vil få svar se-
nest den 22. december 2005.

Yderligere information: Novo Nordisk A/S, att.
Corporate Research Affairs, Berit Albrechtsen, tlf. 4442
3810, bal@novonordisk.com
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Dam auditoriet var tætpakket, da Gorm Greisen fra
Rigshospitalet, Per Hove Thomsen fra Aarhus Uni-
versitet og Pernille Due fra Institut for Folkesundhed-
svidenskab holdt deres spændende oplæg om forskel-
lige aspekter af børnesundhed.

De studerende holdt samtidig faglig dag, og ved
basisgruppernes stande kunne man få information
om deres arbejde. Prisen for bedste faglighedsstand
2005 blev vundet af SATS (Studerendes Anæstesiologi-
ske og Traumatologiske Selskab). Prisen på 2.500 kr.
var doneret af Studienævnet for Medicin.

Fakultetsprisen til unge forskere 2005 er i år delt
mellem 3 personer. Ph.d.-studerende, cand.mag. i
historie Kristina Johansen, 29 år og tilknyttet Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab modtog 10.000 kr. i
belønning for artiklen ”Use of history science methods
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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
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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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in exposure assessment for ocupational health stu-
dies”. Artiklen er offentliggjort i Occup Environ Med
2005; 62:434-441.

Forskningslektor, ph.d. Marie Kveiborg, 32 år og
forskningsassistent Camilla Fröhlich, 34 år, begge
tilknyttet Institut for Molekylær Patologi, delte en
pris på 10.000 kr. for artiklen ”A Role for ADAM 12 in
Breast Tumor Progression and Stromal Cell
Apoptosis”. Artiklen er publiceret i Cancer Res 2005;
65 (11) June 1, 2005.

Fakultetet belønnede 4 unge forskere for deres
posters. Det er: Klinik: Michael Pedersen, Biomedicin:
Janni Vestergaard samt Marina von Essen,
Folkesundhedsvidenskab: Ida Norgil Damgaard.

Dagen sluttede med uddeling af en nyindstiftet pris,
Karle Prisen, som er sponseret af forlaget Munksgaard
Danmark og gives for enestående engagement i
sundhedsvidenskabelig uddannelse. Uddannelses-
rådgiver på SUND Hans Karle har lagt navn til pri-
sen, og var den første modtager af prisen på 40.000
kr.

���������	����
��	��������
�	���������	��� ���������	��
Fra den 12. oktober og seks måneder frem tilbyder
Venture Cup et uddannelsesprogram om iværksætteri
bestående af 12 seminarer. Alle medarbejdere og
studerende ved Københavns Universitet kan frit del-
tage i arrangementerne da Københavns Universitet
fra 2005 er tilsluttet Venture Cup.

Uddannelsesprogrammet er organiseret for at forbe-
rede deltagerne i Venture Cups konkurrence om
forretningsplan bedst muligt, men er også åbent for
andre.

Yderligere information: www.venturecup.dk/sw888.asp
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Fakultetet har nedsat et nyt strategisk udvalg, der
beskæftiger sig med klinisk medicin og forskning i
regional sammenhæng (UKM). Udvalget skal råd-
give dekanatet om det klinisk-medicinske område,
især i forbindelsen med oprettelsen af Region Hoved-
staden og Region Sjælland. Udvalget består af :

· Jørgen Rask Madsen, KAS Herlev; Olaf Paulson,
Rigshospitalet; Karsten Bech, Roskilde Amtssygehus;
· Birte Glenthøj, Bispebjerg Hospital; Sten Mads-
bad, H:S Hvidovre Hospital; Michael Larsen, KAS
Herlev; Liselotte Højgaard, Rigshospitalet; Vibeke
Backer, Bispebjerg Hospital; Niels Borregaard, Rigs-
hospitalet; Jens Juul Holst, Medicinsk Fysiologisk
Institut; Jørgen Vinten, Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut; Claudio Csillag, KAS Herlev og Troels Wienecke,
Amtssygehuset i Glostrup.

Udvalget holdt sit første møde den 11. oktober 2005
og konstituerede sig med Sten Madsbad som for-
mand og Jørgen Rask Madsen som næstformand.

Yderligere information: Christina Holbøll, Fakultets-
sekretariatet, chol@adm.ku.dk eller www.sund.ku.dk/
organisation/default.htm
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Mandag 24/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Mandag 24/10 1500 – 1600 1200 – 1500 Malene Esager                Medicin
Torsdag 27/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu Medicin
Torsdag 27/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Medicin
Mandag 31/10 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Tirsdag 1/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes Poulsen Medicin
Onsdag 2/11 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager Medicin
Torsdag 3/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard Medicin
Torsdag 3/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt Medicin
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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.
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Kl. 10-10.30: Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11: Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30: Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12: Ud på 9.semester / Andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre
&,-�*#.,"�(/-$,�/0&��(/-��1%&-2%.,-��3
Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervis-
ningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

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

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
2+�#�����
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
#���'	�	��.	���������
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles
diskussion - at give deltagerne redskaber, således at
de efter endt kursus behersker case- og klasseunder-
visning.

.��
Den 14. – 15. november 2005, fra kl. 09.00 - 16.00.
����
Panum Instituttet, hhv. 21.1.26a & 1.2.50
:���	����
Ingeborg Netterstrøm, lektor, PUCS
 Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, PUCS
)!������
Studenterundervisere ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet (SVF) og kandidater, der er
eller forventes ansat som undervisningsassistenter
ved SVF.
.���������
Annelise Wildenradt
e-mail: a.wildenradt@pucs.ku.dk.
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Særskilte oplysningsblade for hvert enkelt land og
Cirius ansøgningsskema kan downloades fra Cirius’
hjemmeside: www.ciriusonline.dk/kulturaftaler
NB – sommerkurser vil blive opslået særskilt.
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Tyskland : torsdag  3. november 2005 til Institut for
Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 120, 2300
København S, Att. Institutleder Jens Erik Mogensen.
Schweiz: torsdag  20. oktober 2005 til Institut for
Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 120, 2300
København S, Att. Institutleder Jens Erik Mogensen.
Israel og Japan (Tokai University): torsdag 27. okto-
ber 2005. Bemærk at særskilt ansøgningsskema til
Israel rekvireres fra Cirius, Fiolstræde 44, 1171 Kø-
benhavn K, www.ciriusonline.dk. Ansøgningen sen-
des til Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24,
1171 København K.
Belgien (det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egyp-
ten, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island,
Italien, Japan (statsstipendier), Kina, Letland, Li-
tauen, Polen, Rumænien, Rusland, Den Slovakiske
Republik, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet og Un-
garn: Onsdag 30. november 2005 til Det Internatio-
nale Kontor, Fiolstræde 24, 1171 København K.
Portugal: Bemærk at stipendier til Portugal søges
via Instituto Camoes’ hjemmeside www.instituto-
camoes.pt/actividades/bolsas.htm
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Særskilte oplysningsblade for hvert enkelt land og
Cirius ansøgningsskema kan downloades fra Cirius’
hjemmeside: www.ciriusonline.dk/kulturaftaler
Israel og Japan (Tokai University): 15. november
2004. Særskilt ansøgningsskema til Israel rekvireres
fra Cirius, Fiolstræde 44, 1171 København K,
www.ciriusonline.dk. Ansøgningen sendes til Cirius,
Fiolstræde 44, 1171 København K,
www.ciriusonline.dk.
Schweiz: 1. november 2005 til Cirius, Fiolstræde 44,
1171 København K, www.ciriusonline.dk.
Tyskland: 15. november 2005 til Cirius, Fiolstræde
44, 1171 København K, www.ciriusonline.dk.
Belgien (det flamske sprogsamfund), Bulgarien, Egyp-
ten, Estland, Finland (kun forskere), Frankrig, Græ-
kenland, Holland, Island, Italien, Japan (stats-
stipendier), Kina, Letland, Litauen, Polen, Rumæ-
nien, Rusland, Den Slovakiske Republik, Den Tjekki-
ske Republik, Tyrkiet, Ungarn og Østrig: 5. januar
2006. Ansøgningen sendes til til Cirius, Fiolstræde
44, 1171 København K, www.ciriusonline.dk.
Portugal: Bemærk at stipendier til Portugal  søges
via Instituto Camoes’ hjemmeside www.instituto-
camoes.pt/actividades/bolsas.htm

Spanien (kun forskere): Bemærk at stipendier til
Spanien skal søges on-line på Det spanske
Udenrigsministeriums hjemmeside www.aeci.es
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Teori, behandlingspricipper og praktisk klinik. Del-
tagerne undersøger hinanden og gennemgår case-
stories. Deltagerne får indblik i rygtræningen i
fysioterapien og følger desuden Muskellaboratoriets
undersøgelser i projektsammenhæng med bl.a.
kropsaccelerometri, styrketests og ultralyds-
undersøgelser.
7��������/
Nakke-skulder: Undersøgelse og sygdomme
Thoracalcolumna: Undersøgelse og sygdomme

Lændesmerter med eller uden udstråling til under-
ekstremiteter: Undersøgelse og sygdomme, herun-
der diskusprolaps.

����������	������	����
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk undersø-
gelse, case stories. Forelæsninger og gruppearbejde.
Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse af
ekstremiteterne og især ekstremitetsleddene, samt
diagnostik og behandling af idrætsskader. Det giver
således en god forberedelse til arbejde på skadestue.
Desuden: kost og væske, kredsløbs- og styrketræning,
idrætsskadeepidemiologi, vævsskade og vævsheling,
doping.
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Onkologi er læren om cancersygdomme. For tiden
diagnosticeres ca 25.000 nye cancertilfælde i Dan-
mark om året og cancer er den 2. hyppigeste dødsår-
sag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræft-
patienter at gøre, er således centrale i dagens
sundhedsvæsen.
De onkologiske discipliner omfatter grundforsknings-
orienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse,
diagnostik, kurativ og eksperimentel behandling,
follow-up, informationsproblemer, palliativ behand-
ling og pleje. Kurset giver en basal indføring i ekspe-
rimentel og klinisk cancerforskning og behandling
ved 2 ugers teoretisk gennemgang af tumorbiologien
inkl. de hyppigst anvendte metoder, rationalet for
de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang
af de vigtigste cancersygdomme og deres behandling
samt planlægning af kliniske forsøg indenfor
onkologien. Denne del af kurset godkendes som 2
ugers VKO.

Herefter tilbydes ca. 2 ugers ophold på onkologisk
eller hæmatologisk afdeling på RH eller KAS-Her-
lev, samt børneonkologisk afdeling, RH, hvor der
under tutor-vejledning vil blive givet rig lejlighed til
at deltage i det daglige onkologiske arbejde, således
at dette i forbindelse med kursus godkendes som 4
uger af VKO-perioden.
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Muskel- og skeletsygdomme er blandt de hyppigste
sygdomme i befolkningen. Det væsentligste grund-
lag for diagnostik og tilrettelæggelse af behandling
er anamnese og den kliniske undersøgelse. Ved kur-
sus vil undersøgelsen af de perifere led og lednære
sene- og muskelforandringer blive gennemgået, og
kursusdeltagerne vil få lejlighed til selv at gennem-
føre undersøgelser på patienter med ledsygdom, som
er uddannet i undervisning.
Endvidere vil rygsygdomme, herunder discusprolaps
og rygundersøgelse blive gennemgået og indøvet.
Denne del af kurset vil blandt andet involvere, at
deltagerne træner undersøgelsesteknik ved at un-
dersøge hinanden. Der vil max. kunne deltage 10
studenter. Husk let påklædning og reflekshammer.
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Indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal lige-
som andre borgere i samfundet gives mulighed for at
modtage helseomsorg.
Til at forestå den sundhedsmæssige betjening ved
Københavns Fængsler (Vestre Fængsel. Politigårdens
Fængsel og Blegdamsvejens Fængsel) er der foruden
fast og fuldtidsansatte læger, sygeplejersker, labo-
ranter og socialrådgivere knyttet et antal konsulen-
ter (en bred vifte af speciallæger, fysioterapeut, psy-
kolog og tandlæge).
Fængslets helsesektors opgave er alene at sikre de
frihedsberøvedes helse og om muligt forbedre denne,
og lægerne i fængslet er ene og slutansvarlige for
disse opgaver, evt. i samarbejde med hospitals-
ambulatorier. Det lægelige arbejdet i fængslet inde-
bærer aldrig en legitimering af de indsattes friheds-
øvelse endsige disciplinære foranstaltninger. Det
lægelige arbejde indebærer dog stedse en stillingta-
gen til ikke kun retssikkerhedsmæssige men også
etiske forhold alene med udgangspunkt i de indsattes
helsemæssige tilstand.
Det daglige arbejde omfatter almene lægelige funk-
tioner i fængslerne og kan sidestilles med det ar-
bejde som udføres af alment praktiserende læger.
Der er endvidere til Vestre Fængsel knyttet en syge-
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afdeling (Vestre Hospital) hvortil også landets fæng-
sels- og arresthuslæger har mulighed for at indlægge
syge som kræver særlig helsemæssig omsorg. Vestre
Hospital benyttes samtidig til efterbehandling af ind-
satte der har været behandlet på almindeligt hospi-
tal, og Vestre Hospital modtager syge afsonere, der
ikke primært kan modtages i landets fængsler. Fængs-
let har sygeplejerske- og lægebemanding døgnet
rundt, idet vagthavende læge efter kl. 16 har tilkal-
devagt fra bolig.
De indsattes livsførelse har desværre ofte medført
en betydende sundhedsforringelse sammenlignet med
gennemsnitsborgerens. Risikoadfærd som stofmisbrug
eller alkoholisme medfører betydelig øget risiko for
somatiske og psykiske sygdomme som hepatitis,
AIDS, legemsbeskadigelser foruden stofpsykoser og
abstinenstilstande. De indsattes blandede etniske
oprindelse medfører ikke sjældent kontakt med en
række ”tropiske sygdomme”. Det er således en bred
vifte af sundhedsmæssige problemer man møder som
fængselslæge.

På en måneds Valgfrit Kursus Ophold vil du således
udover almene lægelige funktioner få indsigt i hånd-
tering af misbrugsproblemer foruden andre social-
medicinske samt retsmedicinske forhold. På syge-
afdelingen vil du møde indsatte med mere komplekse
sundhedsmæssige problemer. Bl.a. vil du også have
god mulighed for at følge de hyppigt forekommende
psykiatriske vurderinger.

Til fængslet er knyttet seks læger samt en admini-
strerende overlæge. Herudover har vi dagligt en psy-
kiatrisk konsulent, der bistår med at diagnosticere
psykotiske tilstande. Fængslets laboratorium bistår
ved undersøgelser og udfører desuden en
specialopgave ved at analysere for misbrugsstoffer i
urinprøver fra alle landets arresthuse og fængsler. I
fængslet findes endvidere en lille røntgenafdeling til
basale undersøgelser.
Arbejdsdagen er traditionel med en morgenkonference
hvor den vagthavende læge aflægger rapport. Heref-
ter foretages stuegangen og efterfølgende er der
konference om problempatienter.
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Kurset  giver den  medicinstuderende indblik i de
helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de mu-
ligheder man har som læge for at arbejde mod tortur
og organiseret vold.
7���/
Helbredsmæssige følger af tortur
Behandling af torturoverlevere
Forskning og dokumentation om tortur
Etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse ("Doctors at Risk")
OSVAL opgaver vedr. tortur
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På kurset vil vi gennemgå nogle aspekter af medici-
nens udvikling, fra antikken til i dag: Anatomi, fysio-
logi, patologi, farmakologi, epidemiske sygdomme,
betydningen af den teknologiske udvikling m.m. Ud
fra konkrete historiske analyser, billeder eller gen-
stande vil et større historisk perspektiv blive præ-
senteret omfattende sygdoms- og krops-opfattelser,
forholdet mellem medicin, kunst og religion og fore-
byggelse og behandling. Forskellige måder at skrive
medicinhistorie på vil også blive præsenteret. Un-
dervejs vil man stifte nærmere bekendtskab med
Medicinsk Museion og en række historiske kilder i
form af tekster, billeder eller genstande. Kurset vil
være et godt tilbud til de, der vil skrive OSVAL II-
opgave. Kurset er VKO-godkendt.
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Uanset hvilket speciale man som læge kommer i
berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret
med patienter med seksuelle problemer. De henven-
der sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer
og urologer og på såvel psykiatriske som somatiske
afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og pro-
blemer kræve stillingtagen og eventuelt behandling.
Fra januar 2004 er sexologikurserne arrangeret som
to på hinanden følgende kurser – Kursus i Basal Sexo-
logi og Kursus i Klinisk Sexologi.
Kursus i Basal Sexologi vil omhandle basale
sexualfysiologiske mekanismer, patofysiologi ved
seksuelle problemer, samt andre områder der er

grundlæggende for forståelsen af, hvordan menne-
sket fungerer seksuelt. Kurset lægger op til Kursus i
Klinisk Sexologi.
-��
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 Barnets seksuelle udvikling.
 Seksuelle problemer hos kvinder. Fysiologi, defini-
tioner, epidemiologi og behandlingsmuligheder.
 Seksuelle problemer hos mænd. Fysiologi, definitio-
ner, epidemiologi og behandlingsmuligheder.
 Homoseksualitet.
 Seksualmønstre i Danmark.
 Seksuel tortur.
 Seksualitet og pornografi.
 Seksualitet og andre kulturer
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Uanset hvilket speciale man som læge kommer i
berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret
med patienter med seksuelle problemer. De henven-
der sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer
og urologer og på såvel psykiatriske som somatiske
afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og pro-
blemer kræve stillingtagen og eventuelt behandling.
Fra januar 2004 er sexologikurserne arrangeret som
to på hinanden følgende kurser – Kursus i Basal Sexo-
logi og Kursus i Klinisk Sexologi.
Kursus i Basal Sexologi vil omhandle basale
sexualfysiologiske mekanismer, patofysiologi ved
seksuelle problemer, samt andre områder der er
grundlæggende for forståelsen af, hvordan menne-
sket fungerer seksuelt. Kurset lægger op til Kursus i
Klinisk Sexologi.

Kursus i Klinisk Sexologi er et klinisk rettet kursus,
der har til formål at gøre læger i stand til at forholde
sig til seksuelle problemer hos patienterne, samt
give dem viden om eksisterende behandlings-
muligheder. Det kliniske kursus omhandler:
At tale om seksualitet.
Seksuel udviklingspsykologi.
Bodyawarenes. Seksualitet i forbindelse med syg-
domme hos mænd og kvinder.
Seksualitet og handicap.
 Behandling af seksuelle dysfunktioner.
 Behandlingsaspekter af seksuelle overgreb.
Kønsidentitet og transseksualitet.
Køn, kultur og seksualitet.
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  at give et indblik i den brede vifte af problemstil-
linger den praktiserende psykiater møder,
  at få indsigt i de mange succeshistorier, der findes
inden for den ambulante, ikke-hospitals baserede
psykiatri,
  at se psykiatrien fra en helt anden vinkel end den
man ser på psykiatriske afdelinger og
  at ændre det gængse syn på psykiatrien.

Deltagelse i det daglige arbejde i en privat psykiatri-
praksis, hvor patientgruppen består hovedsagligt af
patienter med depression og angst, men spektret går
fra parterapi for ægteskabelige problemer til (en-
kelte) paranoide psykotiske patienter. Du vil over-
være konsultationen mellem psykiateren og patien-
ten, og få indføring i:
 Samtaleteknik
 Diagnosticering af diverse psykiatriske sygdomme
 Behandling, både psykofarmakologisk og psykotera-
peutisk
 Transkulturelle aspekter
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Selvbestemmelse i forbindelse med fødsler og sene
aborter – en utopi?
Sygeliggørelse og dens konsekvenser i forbindelse
med fosterdiagnose og risikovurdering
Jordemoderens metoder i svangreomsorgen
Videnskab, følelser og livslyst
Kejsersnit – hvis valg og hvilke konsekvenser

)	���	���������	�
+�/��	��	������	�;,���	�����	�

����
����
��
��������	���


����������
����
����
�����������
�����
����	����������	����
����������������%���&
�����������
��	�������
I november afholder vi de første af en række kurser,
som vi håber vil kunne give inspiration for den en-
kelte og/eller måske give anledning til at der i de
kommende år oprettes en række mentorgrupper.
Forskningen viser samstemmende, at kvinderne in-
den for sundhedsvidenskab står med en række pro-
blemer, som kun kan løses gennem selvindsigt og
fællesskab men også større sikkerhed hos den en-
kelte. Kursets formål er derfor metoder til at fremme
dette gennem øvelser, indsigt og fællesskab. Blandt
underviserne vil være skuespilleren Hanne Jørna.

Det første kursus afholdes fredag den 25. november
kl. 15 til 18,30 med max 8 personer (kandidater).

Det andet kursus afholdes lørdag den 26. november
kl. 11 – 15,30 med max 8 kandidater og max 8 stude-
rende.

Begge kurserne finder sted på CSS (Det gamle kom-
munehospital) opgang Q. Prisen for kursus 1 er 200
kr. Prisen for kursus 2 er 250 kr. for kandidater og 75
kr for studerende (inkl. let frokost).

Der er mulighed for tilmelding til venteliste til se-
nere kurser.

Nærmere oplysning hos lektor Birgit Petersson (mail
B.Petersson@pubhealth.ku.dk ) eller professor Hanne
Hollnagel (mail Hanne.hollnagel@gpract.ku.dk )Til-
melding til sekretær Dorrit Kristensen tlf 35327967
eller mail D.B.Kristensen@pubhealth.ku.dk. hurtigst
muligt men senest d 8. november.
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Ansat som reservelægevikar til løse vagter iht.
overenskomst mellem H:S Bispebjerg Hospital
og f.a.y.l

�	������������
Stud.med. med bestået i faget psykiatri og far-
makologi og tidligere ansættelse som
reservelægevikar ved psykiatrisk afd. min. 1 md.
samt introkursus til afdelingen.

���"������	�
Deltagelse i studentervagthold med ca. 15 per-
soner, der i samarbejde med vagthavende reser-
velæge vareta-ger aften-nattevagten fra kl. 16.00-
8.30 hverdage og kl.16.00-9.15 lørdage, søndage
og helligdage

Studenterholdet har valgt en holdleder, og der
findes rulleskema for vagterne, hver deltager
har ca. 2 vagter per måned.
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Der tilbydes introkursus til afdelingen hver den
1. i måneden. Varighed 3 dage med fuld løn.

B�������
 ���&������
Kontakt overlæge Poul-Erik Carlsen, tlf. 3531
2323, pec01@bbh.hosp.dk. for yderligere oplys-
ninger
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Sendes til Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Afde-
ling E, Overlæge Poul-Erik Carlsen, Bispebjerg
Bakke 23, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist: 4. november 2005.
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Forsøget: Vi vil undersøge, hvorledes vækst-
hormon påvirker muskler og sener i forbindelse
med akut træning.
Du vil som forsøgsperson skulle deltage i forsøg
i to omgange. Første gang i november 2005 og
sidste gang i februar 2005. Begge gange på Insti-
tut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.
I november vil du skulle møde i alt fem gange
fordelt over 2 uger. De første to mødedage vil
bestå af introduktionsmøde, instruktion og test,
hvilket tager ca. ½ time pr. mødedag. 3. gang
inkluderer træning med et ben, som tager ca. 1
time. På fjerde og sidste forsøgsdag foregår må-
ling af sener og muskler, hvilket inkluderer blod-
prøver, samt en vævsprøve (biopsi) fra hver lår-
muskel og hver knæsene (i alt 4 vævsprøver).
Samlet tager fjerde forsøgsdag ca. 5 timer. In-
den forsøget starter vil det ved lodtrækning blive
bestemt, om forsøgspersoner skal have tilført
væksthormon eller væske uden nogen effekt (pla-
cebo).

I februar gentages ovenstående, således at de,
der først modtog væksthormon, nu modtager pla-
cebo og omvendt.

Der vil blive udbetalt 5000 kr. i honorar for
deltagelse.

Interesseret?

Kontakt venligst undertegnede på telefon nr.
35312577 eller 27201311

Med venlig hilsen Simon Døssing, Læge.
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
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Krav til dig
Du skal være rask (du må gerne have nedsat
glukosetolerance), ikke-ryger, og må ikke tage
medicin. Du må ikke indtage alkohol i 3½ uge.
Du må ikke deltage i andre forsøg i de 3 uger
selve forsøget forløber.

Formålet med forsøget
at undersøge hvordan en fysisk-inaktiv livsstil
påvirker sukker og fedtomsætningen.

Forsøget
Du skal sænke dit fysiske aktivitetsniveau til
max. 1.500 skridt om dagen i 3 uger. Du skal
anstrenge dig så lidt som muligt. Du må ikke
foretage fysisk krævende aktiviteter. Det vil bl.a.
sige at du ikke må cykle. Vi kan sørge for trans-
port til og fra Rigshospitalet.
Du vil få foretaget en helbredsundersøgelse som
bl.a. inkluderer måling af cholesteroler, blodsuk-
ker, blodtryk og din fedtprocent vha. en dxa-
skanning.
Omsætningen af sukker og fedt undersøges ved
glukose- og fedtbelastningstests: du drikker hhv.
en sukker eller fedtholdigdrik, der tages blod-
prøver undervejs. Du skal indtage samme kost
dagen inden hver testdag. Alle undersøgelser star-
ter om morgenen.
Du bliver undersøgt og testet i alt 4 gange 2
dage af hhv. ca. 3 og 6 timer.
Du kan læse mens testene foretages.
Der tages ikke biopsier.

Honorar 3.000,- kr. (Heraf optil 1.500 kr. som
skattefri kostrefusion)

Kontakt
Stud.med Rasmus Huan Olsen

H:S Rigshospitalet, afsnit M7641
e-mail: rasmus.huan.olsen@rh.hosp.dk

tlf.: 3545 0699
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16’ende udgave, så godt som nyt og i god stand
uden understregninger.
Kommer i original indpakning.
Pris 3000 kr. (nypris 4000 kr. i bogladen)

Hvis interesseret ring til Anders på 21246699
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Studievägledare från Stockholm vill intervjua
några studenter från Sverige som läser till läkare
i Köpenhamn. Intervjun ska handla om hur det är
att studera i ett annat land. Jag kommer till
Köpenhamn den 8-11 november. Hör av dig om
du vill ställa upp.

Kontakta Ulrika Fridh tfn 004686067642, 073
6235665, ulrika.fridh@haninge.se
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Jeg bor i Roskilde med mine to fantastiske børn
og min mand. Jeg har fået
turnus i Nykøbing Falster med start d. 1. februar
på Organ kirurgisk
afdeling.Transporttiden på ca 1 time og 20 mi-
nutter gør det umuligt for mig at
aflevere mine krudtugler i institutuion som des-
værre først åbner kl. 7.
Ønsker derfor at bytte til turnus tættere på Ros-
kilde. Dette kunne være
Roskilde, Holbæk, Frederikssund, HS, Amtet el-
ler lign.

Ring eller mail til mig hvis har mulighed for at
hjælpe mig.

Laura
Tlf:30234802/46373835

eller lauraso@m2.stud.ku.dk
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Ortopædister laver proteser og lign..
Niveauet ligger meget lavere end anatomi un-
dervisningen på 3. semester medicin.
Undervisningen foregår fredage fra kl. 8 til 11.30.
Lønnen er 310 kr./lektion.

��	/
· Du går mindst på 5. semester (medicin)
· Du kan arbejde fra d. 4 nov.
· Du kan undervise én gang om ugen frem

til december
· Normalt kunne tage 32 lektioner per

semester
· Erfaring ikke nødvendigt

Eleverne er som regel flittige og meget interes-
seret i anatomi og fysiologi. Der er rigtig god
stemning på skolen blandt andet på grund af god
støtte fra ledelsen.
Timerne bliver tilrettelagt efter underviserens
behov (dog fastlagt for denne semester).

Hvis du er interesseret eller blot vil vide mere
så skriv en ansøgning til:

ortopaedist@hotmail.com

inden d. 2. nov. 2005
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Værelse fremlejes fra 1. nov. og 2måneder frem
(evt. længere)

Koster ca. 2100 kr./md.

Hvis interesseret så skriv hurtigst muligt til:

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

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

FADL holder vinsmagning igen

Torsdag den 10. november
Klokken 19.30 til 21.30

Kursuet afholdes på Panum,

mødested FADL’s mødelokale.

Arrangementet varer cirka 2 timer og
inkluderer foredrag og vinsmagning,
hvor vi følger et vinslots vine gennem 7
årgange, eksempelvis fra 1997-2003.

Det giver et indblik i årgangenes
forskellighed, modning, og i særdeles-
hed vinproducentens evne til at
fastholde et kvalitetsniveau år efter år.

Foredragsholderen vil igen være
Jens Foss Nolsøe fra Lars Bjørn
Vinimport Aps.

Der vil være handouts, 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.

Tilmelding foregår som altid via
FADL’s sekretariatet, og fungerer efter
”først til mølle” princippet.

Der er kun 40 pladser, og du skal
være FADL medlem for at kunne
tilmelde dig.

Prisen for deltagelse er 30 kr.
Din tilmelding er først gældende, når
sekretariatet har modtaget indbetalin-
gen!

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag
den 8. november.

Hvis du tilmeldte dig sidste kursus -
blev skrevet op - men ikke kom med,
fordi det var overbooket, har du første-
ret til deltagelse på dette kursus.

Du skal blot inden den 28. oktober
betale 30,00 til FADL’s sekretariatet.
Efter den 28. oktober åbner vi din
plads for andre medlemmer.

Med venlig hilsen

Bo Biering-Sørensen

FADL’s Repræsentantskab

Ingen FADL på skitur

Bestyrelsen har fejlvurderet sit bagland, og vil gerne undskylde eventuelle misforståelser med hensyn til intentionerne i
samarbejdet med Pistase Ski. Vi havde indledt et samarbejde som foreningens højeste myndighed – repræsentantska-
bet – senere vurderede lå udenfor rammerne af FADLs støttepolitik.

Der har været uklarhed om hvorvidt der blev brugt kontingentkroner på dette projekt. For god ordens skyld vil vi i bestyrel-
sen kommentere at det planlagte samarbejde på ingen måder indeholdt udgifter, for FADL. Vi beklager at der er flere
personer, der har fået den opfattelse af FADL på nogen måde var inde og dække nogen af udgifterne ved disse rejser.
Vores ønske var udelukkende at medicinstuderende skulle møde sin forening i anderledes situationer end vanligt.

Repræsentantskabet har dog som følge af disse uklarheder valgt at trække FADL helt ud af dette samarbejde, da
flertallet mener at det indbyder til misforståelser omkring FADLs intentioner.

Når det nyvalgte repræsentantskab mødes i starten af november tager vi fat på en diskussion af FADLs støttepolitik for
at præcisere hvilke slags projekter FADL ønsker at gå ind i. Hvis du ønsker at vide mere er du selvfølgelig altid velkom-
men til at kontakte os.

De bedste hilsener,

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

FADL`S KURSUSAFDELING
SØGER KONGELIGE SPV-
UNDERVISERE
Da flere af vores undervisere forlader
os til fordel for arbejde som læger
søger vi 7 somatisk undervisere og 4
nye psykiatri undervisere til efterårets
kurser.

Du skal være med til :
At nye FADL – vagter sættes godt i gang.
At sikker et højt faglig niveau på SPV- kurset
At være med til at videreudvikle SPV- kurset, så det
svare i overensstemmelse med krav

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en syge-
plejerske og en erfaren sygeplejevikar.
Det ny kursus følger en undervisningsguide med case-
story, og bygger på sygeplejefaglig problemløsning
med mange praktiske øvelser.
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne
har ved selvstudie bestået en adgangsgivende prøve
og er godt forberedte til den problemorienterede under-
visning.
Kursisterne har følgevagter på somatisk sygehus-
afdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor sygeplej-
ens behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes dels kursisternes færdigheder i en
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved
en praktisk/mundtlig eksamen.

Krav somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL – vagt erfaring
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikkeerfaring
medregnes ikke)
Du skal have bestået 4 semester.
Undervisningerfaring er en fordel, men ikke noget krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret
Du skal være interesseret i at arbejde i et dynamisk
team med sygeplejersker.

Krav til psykiatri undervisere :
Du skal have bred psykiatrisk FADL – vagt erfaring
Du skal have minimum 400 timer (stikkeerfaring med-
regnes ikke)
Du skal have bestået 5 semester
Undervisningerfaring er en fordel, men ikke noget krav
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret
Du skal være interesseret i at arbejde i et dynamisk
team med sygeplejersker.

OBS : Alle psykiatri undervisere vil modtage psykiatri
kursus/vejledning  af psykiatrisk speciallæge Henrik
Day i december.
Det er tillad både at søge stillingen som somatisk og
psykiatri underviser.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-04 kr. 283,25 pr. undervisnings-
time og kr. 169,95 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbejdsbyr-
den er i høj grad fleksibel, dog forventes undervisere
at dække al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen.

RIGETS ROYAL BLUE-BLOOD
HÆMODIALYSEHOLD 4201
SØGER NYE MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den
kroniske hæmodialyseafdeling på
Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette
indbefatter selvstændig vurdering af væsketræk, over-
vågning af patient, IV-medicinering, stuegang med
læge, blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du
blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald
og initial hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet
høje krav til din kompetence og selvstændighed. Hér
vil der yderligere være mulighed for at dialysere på
intensiv- og andre afdelinger på RH, tage akutte
tilkaldevagter i nattetimerne hjemmefra samt vare-
tage specialbehandlinger som plasmaseparation.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige fod
med afdelingens sygeplejersker, korte dag- og aften-
vagter á 7 timer med mulighed for dobbeltvagter, god
løn samt et klinisk spændende arbejde med udvik-
lingsmuligheder.

Kurser afholdes dels hverdage kl. 16.30/17.30 til 20.30,
dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4
timer dette forår.
Uddannelse i case- baseret undervisning vil blive va-
retaget inden du begynder at undervise, såfremt du
ikke har erfaring fra tidligere...

Interesseret? – Skriftlig ansøgning
sendes til:
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog
Tlf. 35 24 54 02 mail go@fadl.dk
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler
vil de indkaldte blive bedt om at forbe-
rede en ca. 20 min. ”undervisnings”-
præsentation af et i forvejen uddelt
emne.
Ansøgningsfrist Tirsdag 1. november
kl.12.00 – Ansættelsessamtaler og
undervisermøde i uge 45 eftermiddag/
aften.

ROYALT VT-HOLD 4402
SØGER NYE MEDLEMMER
MED OPSTART I NOVEMBER/
DECEMBER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.
Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast
afdelingshold på Rigshospitalets
thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling
med mange forskellige spændende
patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter,
coronar bypass- og klapopererede
patienter, hjerte- og
lungetransplanterede patienter og
børn opereret for kongenitte hjertefejl.

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 vedli

geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med

andre procedurer inden for observation, pleje

Vi kræver af dig, at du mindst er på 5. semester, har
150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, samt at
du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og er indstillet
på at tage 8 vagter om måneden for at holde kompe-
tencen ved lige. Efter 700 afholdte dialysetimer kan
du gå på pension, hvilket betyder, at du kan nøjes med
at dække 4 vagter om måneden. Det forventes, at du
bliver på holdet i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige
semestre foretrækkes.

Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 teoretiske
og 5 praktiske med erfarne studenter samt 1 med en
erfaren sygeplejerske.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som
regel får en pils og lidt at spise.

Ansøg hos Fadl inden torsdag d. 27.
oktober 2005, kl. 10:00
Evt. pr. mail: kc@fadl.dk
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SPV-FLYVERHOLD 1501
SØGER NYE MEDLEMMER.
Vi er et velfungerende SPV-flyverhold
med hyggelige holdmøder og
snakkesalige medlemmer,
og dækker både somatiske og
psykiatriske langtidsvagter 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

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 yderligere 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

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 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 respi-
rator. 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 ord

ning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter,

således at du kan være vagtaktiv fra de
cember 2005

4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr.
måned. Pga. afdelingens størrelse og de
mange forskellige patienter, er det nødven
digt 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 ansvarsbe
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et
team både som ventil og i forhold til afdelin
gen.

6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdel
ingen i begyndelsen af november.

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 tidli-
gere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder:
Nicolai Preisler: È61778982
npreisler@hotmail.com
Ansøgningsskema sendes til Kirsten på
FADL kc@fadl.dk og holdleder ö.
Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 2. nov. 2005

Det Sundhedsvidenskabelige
Studenterråd (SUNDRÅDET) er

samarbejdsorganet mellem alle
studenterorganisationer

og er 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
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Nu er det ved at komme til det tidspunkt hvor vi ved om vi får købe huset Nørre Alle 4-6 (den gamle sygeplejeskole), og det er nu man
kan være med på at afgøre om vi får huset eller ei.
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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.
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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 helbredsundersøgelse,
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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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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Hold et helt eller delvis sabatsemester, og prøv
kræfter med psykiatrien.

-Vi er en stor funktionsenhed med senge-
afdelinger i Frederikssund og Hillerød.

-Vi er vant til, og glade for at have studenter
ansat.

-Vi er fleksible - der er mulighed for nedsat tje-
neste ved delvis semesterfri.

-Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så
du føler dig tryg inden første selvstændige vagt.

-Vi er et godt team af reservelæger, som er vant
til at hjælpe og støtte hinanden.

-Vi honorerer vagter ud over rullet, så hvis du
planlægger sabatsemester med rejse er der mu-
lighed for at tjene ekstra penge.

-Vi har ledige 6 måneders vikariater fra 1.de-
cember 2005, kortere tid har også interesse.

-Vi giver dig mulighed for ”en dag på afdelingen”
inden du beslutter dig for ansættelse.
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til opgaveløsning og gennemgang af miljø- og
arbejdsmedicin.

Ring til Anders på 21246699 el. 32876164
Mail: Ais@gjk.dk
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Raske forsøgsdeltagere mellem 25 og 60 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med
forsøget er at undersøge sammenhængen mel-
lem stoffet glyceryl trinitrate (GTN) og udvik-
ling af hovedpine hos patienter med familiær
hemiplegisk migræne og hos raske forsøgsperso-
ner.

Baggrund: GTN er et velkendt præparat, som
benyttes ved behandling af hjertekrampe. På bag-
grund af tidligere forskning ved vi, at GTN har
en karudviddende effekt ved at øge mængden  af
signalstoffet (NO) i blodkarrenes væg, og at GTN
er medvirkende ved fremkaldelse af migræneho-
vedpinen.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glo-
strup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dage à ca. 3
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 25-60 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsent-
lige sygdomme.

Ubehag:. Der skal lægges plastickanyle (Venflon)
i begge albuebøjninger til indsprøjtning af GTN.
Indsprøjtning af GTN forventes at udløse hoved-
pine, andre bivirkninger af medicinen kan være
hjertebanken, kvalme og varmefornemmelser.
Der gives en ulempegodtgørelse på 750 kr.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr. KA 04088.

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43232713  E-mail:
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

Referat af HKH MSR's ordinære generalforsamling torsdag d. 13/10.
Dirigent: Peter Bonde
Referent: Kirstine Fossar Fabritius

Til stede: Gitte Øskov Knudsen 3. sem, Helene
Westring Hvidman 8. sem, Madelene Engdahl
2. sem, Mie Christensen 4.sem, Simon Serbian
11. sem, Kenneth G. Andersen 9. sem, Melanie
Weber 6. sem, Jacob Hejmdal Gren 10. sem,
Simon Krabbe 2. sem, Peter Bonde, 11. sem,
Kirstine F. Fabritius 10. sem, Sabrina Eliasson
5. sem, Rune Tønnesen 7. sem, Bo Biering-Sø-
rensen 13. sem, Zarah Dayan 6. sem

Punkt 2: Formandens Beretning:
Det blev fremhævet, at MSR i det forløbne år
har været særdeles produktive.
MSR kontoret fik nye møbler og kontoret blev
nyindrettet.
Det lykkedes at hverve et medlem til kantine-
udvalget og der er i det forløbne år arbejdet på
etablering af et minikøkken med mikrobølgeovn
og deslige, et arbejde der er godt i gang.
Ansøgningsskemaer til og fra MSR er blevet
standardiserede og mangler blot at blive lagt på
hjemmesiden.

Punkt 3: beretning fra udvalg og tillidspo-
ster
Kantineudvalget (repræsentant Madelene):
Etablering af minikøkken med mikrobølgeovn
og elkedel er godt i gang. L&H Rørbyg har be-
villiget installation af køkkenet mens der dog
fortsat mangler  bevilling til apparatur. Den gen-
nemgribende renovering af kantinen er pga. be-
sparelser udsat på ubestemt tid.

Fagligdags udvalget (repræsentant Sabrina):
Faglig dag er netop kørt af stablen. Emnet i år
var børnesundhed. Udvalget har i år valgt at
være mere aktive med at gøre opmærksom på
arrangementet, bl.a. ved at udsende en quiz over
mail. Dagen var i år særdeles velbesøgt og kob-
lingen med fakultetsdagen fungerede godt i år.
1. sem udvalg (repræsentant Sabrina): Forelæs-
ningerne i kemi er i år ændret, hvilket har givet
lidt bedre evaluering af faget i forhold til tidli-
gere år. Introkurset er blevet ændret og har netop
været kørt første gang. Der har været taget ini-
tiativ til at kemitesten der aktuelt ligger på net-
tet i fremtiden skal sendes ud via PUCS således
at alle 1. sem. Studerende er opmærksomme på
den.
2. sem udvalg (repræsentant Liv – in absentia):
Man vil fremover sætte niveauet svarende til
”den lille celle” i det den store celle er blevet for
omfattende. Cellebiologieksamen er i år blevet
gennemgået som forelæsning.
4. semester (repræsentant Rune) Ingen møder
9. sem udvalg (repræsentant Bo): Evalue-
ringerne viser at semesteret på mange hospita-
ler fungerer godt. Får steder går det dog skidt,
og disse steder vil få besøg af Jørgen Hedemark.
Også eksamen på 9. sem er blevet evalueret godt,
såvel OSCE eksamen som den case-baserede
skriftlige eksamen. Generelt er der på semeste-
ret problemer med at de studerende ikke indgår
som en del af afdelingen, samt at lægerne på
afdelingerne ikke er bekendte med logbogen.
Udvalget vil mht. sidstnævnte udfærdige en
overhead til brug på afdelingens morgen-
konference i forbindelse med de studerendes
start på afdelingen.
11. sem udvalg (repræsentant Bo): Ingen mø-
der
12. sem udvalg (repræsentant Kirstine): Arbej-
det med det nye 12. semester er i fuld gang.
Gorm Greisen har fremlagt de foreløbige planer
i studienævnet, der er dog fortsat en del fin-
pudsning.

Fakultetsråd (repræsentant Kenneth): Der er
arbejdet med den nye institutstruktur, som
kommer til at bestå af 4 biomedicinske institut-
ter, odontologisk institut, institut for
folkesundhedsvidenskab, institut for retsmedi-
cin samt en del murstensløse institutter.
Fakultetsrådet har desuden arbejdet med en
strategiplan, ligesom de har arbejdet med etab-
leringen af det nye FUSU (fakultetets
uddannelsesstrategiske udvalg)
Sundrådet (repræsentant Kenneth): Udvalget
er ændret således at basisgrupperne og Mole-
kylær biomedicin også er blevet medlemmer. Ud-
valget har i det forløbne år arbejdet med areal-
situationen på Panum, og der arbejdes intenst
på oprettelse af et studenterhus i den gamle
sygeplejebygning. Derudover har udvalget væ-
ret aktive i besparelsesplanerne på fakultetet.

Det har været muligt at sende 2 personer fra
MSR til AMEE i Amsterdam, takket været en
bevilling fra dekanatet. Derudover er der netop
via klubben blevet bevilliget penge til en bærbar
sekretærcomputer, samt en PowerPoint pro-
jektor.
På initiativ fra MSR har flere emner været be-
handlet på studienævnsmøderne heriblandt klage
over niveauet i tentamen på 1. semester jan.
’05, hvilket resulterede i, at de studerende fik et
”gratis” forsøg i sommeren ’05.
Det lykkedes ligeledes at sikre, at rusturen som-
meren 2005 forblev af 7 dages varighed. Derud-
over er studienævnet blevet gjort opmærksom
på de manglende møder i semesterudvalgene.
MSR holdt et stort ekstraordinært møde om-
kring 4.-5. semester der var særdeles velbesøgt
og som  lagde grunden til nogle af de holdninger
som studenterrepræsentanterne giver udtryk for
i revisionsrapporten for 1.-5. semester der be-
handles i studienævnet d. 25/10-05. Enkelt-
kræfter i MSR har arbejdet intensivt med
studenterhusprojektet/køb af Sygepleje-
bygningen og endelig har MSR været særdeles
aktive i pressen omkring dekanens besparelser
på medicinstudiet.

Studienævn (Næstformand Helene): I det for-
løbne år har der været et godt samarbejde med
studieledelsen.
I nærmeste fremtid bliver der truffet beslutning
om 1.-5. semester revisionsrapporten, rapport
fra internationaliseringsudvalget samt revision
af TAS. OSCE udvalget, der ser på om indførel-
sen af OSCE er relevant på andre semestre end
9., er næsten færdigt med udvalgsrapporten,
som formentligt vil blive behandlet i SN i løbet
at efteråret. Der har i det forløbne år været af-
holdt en del konstruktive møder med hhv. far-
makologer og patologer, som har medført, at
arbejdet med at forbedre undervisningen, her-
under sikre en bedre integration med medicin og
kirurgi er godt i gang.
Der er for nyligt nedsat kommissorium for en
revisionsgruppe der skal arbejde på en revision
af 6.-9. semester. Endvidere er der taget initiativ
til at nedsætte et professionaliseringsudvalg,
som skal se på etablering  af et
professionaliseringstrack,- et longitudinelt spor
omkring hvordan man former en læge Det kom-
mende år byder på en del udfordringer i forhold
til ansættelse af en ny dekan samt ansættelse af
studieleder.

SUPU (på vegne af MSR’s repræsentanter Si-
mon): Der er i dette år blevet udfærdiget et
sundhedspolitisk papir omkring kommende
lægers holdning til sundhedspolitik. Derudover
er der arbejdet med turnuspolitik, man har dis-
kuteret uddannelsespolitik på overordnet ni-
veau, der har været afholdt Bologna-workshop
i København sammen med IMCC, hvor man
diskuterede uddannelse på internationalt niveau
i relation til Bologna-Prag processen og samar-
bejdet med DADL og især FAYL er blevet styr-
ket. Endelig er det blevet besluttet at dele SUPU
og i UPU (uddannelsespolitisk udvalg) samt
SPU (sundhedspolitisk udvalg). UPU vil bestå
af 12 medlemmer, heraf vil MSR have to plad-
ser.
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Internationalt udvalg (repræsentant Mie):
Internationaliseringsrapport er netop færdiggjort
og skal behandles snarligt i studienævnet.
Udvalg for kommunikation og kliniske færdig-
heder (repræsentant Helene): Der arbejdes lø-
bende med logbøgerne. Der arbejdes med mål-
beskrivelser, som man netop er gået i gang med
at sammenholde med turnusmålbeskrivelserne

Der blev gjort opmærksom på at er man som
udvalgsrepræsentant forhindret i at deltage i ge-
neralforsamlingen, skal man indsende en skrift-
lig redegørelse for udvalgets arbejde i det for-
løbne år. Udvalgsmedlemmer, der ikke har ef-
terlevet dette ved dette års generalforsamling,
vil blive gjort opmærksom på dette.

Punkt 4: Godkendelse af revideret regnskab
Idet regnskabsåret følger kalenderåret skal blev
det besluttet at der afholdes ekstraordinær ge-
neralforsamling i februar til behandling af det
reviderede regnskab.Ved næstkommende gene-
ralforsamling skal dette tilføjes som vedtægts-
ændring.

Punkt 6:  Indkomne forslag
Idet de tre indkomne forslag ikke har været an-
nonceret i MOK i den fulde længde, kan der
ikke træffes beslutning på dette møde. Det
besluttes at forslaget vedr. Vedtægtsændring
behandles på næstkommende generalforsamling
mens de to øvrige forslag behandles på først-
kommende MSR-møde

Punkt 5: Fremlæggelse af budgetforslag
2006
Budgettet vedtages med den ændring at der skal
søges 5000,- kr. ekstra til flytning til det nye
medicinerhus. Det besluttes at der fremover skal
vedlægges et foreløbigt regnskab på den ordi-
nære generalforsamling.

Sabrina får ros for sine mange initiativer i den
sidste formandsperiode.
Ingen andre kandidater. Sabrina Eliasson væl-
ges.
Valg af økonomiansvarlig. Rune Tønnesen gen-
opstiller til posten som økonomiansvarlig. Rune
har i den sidste periode fået styr på MSRs for-
skellige konti, samt hvem der har haft adgang til
dem, samt etableret en bedre bankforbindelse.
Adspurgt hvad Rune mener om brug af
mailinglisten erklærer Rune sig enig med Sabrina.
Adspurgt om hvordan problemet omkring at
regnskabet godkendes i februar og ikke på gene-
ralforsamlingen mens foreløbigt budget godken-
des i oktober fortæller Rune at der fremover vil
blive vedlagt et foreløbigt regnskab.
Ingen andre kandidater. Rune Tønnesen væl-
ges.
Valg af studienævnskontakt: Kirstine F Fabritius
genopstiller til posten som studienævns-
kontakt. Kirstine fortæller at hun næste år vil
øge informationsniveauet til og fra studienævnet.
Adspurgt om hun stiller op til Studienævnet
igen svarer Kirstine bekræftende. Adspurgt om
hvad Kirstine mener om mailinglisten svarer hun
at hun mener at mailinglisten skal bruges til kort
og kontis information, mens længere debatter
bør tages i et debatforum. At hun godt kunne
tænke sig at MSR fik en netikette der stiller
nogle retningslinier for hvordan man kommuni-
kere på mailinglisten, således at meget lange,
samt mails der ikke nødvendigvis behøver at
blive sendt til alle på listen, undgås.
Ingen andre kandidater. Kirstine F. Fabritius
vælges.

Punkt 8: Valg af revisor
Idet nuværende revisor Mogens Bojsen ikke er
til stede og ikke har givet tilsagn til om han
ønsker at fortsætte bemyndiges næste ordinære
MSR møde til at træffe beslutning om punkt 8.

Punkt 9: Valg af MSRs kandidater til
Studienævnet for medicin
Opstillere:
Peter Bonde: Har siddet i studienævnet i et år.
Ønsker at fortsætte. Kan bidrage med erfarin-
ger som første årgang ny studieordning. Idet
Peter højst sandsynligt bliver kandidat somme-
ren 2006, skal en suppleant overtage pladsen i
sidste del af perioden, såfremt Peter vælgers
Kirstine F Fabritius: Har siddet i studienævnet
i 3 år. Har primært interesse i personsagerne.
Ønsker fortsat af være forbindelsen mellem
dispensationsudvalget og studienævnet.
Helene Westring Hvidman: Har siddet i studie-
nævnet i 3 år. Har i 1½ år været næstformand i
studienævnet. Ønsker at følge dette arbejde til
dørs
Mie Christensen: Stiller op til studienævnet for
første gang. Har interesse i internationalisering
bl.a. via sit arbejde i internationaliserings-
udvalget.
Kenneth G Andersen: Har siddet i studienævnet
i 1 år. Har bidraget til studienævnet via. sit ar-
bejde i fakultetsrådet samt sundrådet. Vil gerne
fortsætte dette arbejde
Simon Krabbe: Stiller op til studienævnet for
første gang. Interesserer sig for fakultetets øko-
nomi. Ønsker at få indsigt i hvordan studie-
nævnet arbejder

Følgende blev valgt som MSRs kandidater til
studienævnet: Kenneth G Andersen, Helene
W. Hvidman, Peter Bonde, Mie Christen-
sen  samt Kirstine F Fabritius

Følgende opstillede og blev valgt som supple-
anter til studienævnet (prioriteret rækkefølge):
Simon Krabbe, Sabrina Eliasson, Bjarne
Kjær, Inger Mathiesen, Simon Serbian.
Er forhindret i at deltage i generalforsamlingen,
men ønsker at opstille til en udvalgpost, skal
man fremover tilkendegive dette ved en skriftlig
redegørelse.
Punkt 10: Valg af repræsentanter til eks-
terne udvalg og bestyrelser.
Bogladens bestyrelse: Sabrina Eliasson
UPU (tidligere SUPU): Mie Christensen og
Helene Hvidman

Punkt 11: Nedsættelse af og valg af repræ-
sentanter til udvalg under MSR
1. sem. Udvalg: Madelene Engdahl
2. sem udvalg: suppleant Simon Krabbe
9. sem. Udvalg: Zarah Dayan
Ubesatte udvalgsposter: 4.- samt 8. sem. ud-
valg samt Faglig dag udvalg
Det blev besluttet at sammenlægge udvalgene
vedr. PR og introduktion til nye i MSR under
navnet PR-udvalg. I det nye PR udvalg sidder
Simon Krabbe, Mie Christensen og Inger
Mathiesen.

Punkt 12: evt.
Sabrina orienterer om at der har været en enkelt
ansøger til sekretærstillingen. Der afholdes sam-
tale i morgen fredag d. 14/10-05. Såfremt denne
kandidat ikke er egnet til at bestride posten som
sekretær vil stillingen blive opslået på FSRs
mailingliste

Der blev ved afstemning besluttet at valget til
studienævnet skulle afgøres ved majoritetsvalg.

Punkt 7: Valg af bestyrelse for MSR
Den kommende bestyrelse blev opfordret til at
sørge for, at den ændrede praksis vedr. frem-
læggelse af budget blev ændret i vedtægterne.
Valg af formand. Sabrina Eliasson genopstiller
som formand. Hvis hun bliver valgt vil hun fort-
sætte stilen med en aktiv bestyrelse der holder
møde ca. en gang om måneden. Adspurgt hvad
hun mener om brug af mailinglisten svarer
Sabrina at hun går ind for kommunikation til
MSR via mailinglisten, men at længere debatter
må kunne foregå på en anden måde, fx debat-
forum.

FSR kontakt: Kenneth genopstiller ikke. Simon
Krabbe opstiller til posten. Adspurgt hvad Si-
mon mener om mailinglisten svarer han at han
ønsker mere information over mailinglisten el-
ler evt. oprettelse af grupperum.
Ingen andre kandidater. Simon Krabbe væl-
ges
Menigt medlem: Helene genopstiller ikke.
Melanie Weber opstiller til posten. Melanie
ønsker en mere aktiv rolle i MSR og mener be-
styrelsen vil være det rigtige sted for hende.
Adspurgt om hvad Melanie mener om
mailinglisten svarer hun at hun fra egne erfarin-
ger ved at for megen mail medfører at denne blot
bliver slettet eller at man melder sig af listen
med mindre det er mails med stor relevans for
ens arbejde.
Ingen andre kandidater. Melanie Weber væl-
ges

MSR's nye bestyrelse???
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Så bliver det royale klaver stemt..
Nye toner til det gamle husorgel? MSR er et kært gammelt arve-
stykke som fra gang til anden går videre i familien og nogle af os
er så heldige at vi i en periode får lov til at afstemme klaveret og
endda påvirke hvilke musikstykker det spiller....

At stå ved roret i MSR kan til tider være en
udfordring, som ikke bare kræver tålmodighed
men også en vis portion humor.
To egenskaber jeg ihærdigt har forsøgt at ud-
vikle i den tid jeg har haft min gang omkring
lokale 1.2.20 (MSR's kontor...) Om det er lyk-
kes, skal jeg ikke selv kunne sige, men jeg kan da
fortælle, at jeg har haft det fantastisk sjovt.
Nu vil jeg ikke påstå  at ALLE simpelt hen bare
kan have det sjovt i MSR, for det er jo ikke alle
som lige tænder på 3 timer lange møder, hvor
der bliver diskuteret mange mere eller mindre
væsentlige emner...

Og dog? Kan MSR tilbyde noget til alle?
Svaret på det spørgsmål kan jeg ikke svare på-
for det er jer derude, som sidder med facit! Hvad
er jeres mærkesag?
I foråret blev jeg kontaktet af en person, som
gerne ville have gjort noget ved kantinen og gu-
derne skal vide, at vi alle- MSR inklusive, gerne
ville forbedre kantinen og dens tilbud.
Det er nu resulteret i, at der i foråret efter al
sandsynlighed bliver etableret et minikøkken ved
tandlægernes kantine. Her vil være et køleskab,
to microbølgeovne og et par elkedler, så man i
de sene timer og i eksamensperioden ikke skal
cykle i 7eleven for at få stillet kaffetrangen.

Min pointe med denne lille anekdote er, at der
er ufatteligt mange opgaver at udfylde og uan-
set, hvor lille en niche man har interesse inden-
for, så skal vi såmænd nok finde ud af noget!

I øjeblikket mangler vi hjælp til at få designet en
lækker hjemmeside. Det skal ikke være en hem-
melighed, at vi ikke er frygteligt stolte af den
allerede eksisterende, men desværre kender vi
heller ikke nogen, som har tid og lyst til  at lave
et nyt og smart design. Det er måske noget for
dig?

Til tider er der behov for at skifte en streng
ud, sadle om og ride den anden vej.

De seneste debatter i MSR har bl.a. handlet om,
hvordan vi skal debattere. Det væsentlige for
mig i den diskussion er ikke præcis, hvordan vi
debatterer, og hvem der har ret eller uret. Det
vigtige for mig er, at alle medicinstuderende fø-
ler, der er plads og føler sig hørt. Jeg har speku-
leret længe over, hvordan vi får fat i jer og får jer
til at råbe op. Desværre er MSR-møderne også
kendt for, at der bliver snakket og snakket, og at
man som ny ikke føler, man kan indføre et ord.

Det forsøger vi nu at lave om på! Der er nedsat
et PR-udvalg, som netop skal arbejde med, hvor-
dan vi bygger bro imellem det at være ny i MSR
og have noget på hjerte til at sidde i Studienævn
og Forenede Studenterråd. Min egen erfaring er,
at kløften imellem de to tilstande faktisk ikke er
så bred men til gengæld kræver mod at krydse,
fordi den virker uoverskueligt dyb.

Jeg har været aktiv i MSR i 2 år og har været
formand i det ene. Jeg skal gerne være den før-
ste til at indrømme, at mine metoder ikke altid
har været smukke eller resultatet af dybsindige
overvejelser, men nærmere har været båret af
filosofien "Nu prøver jeg!".

Klaverstemmeren....

Hvem slår så kammertonen an? Lægger
baggrundsmusikken?

Det vil jeg påstå er min fineste opgave. Ikke at
bestemme ud fra egne ønsker og mål, men netop
at finde stemmegaflen frem og sørge for at ud-
gangspunktet altid bliver at holde rene toner- og
linjer.
De af jer som en eller flere gange om måneden
vælger at bruge nogle timer på at arbejde for
bedre studiemiljø, eksamener, elkedler, anke-
sager osv . danner grundtonen i den melodi, der
spilles på husorglet i den tid, det er betroet i
min varetægt!

Så duk op og slå tonen an. Vel mødt!

Mange hilsener

Og det er ikke en dum indstilling. Hvis I lover
mig at prøve- med fare for at føle sig ny og
uerfaren, så skal jeg til gengæld love jer at dele
hver enkelt tåbelig detalje fra mine egne spæde
forsøg på at deltage i seriøst udvalgsarebjde, og
jeg ved at andre i MSR med glæde vil gøre det
samme.
Hovedmålet er at I dukker op og prøver!

Sabrina Eliasson
Genvalgt som formand for MSR

Stormøde i
Odense d. 29/
10 kl. 11-?
Hvad er stormødet for noget?
Stormøderne afholdes skiftevis af de tre fagråd
som findes i Århus, Odense og København og
er en rigtig god mulighed til at snuse nærmere til
studenterpolitik på det mere overordnede plan.

De tre byer har slet ikke samme studieordninger
og derfor undgås de meget detaljerede og tekni-
ske diskussioner. Til gengæld udveksles der ofte
gode erfaringer med fx. klinikophold, kursus-
modeller og undervisningsmetoder.

Mødet afsluttes altid med en fest som også ple-
jer at være lidt af en succes!
Der var sidste tilmelding lørdag d. 22. men skulle
du have lyst til at deltage så kontakt MSR's
formand, Sabrina Eliasson på
msr@studmed.ku.dk, så finder vi på noget!

DSMU afholder årsmøde d.
17/11 i Odense kl. 10-18:30
Hvad er DSMU?
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse er et
selskab som har til formål at fremme præ- og
postgraduat medicinsk uddannelse og forskning
i medicinsk uddannelse i Danmark. I selskabet
fremlægges og drøftes metoder til medicinsk
uddannelse
DSMU's formand er Charlotte Ringsted, som
til daglig har til huse i Teilum Bygningen, hvor
hun er centerleder for Center for Klinisk Ud-
dannelse (CEKU)
Programmet for årsmødet består bl..a af oplæg
med titler som "Development of competence
and expertise through deliberate practise- in
medicine and related domains" (lidt af en tunge-
vrider...) og "Hvordan bruges kompetence-
begrebet i målbeskrivelser?"
Desuden vil der være forskellige workshops som
bl.a. handler om teamegenskaber, studenter som
undervisere og multiple choice eksamen.

Kort sagt er årsmødet en rigtig spændende dag
og studerende får lov til at deltage ganske gratis!

Den efterfølgende middag koster dog 250 kr men
hvis du ønsker at deltage så kontakt MSR's for-
mand, Sabrina Eliasson, msr@studmed.ku.dk,
så finder vi penge til transport og middag.
På fagrådets vegne

Sabrina Eliasson

Yderligere information findes på www.dsmu.dk
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Store Sal i menighedslokalerne bag kirken (eller på
kirkeplænen)
Vi udhuler græskar
Især for børn – og deres forældre

Torsdag den 3. november kl. 15.30-16.30
”Johannes på Torvet”
Allehelgen for begyndere
Præsten fortæller om Allehelgen og Halloween. Vi
spiser pumpkin pie imens.
Hvad handler Allehelgen egentlig om? Hvordan er de
danske traditioner? Hvor kommer den store græskar-
mand ind i billedet?

Torsdag den 3. november kl. 17-24
Sankt Johannes Kirke
Åben kirke
Kirken er åben for personlige samtaler, andagt, stil-
hed, spørgsmål, sjælesorg, fællessalmer, altergang,
musik, eftertænksomhed. Ved afslutnings-
gudstjenesten kl. 23 vil præsten læse navnene på
dem, som vi har mistet. Detaljeret program med
tidspunkter for de enkelte dele kan findes på hjemme-
siden www.sund.ku.dk/praest eller
www.sanktjohanneskirke.dk

Fredag den 4. november kl. 17-18.45
Sankt Johannes Kirke/ Store Sal i menighedslokalerne
bag kirken
Familiegudstjeneste
I en kort gudstjeneste for hele familien vil trådene
fra ugens begivenheder blive samlet og afrundet.
Bagefter er der fællesspisning.
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Allehelgensugen 31. oktober - 4. november 2005 ar-
rangeres i et samarbejde mellem studenterpræst
Nicolai Halvorsen og sognemedhjælper Randi Tang
Nielsen, som begge arbejder ved Sankt Johannes
Kirke.
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Dagsorden
1. Den nye formand byder velkommen
2. Siden sidst.
3. Nyt fra udvalg.
4. Bestemmelse af næste semesters foredrag
5. Eventuelt.

Efter mødet samles TD2006 gruppen for videre plan-
læggelse og opdateringer.
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin,
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er
velkomne til at deltage og høre mere om SATS.
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrangemen-
ter, som udelukkende er for medlemmer.
WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Nu er det tid til at strikke smarte tørklæder, varme
sweatere, stribede sokker, fikse huer og andre hyg-
gelige sager til dig selv eller som julegaver til fami-
lie og venner. Kvickly har billigt garn i denne uge, så
det er bare om at komme i gang!
De faste strikkedamer og undertegnede er klar til at
lære fra sig og inspirere, og der er altid kaffe at
styrke sig på.
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Alle er velkomne!
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 på 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 ar-
rangementer vil være tilrettelagt særligt for børn,
men deres forældre/onkler/tanter/voksenvenner er
naturligvis lige så velkomne!
Mandag den 31. oktober kl. 9-11
Store Sal i menighedslokalerne bag kirken
Mosaikmaling – for børn (og deres forældre)
Børnene maler mosaikker under Randis vejledning
mens præsten fortæller historie om at miste og om
at mindes én man holder af.

Tirsdag den 1. november kl. 17-19
Sankt Johannes Kirke/Kirkehaven
Uhyggelig tur i kirken
Vi går rundt i den mørke kirke og bruger vores san-
ser. Bagefter er der varm og lækker suppe til alle i
kirkehaven foran kirkens indgang.

Onsdag den 2. november kl. 9-11
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Dato: med jævne mellemrum
Sted: din elektroniske postkasse
Hvis du vil holdes løbende orienteret om studenter-
præstens 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 nyheds-
breve.
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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, kære-
stesorg, 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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Selektiv bloke-
ring af nerver kan
anvendes til
mange formål.
P o s t o p e r a t i v
smertelindring,
spinalanalgesi og
fingerblok er
nogle eksempler,
som man også
møder i den kli-
niske hverdag
som medicinstu-
derende og ung
læge.
Thomas Vester
Andersen anven-
der dagligt peri-

fer nerveblokade til operationer, og prioriterer sam-
arbejdet med patienterne og undervisning af yngre
læger og medicinstuderende højt. Hør ham fortælle
om PNB den
9 november kl. 16.00 - 18.00 i konferencerum 1, RH
Tilmelding for ikke medlemmer til
mortenlind@stud.ku.dk
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I torsdags blev den stif-
tende generalforsamling
afholdt. Der var kamp-
taler og stående ovatio-
ner.

Ny formand for 2005-
2006 er Anders Klahn,
der lover fuld gas på
aktiviteterne i det næ-
ste års tid. I bestyrel-
sen sidder derudover
Katrine Rønn-Nielsen,
Ebbe Thinggaard, Mohamad I. Al-Dalimi, Javed
Akram, Mikkel Pedersbæk Falkenberg og Troels
Yndigegn.
Selskabets vil forsøge at spænde bredt med sine ak-
tiviteter. Der vil være alt fra oplæg om de forskel-
lige kirurgiske specialer - så man tidligt på studiet
kan få inspiration til sit speciale - til simulatorbaseret
hands-on undervisning for de som vil prøve evnerne
af inden de har fået stok og briller.
Fast mødetid er kl17 den sidste mandag i hver må-
ned.

Første møde bliver mandag d. 28. November kl17, så
hold udkig i dit MOK!
Medlemskab af SAKS koster kun 50 kroner om året
og er åbent for alle medicinstuderende.

Vil du vide mere, så tilmeld dig grupperummet ”Stud
kir (SAKS)” på punkt.ku.dk eller henvend dig til An-
ders (klahn@stud.ku.dk, 22 64 15 78).
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Læge Vibeke Brix Christen-
sen, Læger uden Grænser
Sygeplejerske Merete
Engell, Læger uden Grænser
Læge Ida Maria Schmidt, Team for Seksuelt Mis-
brugte Børn SMB, Rigshospitalet

Seksuel vold mod civile børn og voksne er udbredt i
mange konfliktområder og bruges ofte som våben i
krigssituationer. Undersøgelser foretaget af Læger
uden Grænser viser at problemet er alarmerende
stort.
De tidligere udsendte med Læger uden Grænser Vi-
beke Brix Christensen og Merete Engell vil med
udgangspunkt i konfliktområderne Congo og Darfur,
belyse de alvorlige samfundsmæssige og medicinske
konsekvenser af seksuelle overgreb mod voksne og
børn. Ida Maria Schmidt vil deltage i debatten og
inddrage danske perspektiver.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er
velkomne!
Med venlig hilsen: Gruppen af Medicinstuderende,
Læger uden Grænser

��������������������
�!��+�������
��
6
 ����������
���
N0�����
-��N
�$
<%23
�����
���
�!
������
)���������
 �����
�������
�
��
O��P$
Vi takker for de mange besvarelser og har nu trukket
lod om en frokost for to på The Bagel Co. blandt de
korrekte besvarelser.
Vinderen er Ann-Louise Esserlind. Tillykke & velbe-
komme.

Kontaktinfo: Ellen_Moel@yahoo.dk
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Det er her du kommer ind i billedet: Har du erfaring
med lyd og lys – eller lyst til at få det, så har vi brug
for dig.
Der er arbejdsopgaver i alle afskygninger, Vi fore-
står lyd- og lysproduktionen, samarbejder med revy-
bandet og med Philm, der optager hele showet. Her-
udover er der mulighed for at få luftet den lille hånd-
værker i diverse opgaver i kulisseproduktionen.

Er dette noget for dig kan du kontakte Kasper
Berthelsen (kasperb@stud.ku.dk) for flere oplysnin-
ger.
Med venlig hilsen
Teknikteamet – Medicinerrevyen
www.medicinerrevy.dk
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Ender almen medicin med kun at være et kvinde-
speciale?
Kan forvagterne eller videreuddannede sygeplejer-
sker ikke overtage mange af de praktiserende lægers
funktioner?
Er der andet i almen praksis end gamle damer med
sorg i livet og forkølede børn med bekymrede foræl-
dre?
Hvordan vil sundhedssystemet se ud, hvis der ikke
var praktiserende læger?

Få svar på dine spørgsmål/fordomme om almen me-
dicin til SAMS' Månedsmøde tirsdag den 1. novem-
ber kl. 16:00 i FADLs mødelokale.

Her kommer en læge der brænder for sit fag i form af
forskningskonsulent, praktiserende læge, ph.d. Frans
Boch Waldorff og svarer på alle de spørgsmål, vi kan
finde på.
Vel mødt!
SAMS
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Anne-Kathrine Hove Faxholt!!!

På udvalgets vegne
Sabrina Eliasson
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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 studenter-
klubben 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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OBS! Kun studerende ved det
sundhedsvidenskabelige fakultet kan
deltage i konkurrencen. Medlemmer af
PHILMs bestyrelse kan ikke deltage. Ved at
deltage i konkurrence, giver du PHILM lov til
at vise, henvise til og lægge din film ud på

hjemmesiden.
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Vindebro, bardisk, soltag... Need we say more?
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Nogle mennesker satser a-l-t for
at blive raske... og livet drejer
sig udelukkende om at opnå den bedst mulige og
mest sunde livstil, men er der liv at finde i den jagt
og er der overhovedet et mål?
Uretfærdigheden synes stor hvis man dør, når man
nu har levet så sundt - bliver man snydt af alterna-
tive helbredelsesformer?

Er Kristus erstattet af Friskus? Kom og hør det
spændende foredrag af Ellen Kappelgaard, tidligere
medlem af det etiske råd. Kl 19.30 i den lille møde-
sal på Panum. Kristne Medicinere inviterer alle til
pizza i kantinen kl 18.30 (husk lidt penge). Så mød op
med godt humør, og med alle dine venner. Husk at
melde gæster uden Panumstudiekort i døren 1 uge
før eller snig dem ind før kl. 17.00 J.
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Månedsmøde:
1 Siden Sidst
2 Nyt fra formanden
3 Evt.
Generalforsamling:
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 sekretær gen-
opstiller ikke…!)
8 Indkomne forslag
9 Evt
Forslag til dagsorden sendes til formanden senest en
uge før på jespersommer@yahoo.com
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Derfor: Kunne du tænke dig at være med tilat lære
mere om Idrætsmedicin - mød op eller kontakt 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 idrætsmedicin.
Situationen er den, at selve eksistensen af forenin-
gen SIMS står på spil, hvis ikke der er nogen til at
tage over, og være med til lave fx (blandt meget
andet..!)
· Foredrag om f.eks. idrætspsykologi, skiskader,
idrætsimmunologi, biomekanik, bjergbestigning, dyk-
ning, rygskader og m.m. De fleste foredrag er for
alle.
· Praktiske Kurser i f.eks. bandagering (tapening),
diagnosticering af knæ-,ankel- og skulderskader (Næ-
ste: Med landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt 22.
november!!) De fleste kurser er kun for medlemmer.

Vi har en helt unik mulighed: - Nogle af landets
allerhotteste navne indenfor faget er mere end vil-
lige 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 arrange-
menter skal man kun tage en tørn én gang pr seme-
ster!! Vi har lavet udførlige vejledninger til hvordan
man gør!  Medlemsskab koster kun 50 kr. pr år. Men
det meste af bestyrelsen genopstiller ikke til novem-
ber…
Kom og vær med til at gøre dit studie mere spæn-
dende!
Hvis du vil vide mere? – Kontakt Jesper 6130 7091
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EQUIP har samlet medi-
cinsk udstyr sammen, og fik sendt et halvt ton af
sted, til ofrene for jordskælvet i Pakistan.
Udstyret bestod af bandager, kirurgiske instrumen-
ter, Intravenøse infusionssæt, nakkestøtter og andet
til nødhjælp.
Der er indsamlet fra forskellige medicinalfirmaer og
hospitaler i Danmark, heriblandt Roskilde amtssyge-
hus.
Indsamlingen er foretaget af medicinstuderende i
gruppen EQUIP der beskæftiger sig med indsamling
af, hospitalsudstyr i Danmark, og formidling af dette
til værdigt trængende, fortrinsvis i udviklingslande.
EQUIP er repræsenteret i Århus, Odense og Køben-
havn og er en undergrupper af organisationen IMCC,
(International Medical Cooperation Committee), der
er det danske medlem af International Federation of
Medical Students' Associations, IFMSA.

IFMSA er en føderation, der som navnet også siger,
består af organisationer primært for medicinstude-
rende. IFMSA har medlemsorganisationer fra ca. 85
forskellige lande og er primært et netværk for med-
lemslandenes organisationer.
Da vi nu har fået næsten tømt vores lagre og vores
bankkonto har vi brug for din hjælp til at fylde det
op. Er det ovenstående arbejde noget du kunne tænke
at være med til, så kom til vores månedsmøde anden
mandag i måneden kl 16 på IMCC kontoret.
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Alle interesserede er meget vel-
komne!
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Alle tiders chance for at se hvad Panum også har at
byde på. Du møder andre studerende på tværs af
semestrene. Du lærer en masse både fagligt og per-
sonligt, og du får muligheden for at komme ud at
undervise. Vi glæder os til at se alle de nye fra
uddannelsesdagen!! Sexekspressen er Panums
hyggeligste basisgruppe.
Torsdag den 3. november kl. 17 på FADL’s mødelo-
kale.
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Tjek exchange conditions og se så du opfylder kravene til pladsen på http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php).

Vil du have en af pladserne kontakt Louise på neo@imcc.dk
Men skynd dig for pladserne fordeles efter først til mølle princippet…
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Savner du noget hygge og at møde folk fra andet end
dit eget semester?

Så er det bare at møde op til IMCC Exchanges
månedsmøde!
Vi er en av de hyggeligste basisgrupper, og vi skal til
at planere for de studerende der kommer i novem-
ber!

Dette foregår på IMCC kontoret på tirsdag den 1.
november kl. 17.00, og det er bare at møde op J
På vegne af Exchangegruppen,
Louise
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De stolte royale vindere af
Vinen i Dekanhalløj,
Simon Krabbe og Troels Dolin,
2. sem
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Torsdag

Temabarer  - bl.a.

69-timersbar Åbningsreceptionsbar
Bare Kattebar
Dallas/vinke Bar
Jomfru Ane Gade Bar
Karate Kid Bar
Kim Larsen Bar
Lillebar Åbningsreception
Nonsense Fodboldbar
Portør vs. Slutty Nurse Bar
Skottebar
SOSU bar
Toms Chokoladebar
Tyrolerbar
Ung Rejs Bar

Underholdning

Lørdag

Temabarer - bl.a.

Baywatch bar
Drift bar
Grand Prix Bar
Guld-Bar
Klub 100
Latin Lover Bar
Mit Liv Sutter Max Bar
Nytarsbar
OLK-bar
Scorebog Pre-release Bar
Sug/pibe bar
Top Gun Bar

Underholdning

Karaoke
69timers Resident DJs

STUDENTERKLUBBEN
præsenterer

Fredag

Temabarer - bl.a.
Arrangørbar
Bankobar
Bon Jovi Bar
BS Bar
Cirkus Bar
Dollars/Dallas
Dommerbar
Elefantbar
Glentekroen
Håndværkerbar
Hent os i hegnet-bar
Nik & Jay Bar
Patte-bar’n
Scubabar
Smølfebar
Stewardessebar
Studio 54
Traffic Light Party
Tragtebar

Underholdning

Tour de France
Øl-risk Turnering

Stand-up: Sanne Søndergaard
  Tobias Dybvad

“Doc Herman”
69timers Resident DJs

For sjette år i træk fylder vi studenterklubben med 69 timer

af nonstop gøgl, temabarer, DJs, live musik, konkurrencer,

standup, dans, druk, piger og drenge - kort sagt alt det,

der skal til for at holde en rigtig god fest!

Dørregler for 69-timersbar

Personer med gyldigt studiekort til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er velkomne under hele arrangementet, men gyldigt
studiekort skal vises på forlangende.

Der kan medbringes en gæst per studiekort. OBS: af hensyn til vores bevilling gælder dette kun indtil midnat. Efter kl. 24.00 er
det kun folk med studiekort, der kan komme ind. Bemærk at der kan være kø, og har man ikke studiekort, kan man ikke komme

ind efter kl 24.00, selv om man har stået i kø.

Endvidere beder vi om at alle respekterer de retningsliner, der udstikkes af de studerende, der står i dør.

HUSK AT DET ER JERES MEDSTUDERENDE DER STÅR I DØR.

Mediciner
Revyen

69timers Resident DJs

Hent en komplet tidsplan i Studenterklubben eller på
www.mok.info

KOMMER I ?

                 VI GØR !


