
�����������	
���
��������� �������
�����	
��� ��� �	�������

� ��
�

�
�
�

�
�

�
�	



	

�

�������

������

���� 	
����

�����

��������	���	
���
�
������
��
�������	��	��	�����

��������������	�
���������
�������������������	������������������������������
����


Læge Vibeke Brix Christensen, Læger uden Grænser
Sygeplejerske Merete Engell, Læger uden Grænser
Læge Ida Maria Schmidt, Team for Seksuelt Misbrugte 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 Vibeke Brix Christensen og Merete Engell vil med udgangspunkt i konflikt-
områderne 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.
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Med venlig hilsen: Gruppen af Medicinstuderende, Læger uden Grænser
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 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:Læger uden grænser
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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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Her på MOK-redaktionen har der været undren og
spekulation og vi er blevet enige om at kommentere
på sagen om vor nye gule Prins. Vi vil i den forbin-
delse indvie vore læsere i seneste  nyt om korrup-
tion, forbrydelse og andre differentialdiagnostiske
overvejelser:

����	������	�

Hvem ved noget om farveblindhed hos sundheds-
personalet? Har man undersøgt det nærmere? Kan
barnets fader være af ukendt asiatisk oprindelse? Og
hvad modermælkserstatningen angår, ved alle jo, at
Mary ikke vil belaste sin royale barm med unødig
baby-sutning og har derfor fået en heldig FADL-vagt
til at varetage denne opgave (altså ikke sutningen).
Det forlyder fra pålidelig kilde, i den forbindelse, at
gurkemejedepotet i Rigets kælderkøkken er svundet
kraftigt ind på det sidste samt, at sporene af dette
prægtige krydderi ikke længere kun peger mod
portørernes vagtrum – men nu også mod fødeafdelin-
gen!

Hvem er denne mystiske FADL-vagt, hvilket seme-
ster går han/hun på og hvilke konsekvenser har det
for vores lille Prins, at få blandet gurkemeje i
modermælkserstatningen. Kan Rigets så fremragende
portørkorps have en rolle at spille? Kunne man råd-
føre sig hos ammekomiteen.dk der jo efter signende
er eksperter i modermælk? Det har vi her på redak-
tionen tænkt os at undersøge nærmere. Effektiv re-
search har yderlige vist at gurkemeje stammer fra
Indien og Sydøstasien

Måske har vi fat i noget der. Retrospektive arbejder
med 100.000 lakterende mammae viser at gurke-
meje i årevis er blevet benyttet mod gulsot, betæn-
delser i fordøjelseskanalen, indre blødninger, bryst-
smerter, tandpine, kvæstelser og kolik Desuden er
påvist effektiv virkning ved andre leverlidelser, galde-
lidelser og hypertension. Gurkemeje er også
grundfarvestoffet i karry-blandinger.

Vi mener her hos MOK-redaktionen at der er al
mulig grund til forvirring. Hvor meget gurkemeje
skal der f. eks til at udøve hhv. helbredende eller
skadelig effekt. Har man, af ren og skær kærlighed,
givet Prinsen et mirakelmiddel? En royal tradition?

Ved vi i det hele taget nok om gurkemeje, som på
latin hedder curcuma longa/domestica? Er der mate-
riale til en Osval II eller måske en disputats og er
der overhovedet nogle på sagen?
Vi følger den i hvert fald efter bedste evne.
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Professor Bente Klarlund Pedersen fra Klinisk Insti-
tut for Intern Medicin og Copenhagen Muscle Re-
search Center, CMRC, og lektor Flemming Dela fra
Medicinsk Fysiologisk Institut er blevet valgt ind i
det nye ministerielle Motions- og Ernæringsråd.

Motions- og Ernæringsrådet er oprettet per 1. no-
vember 2005 til erstatning for det nuværende
Ernæringsråd. Rådet skal som det første udarbejde
et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af
overvægt blandt børn. Rådet skal dog ikke kun be-
skæftige sig med forebyggelse af overvægt, men ge-
nerelt skabe overblik og fremlægge videnskabelig
dokumentation om motions- og ernæringsspørgsmål
og sammenhænge mellem motion, kost, sundhed og
sygdom. Desuden skal rådet rådgive offentligheden,
myndighederne, fødevareindustrien m.v.

Medlemmerne af Motions- og Ernæringsrådet er
beskikket af ministeren for familie- og forbruger-
anliggender efter indstilling fra videnskabelige sel-
skaber, statslige forskningsråd m.v. Formanden for
rådet udpeges af ministeren efter indstilling fra
Motions- og Ernæringsrådet, der gives efter første
møde i rådet.

Rådet er uafhængigt af kommercielle og politiske
interesser.



�
Yderligere information: MFI, att. Flemming Dela, tlf.
(353) 27425, fdela@mfi.ku.dk eller CMRC, att. Bente
Klarlund Pedersen, tlf. 3545 7797, bkp@rh.dk eller
www.minff.dk/nyheder/pressemeddelelser/nyt-
motions-og-ernaeringsrad
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Videnskabsministeriet, VTU, har kåret Københavns
Universitet til årets Iværksætteruniversitet 2005.
Prisen blev i år givet på baggrund af, hvordan univer-
siteterne stimulerer og inspirerer til iværksætteri
blandt de studerende. VTU har i år fremhævet KU,
der har leveret den største forbedring i perioden
2004 med 2005.

Tallene fra undersøgelsen er offentliggjort i
Universiteternes Iværksætterbarometer på VTUs
hjemmeside på www.vtu.dk/fsk/div/ivaerksaetter/
Ivearksaetterbarometer.pdf

Yderligere information: www.ku.dk/innovation
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Regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om
fordeling af 855 millioner kr. over de næste 3 år til
forskning, innovation og informations- og
kommunikationsteknologi. Pengene stammer fra auk-
tionen i 2001 over licenser til tredjegenerations
mobilnet, UMTS.

Det Strategiske Forskningsråd får 350 millioner kr.,
mens Det Frie Forskningsråd får 120 millioner kr.
Desuden er der afsat midler til øremærkede pro-
grammer. Der afsættes 170 millioner kr. til innova-
tion og videndeling og til initiativer inden for it-
området er der afsat 135 millioner kr.

I forliget er der dog ikke afsat midler til et løft af
universiteternes basisbevillinger.

Yderligere information: www.videnskabsministeriet.dk/
cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=256630&doc_type=35
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Det europæiske samarbejdsorgan for forskningsråd
og andre forskningsfinansierende organer,
EUROHORC indkalder ansøgere gennem program-
met for yngre forskere: European Young Investigator
Awards, EURYI.

Formålet med programmet er at tiltrække fremra-
gende yngre forskere fra hele verden til forskning i
Europa. Stipendiebeløbet er på ca. 150.-
250.000 euro om året i fem år. Der kan i Danmark
søges inden for alle fagområder.

De faglige forskningsråd i Danmark vil udvælge 8
kandidater, som går videre til den endelige konkur-
rence mellem alle 16 landes kandidater. Det forven-
tes, at ca. 25 unge forskere vil modtage stipendier

EURYI-ansøgningen skal sendes til et af de faglige
forskningsråd inden 30. november 2005

Yderligere information: http://forsk.dk/portal/
page?_pageid=407,1236016&_dad=portal&_schema=PORTAL
eller www.esf.org/generic/1879/3rdCfPfinalrev.pdf
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Fra ultimo november 2005 indfører Økonomistyrelsen
digitale lønsedler i staten. Det indebærer, at medar-
bejdere på Københavns Universitet ikke længere vil
modtage deres lønsedler på papir. I stedet bliver
lønsedlen sendt til e-Boks som en digital lønseddel.

e-Boks er en personlig elektronisk postkasse, som
Økonomistyrelsen har etableret til alle medarbej-
dere. Adgang til e-Boks går via Internettet, og det er
gratis at benytte e-Boks.

Som fordele ved digitale lønsedler nævner projekt-
gruppen: adgang til lønseddel fra ethvert sted med
Internetopkobling, hurtigere tilgængelighed i den
digitale version og at universitetet sparer penge som
følge af at ikke at skulle distribuere papirlønsedlerne.

Overgangen til digitale lønsedler er blevet behand-
let og godkendt på HSU-mødet den 12.10.2005.

Lønsektionen på Universitetet har efterfølgende ud-
sendt breve til alle medarbejdere med information
om digitale lønsedler og e-Boks. Derudover er der
oprettet en hjemmeside om digitale lønsedler på
KU:

Yderligere information: www.ku.dk/digital-loenseddel
eller It-service@adm.ku.dk, tlf. (353) 22700.
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For tredie år i træk arrangerer en gruppe
neuroforskere fra NeuroClusteret ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet ”Neurodagen”, der samler
forskere fra hele landet og fra Sydsverige til et
halvdagsarrangement med foredrag og postersession
på Fakultetet.

”Neurodagen 2005”, der er støttet af Fakultetet, af
NeuroClusteret og ph.d. skolen i Neurvidenskab ved
SUND og af Dansk Selskab for Neurovidenskab, har
professor Per Andersen fra Afdeling for Neurofysio-
logi ved Oslos Universitet som hovedtaler. Per An-
dersen taler over “The neurobiology of Memory -
from human studies to molecular analysis”. Desuden
vil videnskabsjournalist Jan Haugaard tale om
“Copenhagen Neuroscience - a view from the out-
side”.

Yderligere information: Medicinsk Fysiologisk Insti-
tut, att. professor Jens Bo Nielsen, j.b.nielsen@mfi.ku.dk
eller www.neurodagen.dk eller www.neurocluster.ku.dk
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I forbindelse med ombygning af dyrestaldene og etab-
lering af GMO-laboratorier har håndværkere igang-
sat byggearbejde i Teilumbygningen. Byggearbejdet
vil primært berøre Teilums 5. og 6. etage og vil vare
frem til uge 8-9 i 2006.

Dyrestalden på 6. etage skal ombygges fuldstændig
med nye ruminddelinger, renovering af gulve, vægge,
etablering af nyt loft m.v. Ombygningen i dyrestalden
omfatter fra rum 6045 og størstedelen af dyrestalden
inklusiv gangarealer og berører den sydlige del af byg-
ningen i perioden uge 43-49. Byggeriet i den nordlige
del af etagen foregår i perioden fra uge 49 til uge 4.

GMO-laboratorier skal indrettes på etage 6, hvilket
foregår fra uge 43 til uge 50. Arbejdet omfatter nye
ruminddelinger, renovering af gulve og vægge, ma-
lerarbejde samt montering af nyt inventar.

Etablering af GMO laboratorium på 5. etage omfat-
ter nye ruminddelinger, renovering af gulve og vægge,
malerarbejde samt montering af nyt inventar og fore-
går fra uge 45 til uge 2.

Byggeledelsen vil afgrænse byggepladserne fra re-
sten af bygningen i bedst muligt omfang. Stald-
rummene vil være i funktion i hele byggeperioden
med adgang til staldene gennem byggepladsen, men
der vil være en del gener og byggestøj fra det igang-
værende arbejde.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. Henning
Overgaard, hov@adm.ku.dk
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Universitetets Center for Web Baseret Læring,
CWBL, afholder den 1. december 2005 et kursus for
univeristetets undervisere om test og evaluering i e-
læring. Kurset giver svar på hvordan og hvorfor bru-
ges tests og evalueringer i e-læring.

Arrangementet finder sted i tidsrummet kl. 10.00-
16.00, Universitetsparken 1,  Store UP1.

Yderligere information og tilmelding: www.cwbl.ku.dk,
ags@adm.ku.dk, tlf. 3532 4074.
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Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, afholder et pædagogisk grundkursus for
undervisningsassistenter. Kurset sigter på - gennem
oplæg, dialog og fælles diskussion - at give delta-
gerne redskaber, således at de efter endt kursus be-
hersker case- og klasseundervisning.

Kurset afholdes den 14.–15. november 2005, kl. 9-16 i
lokalerne 21.1.26a og 1.2.50, Blegdamsvej 3, 2200 N.

Yderligere information og tilmelding: PUCS, att. An-
nelise Wildenradt, a.wildenradt@pucs.ku.dk eller
www.pucs.ku.dk
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Afdelingen for Medicinsk Videnskabsteori ved Insti-
tut for Folkesundhedsvidenskab, IFSV, afholder den
10. november 2005 et heldagssymposium om patien-
tens ret til selvbestemmelse versus solidaritet inden
for sundhedsvæsenet.

Kurset, der er arrangeret i samarbejde med Dansk
Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode, sæt-
ter fokus på modsætningerne mellem stærke og svage
patientgruppers udnyttelse af patienters retsstilling
og dermed nye udfordringer til et sundhedsvæsen,
der er baseret på solidaritet.

Talere ved kurset er blandt andre Arne Rolighed fra
Kræftens Bekæmpelse, Ida Sofie Jensen fra
Lægemiddelforeningen samt danske forskere fra ind-
og udland.

Tilmeldingsfrist er den 28. oktober.

Yderligere information: IFSV, Afdeling for Medicinsk
Videnskabsteori, att. Ulla Rolvsen,
u.rolvsen@medphil.ku.dk eller
http://pubhealth.ku.dk/mvt
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Kager i kåd leg efter at være undsluppet
Dekanens afskedsreception.
Se mok.info/goeglerier.shtml for hvordan det
gik for sig.
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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

Torsdag 9/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard Medicin
Torsdag 9/11 1700 - 1800 1400-1700 Malene Esager Medicin
Fredag 10/11 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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Tlf. tid : Fredag 9-10.
Træffetid: Onsdag og fredag: Kl. 10-12
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågæl-
dende tema:
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
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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 skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-
registret.
Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.
Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.
Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

:-�"�65-���!����
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg be-
sked!
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Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have to
semestre til rest. Der er ingen dispensationsmulig-
heder !
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.
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Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

<�'���������������!���������
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Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som

normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

=��������������!�����>
�������������
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.
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For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.

�	������������������

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).
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Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obliga-
torisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

Vi søger i den forbindelse 1. eller 2. semester stude-
rende til forsøget
Du vil få undervisning i anlæggelse af IV-adgang og
kateter, der vil gøre dig bedre rustet til dit præ-
kliniske ophold.
I forbindelse med forsøget vil der være nogle små
tests, der er anonyme.
Forsøget forløber:

Mandag,d. 7. november kl. 13.30-20.00
Tirsdag, d. 8. november kl. 13.30-20.00
Onsdag, d. 9. november kl. 13.30-20.00

Der vil være mad og drikke undervejs

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål om forsø-
get, så kontakt venligst

Susanne Andersen
Direkte telefon: 3545 5408

�	�������������������

	�	�	��	������
���
	�����������
�����
	�	
������
3��!������
7#
�������
 ��
 ��"���������
 ��
7#
 %���
 ��
 ����"���������
Du bedes være opmærksom på, at indtegnings-
betingelserne til eksamen på 13. semester omfatter
alle studieelementer og eksaminer indtil 13. se-
mester, bortset fra miljø- og arbejdsmedicin, rets-
medicin og OSVAL II. OSVAL II skal være bestået
senest en uge før kurset ”Akut patient” – dette er
besluttet i Studienævnet d. 01.02.05 og efterfølgende
godkendt i Fakultetsrådet. Mangler du andre studie-
elementer end de ovenfor nævnte, frarådes du at
tilmelde dig til 13. semester. Pladserne på 13. seme-
ster er få, og det er svært at få dispensation til
gentagelse af undervisning på 13. semester.
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dispensationer fra studienævnet skal følges
dokumentation for børn giver fortrin til et hospital i
Storkøbenhavn – mens ét bestemt hospital / hold
kræver dispensation.
A�����'����#����

Foregår ved lodtrækning. På 7. og 9. semester er der
univærsitær holdsætning og resultatet af lodtræk-
ningen er gældende indtil du har gennemført dit kli-
niske ophold. Dvs. at hvis du framelder dig seme-
stret, beholder du din lodtrækning til det semester
hvor du vælger at gennemføre dit ophold. Hvis der er
flere studerende, som er berettiget til en holdplads,
end der er kapacitet til ved dit klinikudvalg. vil du i
stedet modtage undervisning ved et af de andre klinik-
udvalg.
B#��!�����
Du kan max. søge sammen med én anden studerende.
Hvis du søger sammen med anden studerende, skal I
have enslydende ønsker. Hvis kun den ene har
dispensation eller barn, vil I om nødvendigt blive
skilt ad.
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Alle ansøgninger om dispensation skal sendes til
dispensationsudvalget under Studienævnet, som
er de eneste, der kan give dispensation.

Ønsker du at søge dispensation til gentagelse af un-
dervisning, skal det ske senest
�#
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Er du i tvivl om fremgangsmåden mht. dispensation-
sansøgning, kan du henvende dig til studievejlederne
på Panum Instituttet - tlf. 3532 7091.

C%��
Dåbs- eller navneattest skal kun vedlægges første
gang, du ønsker, der skal tages hensyn hertil – men

du skal altid oplyse på tilmeldingsblanketten under
”Øvrige kommentarer”, hvis du har barn, da der el-
lers ikke tages hensyn hertil.
Hvis du ikke tidligere har vedlagt dokumentation for
børn til dit klinikudvalg , skal denne vedlægges. Do-
kumentation overfor Panum Instituttet videregives
ikke til klinikudvalgene.
8��������
Der vil kun blive taget hensyn til forskning, hvis der
foreligger dispensation.

����	��
��	���������
Fremsendes ca. 1 uge før semesteret starter.
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Findes kun på nettet – www.sis.ku.dk/sund
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Ønsker du ikke holdsætning nu, kan du udsætte din
undervisning til et senere tidspunkt. Du skal i så fald
notere, hvornår du forventer at ville holdsættes.

����������
12. og 13. semester: mandag d. 23.
januar 2006

6., 7., 8.,  9., 10. og 11. semester mandag d. 30.
januar 2006

!��
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Du kan angive specielle forhold eller ønsker på
tilmeldingsblanketten under ”Øvrige kommentarer”.
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Benyt dig af denne enestående mulighed til at høre
Røde Kors' flygtninge-ekspert Patrick Howard for-
tælle om sine fantastiske oplevelser som koordina-
ter af flygtningelejre i mange af verdens brændpunkter
bl.a. Rwanda og Irak. Desuden vil to danske medicin-
studerende dele ud af deres erfaringer fra en flygt-
ningelejr i verdens største klanstyrede område, North
West Frontier Province, Pakistan.

Kom frisk, kom glad til dette spændende og lærerige
foredrag mandag d. 7/11-05 kl.16.15-19.00 i lokale
1.2.47. på Panum. Undervejs vil der blive serveret
kaffe, te og lidt at spise.
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

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

	����
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer
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Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Måned Tider Vagt Demo

Oktober

3 15:30-19:30 Christian

10 15:30-19:30 Christian

17 15:30-19:30 Christian

20 8:00-12:00 Urfan

24 15:30-19:30 Christian Martin

27 8:00-12:00 Urfan

31 15:30-19:30 Christian

November

1 11:00-15:00 Urfan Martin

7 15:30-19:30 Christian

10 8:00-12:00 Urfan

14 15:30-19:30 Christian

17 8:00-12:00 Urfan

21 15:30-19:30 Christian

23 9:00-13:00 Urfan

28 15:30-19:30 Christian Martin

30 14:00-18:00 Urfan Martin

December

5 15:30-19:30 Christian Martin

8 8:00-12:00 Urfan Sara

12 15:30-19:30 Christian Sara

14 9:00-13:00 David Sara

19 15:30-19:30 Christian Sara

21 9:00-13:00 David Sara
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Medicinsk kompendium, 15. udgave kr. 900,00
Medicinsk kompendium, Multiple Choice kr.
300,00
Klinisk elektrokardiologi, Sigurd og Sandøe, 2.
udgave, inkl. lommeatlas kr. 400,00
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23-Årig kvindelig medicinstuderende (ikke-ryger)
søger omgående møbleret værelse til fremleje i
1, max 2 måneder. Gerne på kollegium og i nær-
heden af Panum. Pris: max 2500,- /md.
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Ligger du inde med den gamle udgave af kom-
pendiet, er jeg meget interesseret i at købe den.
Jeg vil betale 600 kr. hvis det er i bare nogen-
lunde ordentlig stand.
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Jeg har "mistet" min tynde sorte Samsøe Samsøe
jakke med hætte inde fra en hylde i værkstedet  i
Studenterklubben, torsdag aften under 69-timers-
bar. I Jakken lå desuden et par handsker og et
par cykellygter (begge arvestykker fra min af-
døde oldemor). Hvis du finder den eller har den
liggende, hæng den da venligst i klubben eller
ring til mig på 25368742. Tak
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FADL holder vinsmagning igen

Torsdag den 10. november
Klokken 19.30 til 21.30

Kursuet afholdes på Panum,

mødested FADL’s mødelokale.

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

Prisen for deltagelse er 30 kr.
Tilmelding foregår ved at kontakte
FADL's sekretariat i åbningstiden.

Din tilmelding er først gældende, når
sekretariatet har modtaget indbetalin-
gen!

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag
den 8. november.

Med venlig hilsen

Bo Biering-Sørensen

FADL’s Repræsentantskab

HUSK - KUN FÅ PLADSER TILBAGE TIL
VINSMAGNING DEN 10. NOVEMBER!

TILMELD DIG NU!

 Københavns Kredsforening
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Forsikring
Det er vigtigt at FADL får besked,
hvis du skifter adresse, så vi har de
rette data på dit medlemskab af
FADL.

Mange giroopkrævninger samt
andet post kommer retur, fordi de
rigtige oplysninger mangler.

Det er også vigtigt, at du melder
flytning hos Folkeregisteret, da det
er den adresse, som du har der,
der gælder for din FADL Forsikring.

Så er forhandlingerne for alvor
i gang...
Tirsdag den 25. oktober var det
samlede overenskomstudvalg (OU)
inde i Amtsrådsforeningen (ARF) til
det første egentlige forhandlingsmøde
med ARF og H:S.

I lidt over 3 timer præsenterede OU
vores overenskomstkrav og begyndte
arbejdet med at overbevise modparten
om genialiteten bag vores argumenter.

Der var både positive og negative
oplevelser. Vores krav om løntillæg for
arbejde i røgfyldte lokaler (som f.eks.
på psyk) blev meget hurtigt forsøgt
skudt ned med begrundelsen at det
var ikke en diskussion, der hørte til
ved overenskomstbordet, og kort efter
med begrundelsen at de bare generelt
ikke brød sig om nye tillæg. I stil med
indlægget i Ugeskriftet vil vi i de
kommende måneder op til vores
næste møde fortsætte profileringen af
dette krav, og derved forhåbentligt
have endnu større momentum på
dette krav næste gang. Vores krav om
tillæg ved isolationsvagter blev ligele-
des afvist med samme begrundelse.

Kravet om indførelse af en generel
assistentsats til at erstatte de nuvæ-
rende individuelle satser for cardiologi-
og dialyseassistentarbejde blev fint
modtaget. Som det er nu, får man kun
SPV-løn for alt arbejde, der ikke hører
til VT, dialyse eller cardiologiarbejde.
Dette krav vil gøre det nemmere for
vagtbureauerne at tilbyde specialiseret
arbejde til de studerende uden at de
må slå sig til tåls med kun at få SPV-
løn for det selvom de jo rent faktisk
udfører arbejde, der er mere avanceret
end VT-, dialyse- og
cardiologiarbejdet.

Vi rejste også problemstillingen at
man alt for ofte ikke får ordentligt tøj
når man møder på vagt, hvilket de var
helt enige i at der skulle gøres noget
ud af at løse. Derfor begynder vi nu at
opfordre jer alle til at notere på lønsed-
len, når i på vagt ikke har fået ordent-
ligt tøj stillet til rådighed. Så vil vores
overenskomstmodparter skrive ud til
afdelingerne og pænt minde dem om
deres forpligtigelser.

Dette var et par ’highlights’ fra sidste
uge. Vi fortsætter arbejdet i de kom-
mende måneder så vi kan komme
derind igen med fuld styrke 1. februar.
Hvis du har flere spørgsmål eller
kommentarer til overenskomstforhand-
lingerne, er du selvfølgelig altid vel-
kommen til at komme op forbi sekre-
tariatet eller maile til os.

Morten Andresen,

Overenskomstudvalget

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





Lægestuderende vil have
røgfrit arbejdsmiljø

Krav om løntillæg, når de
studerende er udsat for røgfyldte
miljøer.

Det er ikke acceptabelt at være udsat
for passiv rygning i arbejdstiden. Dette
er der efterhånden almindelig enighed
om på arbejdsmarkedet og ikke
mindst i sundhedsvæsnet, hvor flere
og flere sygehuse efterhånden bliver
100 procent røgfri.

Sundhedsstyrelsen sætter i dette
efterår fokus på røg i arbejdsmiljøet
med en storstilet kampagne, der har
til sigte at få alle arbejdspladser til at
udforme en rygepolitik. Kampagnen er
baseret på ideen om, at eksponering
for røg kun bør ske efter den enkeltes
aktive valg. Alle steder, hvor en ar-
bejdstager er nødt til at være for at
udføre sit arbejde, bør ifølge kampag-
nen være røgfri.

Udsættelse for røg er generende for
de fleste og direkte sundheds-
skadeligt for dem, der er udsat igen-
nem længere tid eller er særligt
følsomme.

Bare en enkelt FADL-vagt på en
psykiatrisk afdeling om ugen bringer
den lægestuderende i farezonen for at
udvikle forskellige luftvejslidelser,
hjerteproblemer samt lungekræft.

Når andre forhold, som f.eks. en
psykiatrisk patients særlige behov,
gør, at man må acceptere, at der
bliver røget rundt omkring på afdelin-
gerne, må man begynde at tænke
over, hvad man kan gøre for at be-
skytte de ansatte mest muligt imod
røgens skadelige virkninger.

FADL forhandler i øjeblikket overens-
komsten for FADL-vagter.

 Vi har således i dette forhandlings-
forløb øget fokus på det miljø samt de
arbejdsvilkår, man som studerende
udsættes for på vagt, og håber, at H:S
og Amtsrådsforeningen er åbne for at
indgå i en konstruktiv dialog også på
dette område. I løbet af efteråret vil vi
forhåbentligt også finde ud af, hvordan
vores andre krav (som f.eks. pension,
ret til frihed på barns første sygedag
og kitteltillæg, hvis der ikke stilles tøj
til rådighed på vagten) klarer sig i
kampens hede.

I disse overenskomstforhandlinger har
vi desuden stillet krav om kompensa-
tion for isolationsvagter, hvor man i
otte timer i træk er iført en veritabel
rumdragt for at sikre enten patienten
eller sig selv mod infektioner.

Ovenstående tekst er taget fra en
artikel i sidste uges nummer af
Ugeskrift for Læger, hvor Morten
Andresen, formand for FADL's
Overenskomstudvalg, har en
længere artikel om FADL's
overenskomstforhandlinger. Se
artiklen i hele sin længde på
www.ugeskriftet.dk

 Københavns Kredsforening
Nyt om "den lille grønne"
Medicinfortegnelsen, blandt venner
kaldet "den lille grønne" udkommer
i ny og bedre version hvert år ultimo
oktober.

Men vi på FADL har endnu ikke
modtaget vores frieksemplarer
endnu, så væbn dig med tålmod.

Så snart vi har fortegnelsen i hus
melder vi det ud i MOK, og så kan
alle studerende fra 4. semester og
opad komme forbi sekretariatet og
hente et eksemplar af den uund-
værlige guide til medicinens
verden.

For nuværende forlyder det, at den
kommer medio november!

Kittelgejl
Alle medlemmer af FADL, der er ude i
klinik (det vil sige på 6. semester eller
derover) kan kommer forbi sekretaria-
tet og finde diverse kittelgejl til brug i
klinikken, herunder også det uundvær-
lige journalkoncept!

Endvidere minder vi om, at medlem-
mer på 13. semester kan komme forbi
og få et eksemplar af den pædiatriske
tryllestav ligeledes til brug i klinikken.

Dette gælder kun for medlemmer på
13. semester!

Kontingent
Kontingent for 2. halvår 2005
skal betales 1. november 2005.
FADL undskylder endnu
engang den sene opkrævning!
Hvis du er tilmeldt
betalingsservice vil beløbet
blive trukket direkte på kontoen
1. november 2005, og du vil
ikke modtage et girokort fra
FADL, Københavns
Kredsforening!
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

HUSK    HUSK    HUSK
Aflevering af  lønbilag og styrkelister

Som tidligere meddelt er lønperioden ændret .
Fra august og fremover er lønperioden  fra den 16. i en måned til og med den 15. den efterfølgende måned – med
afleveringsfrist senest den 16. kl. 08.00.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. november 2005 til Vagt-
bureauet,
Evt. via mail: kc@fadl.dk

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

SPV HOLD 1515 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER
SPV nattehold på Amager søger 2 nye
medlemmer pr. 1/12-2005.
Vi er et hjemmehold på Amager der passer en 13årig
selvhjulpen dreng med hydrocephalus. Arbejdet be-
står i at sørge for at han vender sig selv regelmæs-
sigt, sikre at han ligger rigtig, sørge for at han tager sin
medicin samt sørge for at han vasker sig ordentligt.
Vagterne er i tidsrummet 22.30-7.30 og er hyggelige da
der er mulighed for at læse samt at der stilles kaffe,
the og kage frem til os på vagten.
Krav:
- Min. 200 timer
- Kan tage nattevagter i hverdagene
- Er glad for børn
- Være interesseret i at arbejde på hold med alt hvad
det indebærer

Ansøgningsfrist: 17/11-2005
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk - tlf.
27204386 mail: Nicolai@sundbynet.dk

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER 1
NYT MEDLEM PR. 1.12.05:
Pga. orlov og færdige kandidater søger
vi nu nye medlemmer på metadon-
holdet.
Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på
alle dage i tidsrummet 8-13 (dog til 14 om mandagen
og i weekender dog 8.30-12.00). Vagterne aflønnes
med MVS-løn og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedi-

cinsk klinik i Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer
metadon, dels på forskellige udleveringssteder, dels i
klienternes eget hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt,
og lønnet oplæring sker på dine første vagter sammen
med et erfarent holdmedlem. Arbejdet giver dig god
erfaring med stofbrugere og behandling af stofmis-
brug og gør dig godt rustet til senere at imødekomme
patienter med misbrug i dit arbejde som læge.

Krav:
- Er du på ny studieordning, skal du have overstået
klinikophold på 7. sem.
- Er du på gammel studieordning, skal du have bestået
farmakologi.
- Du skal have kørekort
- Du skal være god til at finde vej og kunne orientere
dig i et kraks-kort
- Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om måne-
den
- Du skal kunne deltage i holdmødet onsdag den 23.
nov. kl 17

Ansøgningsfristen er onsdag den 9. nov. 2005 kl. 12.
Ansøgningen bedes ske elektronisk via FADL’s hjemme-
side.
Pga. mange ”ældre årgange” på holdet, vil ansøgere på
8., 9., og 10. sem. blive foretrukket.
Yderligere information: Kontakt holdleder Ida Kim
Wium-Andersen på tlf. 23366746

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

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og

klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

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

FADL`S KURSUSAFDELING
SØGER SPV- UNDERVISERE
Da flere af vores undervisere forlader
os til fordel for arbejde som læger
søger vi 5 somatisk undervisere og 4
nye psykiatri undervisere til forårets
kurser.
Du skal være med til :
At nye FADL – vagter sættes godt i gang.
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i overens-
stemmelse med de sundhedsfaglige krav der forven-
tes af FADL- vagter.
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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 en 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 til 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.
Undervisningserfaring 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.
Undervisningserfaring 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 tilladt både at søge stillingen som somatisk og
psykiatri underviser.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-05 kr. 290,25 pr. undervisnings-
time og kr. 174,15 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.
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 det kommende forår.

Information/vejledning om undervisning på SPV- kur-
set vil du modtage, inden du begynder at undervise,
såfremt du ikke har erfaring fra tidligere...

Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes
til:
FADL’s Vagtbureau
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog
Tlf. 35 24 54 02 mail go@fadl.dk
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de indkaldte
blive bedt om at forberede en ca. 20 min. ”undervis-
nings”- præsentation af et i forvejen uddelt emne.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 7. november kl. 12.00 –
Ansættelsessamtaler og undervisermøde i uge 45 ef-
termiddag/aften.
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Att. Formand Sabrina Eliasson
Vedr. forslag til generalforsamlingen

Hermed fremsendes forslag til beslutning om
kommunikation i Det Medicinske Studenterråd
til behandling på generalforsamlingen, den 13.
oktober 2005.

FORSLAG:
Kommunikation og udveksling af viden udgør
fundamentet for kvalificeret og effektivt
studenterpolitisk arbejde i MSR. Alle MSR-
møder og aktiviteter skal annonceres offentligt i
god tid. Annoncering sker i MOK (i semester-
månederne) og på fagrådets mailingliste.
Mailinglisten er åben for alle medicinstuderende.

Mellem møderne skal der via mailinglisten sik-
res et konstant og højt informationsniveau,
vidensdeling og koordinering mellem alle aktive
i MSR. Enkeltpersoner med tillidshverv skal
således sikre, at øvrige aktive i MSR løbende
informeres om vedkommendes arbejde inkl. vig-
tige tiltag og aktuelle sager. Denne brug af
mailinglisten skal sikre:
Koordinering mellem personer med tillidshverv
(semesterudvalg, studienævn mv.)
Debat mellem MSR-møderne.
Et højt vidensniveau blandt alle aktive.
Det påhviler derfor alle med tillidshverv og ak-
tive personer at informere, at debattere og at
holde sig informeret via MSRs mailingliste.

MOTIVATION:
Vi mener, at et højt vidensniveau er essentielt
for at MSRs arbejde fungerer optimalt. Og dette

Det medicinske Studenterråd
Generalforsamlingen
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Forslag til generalforsamlingen:

Forslag til omstrukturering af MSR’s hjemme-
side, herunder oprettelse af debatforum, med
dertilhørende debat-mailadresse.

Baggrund:
MSR har i det forløbne år udtrykt forskellige
ønsker vedr. kommunikation og debatter, inkl.
måden disse bør foregå på. Vi har i øjeblikket en
fælles mailadresse i form af msr-aktive mailen,
og jeg har i den forbindelse hørt modstridende
frustrationer vedr. antallet af mails de aktive i
MSR modtager. Nogle har udtrykt et behov for
at kunne debattere og diskutere via mailen og
andre har udtrykt stærk modvilje mod at mod-
tage for meget mail ud over vigtige informatio-
ner om fx ændringer af mødetidspunkter eller
vigtige møder.

MSR har en hjemmeside, som trænger til en
gevaldig oprydning. Den er ikke informativ og
ser mildest talt meget trist ud. Jeg mener derfor,
at vi har behov for at lave en helt ny hjemme-
side, evt. med hjælp udefra. Dog mener jeg, det
er af yderste vigtighed, at vi får en hjemmeside,
som en fra ”egne rækker” har mulighed for at
betjene og rette i.

Da jeg meget nødig ser, at aktive melder sig af
msr-aktive mailinglisten, og derved bliver af-
skåret fra den vigtige basale information, fordi
de ikke ønsker at modtage forskellig debat-epost,
mener jeg, at vi bør forsøge at løse problemet på
en helt tredje måde.

Forslag til behandling på
MSR-mødet d. 3/11-05:
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Forslaget:

Jeg foreslår derfor, at vi får designet en ny
hjemmeside, hvor der er mulighed for at have et
debatforum. Dette forum skal dels være online,
så man kan gå ind på hjemmesiden og følge med
i debatten og dels via en debat-mailadresse.
Hensigten med en sådan mailadresse er, at give
aktive i MSR størst mulig valgfrihed til at til-
vælge den mængde information de føler, de har
behov for. Hvis man ønsker at modtage både
den vigtige information fra msr-aktive, og sam-
tidig deltage i debatter tilmelder man sig blot
begge mailadresser, og hvis man blot ønsker at
modtage vigtig epost, kan dette ske via msr-
aktive.
Desuden mener jeg, at hjemmesiden bør inde-
holde meget mere information end den gør i øje-
blikket, bl.a. referater af alle møder, ansøgnings-
skema til MSR (vedr. penge) og udvalgs-
beskrivelser, så MSR på den måde bliver mere
gennemskueligt for nye og evt. ikke-aktive i
MSR.
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Endelig gør et højt informationsniveau rekrut-
tering af nye aktive lettere. Som ny i MSR er
det ikke altid nok at deltage på et månedligt
møde. Derfor er det helt nødvendigt, at MOK-
sider og mailingliste bruges løbende. MSR-mø-
derne vil desuden kunne fokusere på egentlige
diskussioner og beslutninger snarere end på in-
formation og opkvalificering.

skal sikres også mellem MSR-møderne. De
nævnte forhold er med til at sikre et demokra-
tisk fundament for MSRs arbejde. De sikrer, at
alle er up to date med det politiske arbejde. Og
endelig gør det, at alle (nye som gamle) har mu-
lighed for løbende at deltage i diskussionerne og
således påvirke beslutningsprocesserne.
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Vi takker for de mange besva-
relser 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.

Vi bringer som lovet den korrekte besvarelse her:

I Kristne Medicinere tror de fleste, at Jesus Kristus
døde og opstod et par døgn senere.
Ja, Jesu Kristi opstandelse påskemorgen er det cen-
trale i den kristne tro. Ved sin opstandelse over-
vandt Jesus døden – ikke kun sin egen død, men også
din og min død.

Man kan møde KMere hver onsdag kl. 12 i andagts-
rummet
Ja, en del af os mødes i andagtsrummet for at snakke
og bede sammen. Fællesskabet er centralt i kristen-
livet. Kristentroen handler ikke kun om evigheds-
perspektivet, men også om hverdagslivet som men-
neske.

Når vi mødes i KM, synger vi ofte mindst 7 (det
hellige tal) sange sammen
Falsk. Godt nok synges der ofte i KM-sammenhæng,
men tallet syv har absolut ingen betydning.

Når vi spiser sammen i KM, er vores mad altid Ko-
sher (dvs. opfylder de gammeltestamentlige forskrif-
ter for behandling af fødevarer).
Falsk. Kun at spise Kosher er et udtryk for den efter-
følgelse af de gammeltestamentlige leveregler, man
finder i jødedommen, men som ikke har noget med
kristendom at gøre.

I KM beder vi sammen, når vi mødes
Ja, bøn er en naturlig del af kristenlivet, både når
man er alene og sammen med andre kristne. At bede
er at tale med Gud om alt hvad der berører ens liv,
både stort og småt.

Sidste år blev der smidt en stud. med. ud af KM,
fordi han drak sig for stiv til en fredagsbar
JA! ... nej, selvfølgelig ikke. Fællesskabet i KM hand-
ler om kontakt og ikke kontrol. Der er intet ”kodeks”
man skal leve op til, fordi kristentro handler om at
komme til Gud som man er. Vi tror på, at man
frelses ufortjent – af Guds nåde og ikke ved gode
gerninger!

I KM er alle medlem af Folkekirken
Nej. Nogle er medlem af Folkekirken, andre er fri-
kirkelige eller tilhører den Ortodokse Kirke. KM er
et tværkirkeligt fællesskab og endvidere åbent for
alle som  har lyst til at være med, også hvis man ikke
tilhører noget kristent trossamfund. KM er en basis-
gruppe uden medlemsskab.

Kontaktinfo: Ellen_Moel@yahoo.dk
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I marts i år skete der det fantastiske, at min kæreste
(Tine) og jeg blev udvalgt til IMCC-ulands Ghana-
projekt. ”14 mdr. i det tørreste tørre – værsgo at
spis”! Vi sagde, ”1000 tak”, og underdrev kraftigt! Vi
er i lang forberedelse og nu ca. halvvejs i denne
(udsendelse juli 2006).

Det er med et gran af ironi, når jeg bruger udtrykket
”en rigtig ulænder”; og jeg tænker på en helt be-
stemt aften i den forbindelse. Nærmere bestemt:
IMCC´s info-møde på OUH. Der sad vi så med åben
mund og slugte de tidligere udsendtes oplæg og lys-
billedshow. Vi kørte hjem med en fælles fornem-
melse i maven (det kan man godt have, når man har
været kærester længe nok!): ”Hold da op hvor det
lyder spændende, men tror du nogensinde, at vi bli-
ver sådan nogle ”rigtige ulændere”, der ved så meget
om ulandsarbejde, og er så gode formidlere…”. Fa-
scinationen var delt mellem ”det her skal vi prøve?”,
og ”gad vide om vi kan kapere det?”
Der er sket meget siden, og det er med en gryende
fornemmelse i maven af at være på vej til en dag at
blive en fuldvoksen, ”rigtig ulænder”, at jeg skriver
dette lille indlæg…

Et emne i forbindelse med IMCC-ulands udsendelser
(pt. til Bolivia og Ghana), der ikke så ofte ses beskre-
vet i diverse artikler, er forberedelsesperioden. Of-
test forekommer artikler af studerende under udsen-
delse, hvilket nok skyldes det noget mere eksotiske
islæt, end min ”Berigende forberedelse”. Det var
naturligvis heller ikke mhp. forberedelsesperioden,
at vi valgte at søge (a la: ”uha den forberedelse lyder
spændende - at vi skal til Ghana i 14 mdr. bagefter
må vi så leve med” ;-). Ikke desto mindre oplever jeg
allerede nu her 8 mdr. før afgang, at min forberedel-
ses-periode er værd at omtale…
Godt, men hvordan forberedes man så på at blive en
”rigtig ulænder”, der er klar til afgang?
Jeg tillader mig en spørgerunde: Hvad betyder
Primary Health Care? Hvad vil det sige at kapacitets-
opbygge en sundhedssektor? Hvad er min rolle som
ulandsarbejder? Hvordan takles kulturmøde og kon-
flikter? Hvordan kører man med 4-hjulstræk? Hvor-
dan repareres en bil med gaffa-tape, og hvor langt
kan man køre med det? Hvad er filariasis, eller for
den sags skyld elefantiasis? - Som det fremgår er der
både noget for hoved og hænder.
Mange spørgsmål er besvaret, men konsekvensen er
som bekendt at endnu flere melder sig. Dem ser jeg
blot frem til at få svar på derude…

Som en del af forberedelsen er man med til at drive
ulandsgruppen, derudover er der weekend-kurser
(pædagogikseminar, psykologiseminar, værksteds-
kursus, grusgravskørsel (se billed)) afholdt af eks-
terne undervisere for både Ghana- og Bolivia-grup-
pen. Derudover er der den lande-interne forbere-
delse – for vores vedkommende i ”Ghana-gruppen”.
Dette forum er præget af tæt samarbejde, idet vi er
en relativt lille gruppe af mennesker. Her er det de
hjemvendte, der underviser os på temaaftner (gerne
krydret med en lille quiz); f.eks. ”hvordan er et
Projektdokument opbygget og hvordan bruges det?”.

Jeg er selv lærerstuderende, men er så privilegeret
at være kæreste med en medicinstuderende! Jeg er
sagt på ulandsk ”med som partner”. Det betyder, at
jeg har bevæget mig ind på et ukendt felt. Men
takket være en forberedelsesperiode, der har været
berigende både fagligt, personligt og ikke mindst
socialt, føler jeg mig så småt klar til afgang – en
rigtig ulænder er i støbeskeen!

Skrevet af Anders Rasmussen (220073@cvufyn.dk)
Medlem af IMCC-uland
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Du møder andre studerende på tværs af
semestrene. Du lærer en masse både fagligt og
personligt, 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 møde-
lokale.
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På IMCC kontoret
Alle er velkomne!
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Udsendelse efteråret 2006:
PIT-gruppen tilbyder nu følgende restpladser med
udsendelse efterår 2006:

- Kotagiri, Indien (1 plads)
- Arogyanvaram, Indien (1 plads)

Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princip-
pet! Tag kontakt med PIT-gruppen (pit@imcc.dk)
hurtigst muligt hvis du er interesseret.

Udsendelse foråret 2007:
Der afholdes informationsmøder i starten af næ-
ste semester i alle tre byer.

Hold øje med Acuta/MOK/Sund&Hed og IMCC’s
hjemmeside (www.imcc.dk) for tid og sted.

Ansøgningsfrist for udsendelse foråret 2007 er
den 15. marts 2006!

Mvh,
PIT-gruppen
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Læs mere på www.panum-philm.dk
Fristen er fredag d. 25. november.
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GIM (Gruppen for Integreret Medicin) holder
møde i dag d. 2/11 kl. 16.00 i lok. 9.2.3. Er du
interesseret i alternative behandlingsformer og
vil du gerne diskutere alternativ behandling i et
åbent forum, skulle du prøve at deltage i et GIM
møde.
På dagens møde holder Nicolai oplæg om sin
OSVAL 1, der handler om bøn og helbredelse.
Vil du vide mere om GIM, kan du gå ind på vores
hjemmeside på www.sund.ku.dk/gim. Møderne
er åbne for alle, og der er altid the og kage!

Vel mødt!
GIM
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Der er lang fredagsbar på fredag den 4.11. fra
kl.11-24. Så kom ned i studenterklubben og hold
weekend og J-dag.
Dørregler:
Alle studerende og ansatte på det sundheds-
videnskabelige fakultet er velkomne mod frem-
visning af studiekort.
Der må til denne fredagsbar medbringes en gæst
pr. studiekort - man skal stå i kø sammen med
sin gæst.
HUSK at det er dine medstuderende der frivil-
ligt og ulønnet står i døren såvel som i  baren.
Respekter deres anvisninger og hjælp med til at
gøre fredagsbaren så sjov, hyggelig og problem-
fri som muligt.

Normale åbningstider:
Tirsdag-Fredag 11-17
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Er du medlem af en basisgruppe, der har nogle
studentersociale begivenheder under opsejling?
Eller har du bare en god idé til noget spændende,
folk på Panum kan have glæde af?
Lad ikke økonomien være en begrænsning! Ansøg
Studenterklubben om en bevilling! Vi giver penge
til alskens formål. Eneste krav er, at det skal
være studentersocialt og berøre flere end blot
dig og din læsemakker…

Læg en ansøgning i den røde postkasse ved ind-
gangen til Studenterklubben eller skriv en mail
til mesteranker@stud.ku.dk. Så lover Studenter-
klubben at behandle den hurtigst muligt.

Ansøgningen skal indeholde budgetoverslag (vi
skal have en klar idé om, hvad pengene skal
bruges til) samt et navn og adresse på én, vi kan
udstede checks o.lign. til.

Studenterklubben har på dette semester indtil
videre bevillet penge til følgende:
- 2000 kr. til 4 brugte cykler til medicinere i
klinik på Bornholm. Cyklerne skal gå ”i arv” og
lette  transporten til og fra hospitalet.
- 17.000 kr. bevilget MSR til køb af bærbar com-
puter og projektor

������������	�
	
 �����!�� 
- men hvordan?

Har DU et kreativt talent? Finder du ofte små sjove tegninger blandt dine forelæsningsnoter? Udnyt
dette og vind lækre præmier!

Den nyopstartede basisgruppe SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab – udlover 6 flasker god
italiensk rødvin fra Marcos Italienske Supermarked samt et gratis medlemskab til foreningen i en
logokonkurrence blandt alle interesserede.

Logoet skal være foreningens varemærke og bør indeholde foreningens navn. Ellers er der frie tøjler og
sakse er absolut intet krav.

Alle som ønsker at deltage skal lægge deres logo i SAKS postkassen ved siden af MOKs postkasse på Panum
inden d. 24. November. Logoet skal mærkes med navn og telefonnummer. Logoet kan også sendes
per mail til t.yndigegn@gmail.com. Vinderen bliver valgt af SAKS bestyrelsen* og logoet vil blive præsen-
teret på månedsmødet mandag d. 28. November.

*SAKS bestyrelsen forbeholder sig ret til ikke at vælge blandt de indkomne forslag.
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Det her er meget anderledes end noget andet jeg har
prøvet, Afrika sniger sig ind under huden på en. Natu-
ren er helt ubeskrivelig, specielt fordi der er så mange
højdeforskelle hele tiden og det hele bare er stort og øde
– men så alligevel ikke, for der midt i det hele på en af
de hemmelige afrikanske stisystemer ude i roughen
kører der en... hvad – en cykel! Jeg fatter det ikke, de
må punktere konstant, eller også kan de noget med
cykler som vi europæere ikke har fattet.

Nå men lidt om mit nye hjem her i den nordøstlige
kenyanske himmel. Her er fyldt af fantastiske bjerge
med theplantager og bananplantager og den uhygge-
lige miraaaa – amfetaminagtig substans som gør ind-
byggerne her en anelse crazzzzzzy…

Hospitalet er fantastisk – vi har været her tre dage nu
og har allerede lært en masse. Malaria, tyfus, tuberku-
lose, HIV (en stud med fra Nairobi fortalte at dette
område er overloaded 38 %!), psykose, selvmord, me-
ningitis, sukkersyge, hjertesygdom, abort, seriøs blod-
mangel – i en vældig blanding på medicinsk afdeling.
Det kan måske lyde en anelse deprimerende, men læ-
gerne kan gøre imponerende meget for størstedelen af
patienterne her.

Standarden er langt fra derhjemme og remedierne er
få, men udnyttet til det sidste. Der er dog stor forskel
på dagene og lægerne, vi giver vores besyv med så godt
vi kan. Diagnoserne er stort set kliniske selv om der er
røntgen (røntgenlægen er vist ikke helt up-to-date og
maskinen er sat sammen af to forskellige apparater),
nogle få blodprøver, EKG (noget ustabil maskine) og
ultralyd.

Afdelingen er inkluderet fluer, myggenet, spytbarker
som jeg ikke kan lade være med at kigge ned i selvom
jeg ved det er ulækkert, og masser af såvel nye, ukendte
som velkendte lugte. Vi får lov til at skrive journal-
notaterne på stuegang og lave små indgreb og undersø-
gelser under supervision, det er meget lærerigt.

Jeg var med den gode læge på vagt i går aftes og
assisterede til et kejsersnit, et skudsår og en sen abort
som var blevet provokeret andetsteds. Ikke så rart,
men abort er forbudt her i landet så det er desværre
konsekvensen, der er vist temmelig mange af den slags...
En meget atypisk aftenvagt set med danske studmed
briller på.

I aften skal Leif og jeg til middag hos den gode læge
(Tsuma), og han har lovet at lave en kødret… Ellers får
vi variationer over emnet KÅL (!) med ris, pasta eller
kartofler til. Så vi har bagt en kage til at tage med i
taknemmelighed. Man kan også få kød i byen, men så
er det som regel skåret i så små stykker at man ikke
kan genkende det…

Alt i alt nyder jeg Afrika med alt hvad det har at
tilbyde. Har planer om at tage til Uganda en tur om 2
uger, og nok også noget safari om en uges tid, så der er
nok at se til. Hvis ikke I kunne læse det mellem linierne
så kan I godt GLÆDE jer!

Kærlig Hilsen Sascha (brevet er redigeret/forkortet
af PIT-gruppen)
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Af et universitet at være, virker det ikke særligt
velbegavet, med vilje at gøre det besværligt for de
studerende at finde ud af hvornår man skal være
hvor. Ja, jeg taler selvfølgeligt om SIS, Blackboard
og andet PIS. At fakultetet dækker sig ind under, at
den selvstændige skemalægning har til hensigt at
ruste den enkelte studerende til den virkelige ver-
den hvor man ikke får noget foræret er rent ud sagt
en gang øregas - Hvis den virkelige verden var lige så
åndssvagt indrettet, ville det eksempelvis svare til,
at et busselskab gør sig store anstrengelser for at
finde ud af hvilken bus der skal være hvor og hvornår,
og når alle køreplanerne er lagt og informationerne
skal præsenteres for offentligheden, med vilje klip-
per hele lortet i stykker, vælter det ned i en sort
affaldssæk, omryster kraftigt og derefter siger til
kunderne: ”For at gøre det så let for jer, som overho-
vedet muligt, har vi samlet alle informationerne et
sted.”

Der er omkring 2500 medicinstuderende på Panum.
Hvis de alle skal bruge en halv time om ugen på at
sikre sig, at der ikke er lavet om i planlægningen og
skrive deres skema ned i kalenderen, svarer det til
et spild på 50.000 timer på årsbasis… timer vi kunne
have brugt på studier eller FADL-vagter (løntab: ca.
kr. 6.500.000). Det er ganske enkelt en uforskam-
methed af rang, fakultet her byder os.

Hver studerende har et nummer og er holdsat. Alle
disse informationer ligger allerede i et eller andet
regneark, for under arbejdet med planlægningen af
forelæsninger og holdundervisning, har man natur-
ligvis været nødt til at sikre sig at det enkelte hold
ikke skulle være to steder på en gang. Det må da
være muligt, at lave et udtræk til hvert hold!

Allerærbødigst, en travl student.

Skribenten har ønsket at være anonym, men navnet
er redaktionen bekendt.
MOK/Gordon
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Kenneth Geving Andersen

En ny milepæl i samarbejdet mellem studenter-
organisationerne på fakultet - det er det lagt op til
når Sundrådet for første gang arrangerer Stormøde
med basisgrupperne. Dette er et forum folk fra alle
basisgrupper er inviteret til at snakke om hvordan vi
kan udvikle studentermiljøet på fakultet. Stormødet
er et møde som vil blive arrangeret en gang per
semester.

Temaet til onsdagens møde er noget vi i Sundrådet
har arbejdet meget med, nemlig et studenterhus i
den gamle sygeplejeskole. Projektet har fået navnet
MEDICINERHUSET, og er et samarbejde med FADL.
Ideen er at alle studenterorganisationer ved fakulte-
tet og alle FADLs aktiviteter samles under et tak.
Samtidig laver vi læserum, grupperum og undervis-
ningslokaler i samarbejde med fakultetet for at af-
hjælpe den svære situationen det er på fakultetet i
den forbindelse. Sidst men ikke mindst vil der være
en café og evt. en studenterklub. Det eksisterer også
planer om at lave en børnehave i tilknytning til hu-
set.

Medicinerhuset er en fantastisk chance til at skabe
noget nyt og positivt ved fakultet. Men for at det
skal blive godt er det vigtigt at det er bredt demo-
kratisk funderet. Og det er derfor vi holder møde om
dette nu. Det er mange vigtige spørgsmål vi bliver
nødt til at snakke om. Hvem skal med? Hvordan skal
det se ud. Skal det renoveres? Hvordan skal vi styre
huset? Hvordan sørger vi for at det bliver så demo-
kratisk som mulig.
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DATO: 2. november
TID: 16:00 til 18:00
STED: MSRs mødelokale

Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Vedtægtsændringer
4. Fakultetsrådet-orientering fra mødet den 31.
5. FUSU-orientering fra mødet den 26.okt
6. Møte med dekanen - orientering fra mødet den
1.nov
7. Vedtægtsendring (Ansættelse af sekretær)
8. Studenterhus i Nørre Alle 4-6 (den gamle sygepleje-
bygning)
9. evt.
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Forum:Møde med dekanatet
Mødedato:1. november 2005 kl. 13.00-14.30
Sted: Formøde i MSRs kontor. Mødet med deka-
nen er i  Lokale 9.1.68

Dagsorden:
1.Overgangsperiode med konstituteret dekan
2.Økonomi - hvad sker med besparelserne
3.Ny institutstruktur - betydning for undervisningen?
4.Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
5.Studenterhus
6.Prægraduat forskningskultur
7.Medlemmer til arbejdsgruppen for undervisnings-
miljøvurderingen på SUND (bilag)
8.Næste møde
9.Evt.
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Arbejdstid
Arbejdstiden er på ca 2 timer ugentligt. Derudover 2
timer ekstra om ugen når der er møde.
Løn
Lønnen er på 5000 per semester.
Arbejdsopgaver
Sørge for, der er kaffe og te klar til møder
Tage referat til møder
Sætte referat i MOK: Skal lægges ind på blank adobe-
skabelon på Y:
Sætte SUNDRÅDETs side op i MOK:
Holde hjemmesiden opdateret
Holde mailinglister opdatert
Holde orden på Y-drevet (SUNDRÅDET’s foldere)
Holde kontoret ryddeligt
Hente post og fordele det i dueslaget:
Forefaldende administrative opgaver efter aftale med
formanden

Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd (SUNDRÅDET) er samarbejdsorganet mellem alle studenterorganisationer
og en fakultetsgruppe under Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Det er strikkesæson – og det er skønt og afstressende at sidde
inden døre med et håndarbejde mellem hænderne!
Torsdag i denne uge står i Allehelgensugens tegn: studenter-
præsten vil komme forbi og fortælle om, hvad allehelgen og
halloween handler om. Der vil være hjemmebagt pumpkin
pie og naturligvis kaffe og te. Og du er velkommen selvom du
ikke strikker.
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Alle er velkomne!
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medar-
bejder 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 arrangementer vil være tilrettelagt særligt
for børn, men deres forældre/onkler/tanter/voksenvenner er
naturligvis lige så velkomne!

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 sanser. Bag-
efter er der varm og lækker suppe til alle i kirkehaven foran
kirkens indgang.

Onsdag den 2. november kl. 9-11
Store Sal i menighedslokalerne bag kirken (eller på kirke-
plænen)
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 græskarmand ind i bil-
ledet?

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

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.

OBS! Spisningerne tirsdag og fredag koster kr. 20,- pr. vok-
sen; børn er gratis. De øvrige arrangementer er gratis.

Allehelgensugen 31. oktober - 4. november 2005 arrangeres i
et samarbejde mellem studenterpræst Nicolai Halvorsen og
sognemedhjælper Randi Tang Nielsen, som begge arbejder
ved Sankt Johannes Kirke.
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Dato: onsdag den 9. november kl. 15.15
Sted: Studenterlokalet St. Kannikestræde 8, 1. sal
Vi er nået til sidste afdeling af studiekredsen om Da Vinci
Mysteriet. Denne gang vil der især blive fokuseret på Leonardo
da Vinci og hans – mulige – betydning for de mystiske begi-
venheder. Det er cand. mag. Carl Fuglsang-Damgaard, som
leder studiekredsen denne onsdag.

Du er velkommen til at dukke op, også selvom du ikke har
været med de to foregående gange!
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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 eksamens-
angst, ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør
eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro
eller kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er
som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (ons-
dag 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 el-
ler have dit barn døbt.

Studenterpræstens kontor
Blegdamsvej 3b, 15.2.12200 København N
Tlf.: 35 32 70 94 mobil 28 75 70 94
Mail: pnh@adm.ku.dk
eller lotz@adm.ku.dk
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest
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