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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:YD-YD
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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

��������	������
�������	��
�������
 �����
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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Referent: Mette K. Kristensen
Til stede: Pernille Due, Mogens Holst Nissen, Nils
Høiby (fra kl. 15.20), Birte Glenthøj (fra kl. 16.20)
Peter Bonde, Kenneth Geving Andersen, Kirstine
Fabritius (til kl. 17), Helene Hvidman, Michael
Hejmadi, Bjarke Hansen (fra 16.40), Camilla Grøn-
lund Hiul, Gordon Jehu, Theis Pedersen-Skovsgaard,
Johannes Poulsen, Gitte Birkbøll, Charlotte Paisley,
Louise Fejerskov, Lisbeth Roland Hansen, Martin
Stampe Noer

Gæster: Klaus Witt, afd. for almen med.
Afbud: Poul Jaszczak

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-08 (bilag efter-
sendes)
3. Redegørelse for nuværende og fremtidige
planer for udvekslingsstuderende på Hvidovre Hospi-
tal ( Jørgen Hedemark inviteret)
4. Personsager (bilag)
5. Foreslåede besparelser på med. studiet (bi-
lag udleveres på mødet)
6. Studie- og eksamensordningen
A: Diskussion af forslag til beslutninger vedr. revi-
sionen af 1.-5. semester (bilag eftersendes)
B: Beslutning om obligatorisk undervisning på 10. -
12. sem. (bilag)

C: Foreløbig drøftelse af eksamen contra
tentamen i den nye studieordning med eksampel fra
derma., oftalmologi og oto-rhino-laryngologi (bilag)

D: Arbejdsmedicins placering (bilag)
7. Udkast til kommissorium til udvalg vedr.
6.-9. sem. revision (bilag eftersendes)

8. Drøftelse af karakterstatistik ny studie-
ordning (bilag)
9. Drøftelse af diskussionsoplæg vedr.
”Advanced Life Support” kursus (bilag)
10. Godkendelse af indstilling af nyt medlem i
VKO-udvalget Jette Bangsborg (bilag eftersendes)
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat 05-08 (bilag eftersendes)
Referat 05-08 blev godkendt

Ad 4) Personsager

Referatet fra dispensationsudvalgets møde 19/9 samt
referat af studielederens samtale med studerende d.
13/9 blev godkendt.
Herefter blev personsagerne diskuteret.

En studerende havde søgt om forlænget frist for 2-
års reglen. Efter en gennemgang af sagen, beslut-
tede studienævnet at udskrive den studerende fra
studiet p.g.a. manglende studieegnethed.

To studerende havde søgt om ekstraordinær eksa-
men på 10. semester 1986-ordningen til sommeren
2006.
Begge ansøgninger blev imødekommet.
For fremtiden må administrationen ved lignende
ukomplicerede sager – som de to ovenstående – træffe
administrativ beslutning om at deltage i ekstraordi-
nær eksamen i sansefagene foråret 2006.

En studerende havde klaget over udskrivning fra
medicinstudiet. Studienævnet besluttede at fastholde
udskrivningen.

Ad 3) Redegørelse for nuværende og fremtidige pla-
ner for udvekslingsstuderende på Hvidovre Hospital

Pernille Due orienterede om en henvendelse fra Klinik-
udvalget Københavns Kommune vedrørende meget
store hold i gyn. og pæd. på 13. semester på grund af
udvekslingsstuderende.
Studienævnet tage stilling til, hvorvidt undervisnin-
gen på henholdsvis 11. og 12. semester skal være
obligatorisk el. ej ?

Peter Bonde oplyste, at MSR er meget imod obliga-
torisk undervisning, bortset fra den kliniske praktik.
Michael Hejmadi bemærkede, at såfremt man gør
undervisningen på ny. 11. sem. obligatorisk, er det
en stramning i forhold til det "tilsvarende" semester
på gl. ordning - 10. sem.
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I skrivende stund (mandag d. 14/11) er der endnu
ikke afholdt valg. Når dette MOK er på gaden vil al
ståhejen derimod være overstået, og København har
fået en ny overborgmester. Bliver det mon Ritt (A),
Klaus (R) eller Søren (V)? Og mon der er nogen der
(modsat de landsdækkende debatter på DR og TV2)
er kommet i tanker om at Mogens (C), Bo (F) og
Louise (O) også er kandidater til overborgmester-
posten? Hvor mange mon træffer sit valg på bag-
grund af en gratis rød ballon eller et rundstykke og
en basse? Det er trist, men ikke desto mindre en
realitet, at dette er en del af langt de fleste partiers
valgkamp. Hvor mange kilo flyers mon der kan sam-
les op, alene på Panums område? Og hvor længe
efter valget skal vi se på de samme kedelige valg-
plakater hænge på hver en lygtepæl, eller ligge på
gaden til de opløses i regnen? Hvor mange halvt-
omme valgløfter er det mon blevet til i år? Og når nu
de alle sammen vil så meget godt, hvem er det så
lige der kommer til at lide under det? For, let’s face

it, for at der bliver penge til alle disse forbedringer
skalder skæres noget andre steder, eller betales mere
i skat. Er der folk der, i deres fulde alvor stemmer på
”hampepartiet”, ”Mobilmast”-listen, ”Gratis Lykke”-
listen eller andre gøglerlister? Og hvorfor skal du
trækkes med en MOK-leder med et så ringe politisk
indhold? Nok et af de mest relevante spørgsmål ind-
til nu, men læs videre lidt endnu. Ærligt talt har
valgkampen angående Region Hovedstaden været så
vag, at jeg personligt ikke kan finde ud af hvad der
sker hvis jeg stemmer på det ene, frem for det andet
parti. Så jeg ender nok, som mange andre, med at
blive sofavælger. Er der overhoved nogen der har
styr på de dersens regioner? Og hvad er idéen egent-
lig med de der gigantiske regioner, anyways? De
færreste kan se langt nok ud over deres egen næse,
til at stemme noget som ikke gavner dem selv di-
rekte. Hvordan skal de så kunne stemme noget der
skal gavne en hel region? Om et par dage er en masse
forhåbentlig faldet på plads og der er ro over landet.

Flere ugers intense (eller mindre intense) valgkampe
vil være ovre, og så kan man i hvert fald bare glæde
sig over at der er lang tid til næste gang.

MOK-redaktionen / Jannie
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Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede
Pernille Due, Poul Jaszczak, Hans Sjöström, Martin
Stampe Noer, Charlotte Paisley, Louise Fejerskov,
Camilla G. Hiul, Malene Esager, Johannes Poulsen,
Helene Hvidmann, Kirstine Fabritius, Michael
Hejmadi (fra 13.45), Kenneth Geving Andersen

Afbud: Birte Glenthøj, Nils Høiby, Mogens Holst-
Nissen
Dagsorden
Diskussion af 1.-5. semesters revisionen

Studienævnet har modtaget kommentarer til
revisionsrapporten 1.-5. semester fra:

Niels Erik Møllegaard     Cellebiologi
Fl. Fryd Johansen            Patologi
H.H. Jensen                     Sundhedspsykologi
Klaus Witt                       Almen Med.
P.Rossel+ M. Norup        Videnskabsteori

Inden mødet havde studieledelsen udsendt deres for-
slag til revision sammenlignet med henholdsvis ud-
valgets- og de studerendes forslag.
Pernille Due foreslog, at man på dagens møde gen-
nemgik 1.-5. semesters revisionsforslag, men at
studienævnet kun traf endelig beslutning om ændrin-
gerne på 1. og 2. semester, så planlægningen af disse
semestre kan gå i gang, med henblik på opstart fra
foråret 2006. Den endelige godkendelse af detaljerne
i det nye foreslåede TPK kursus og sundhedspsykologi-
kursus må afvente det kommende studienævnsmøde.
Beslutninger vedrørende 3.-5. semester, inkl. eksa-
men på 4./5 semester, vil blive truffet på førstkom-
mende studienævnsmøde.

1. semester:

Helene Hvidman pointerede, at de studerende i de-
res forslag ønskede at bruge de 0,8 uge-ækvivalent
”ikke skemalagte timer” og de 0,8 uge-ækvivalent
timer patobiologi  til 1. hjælpekursus, da de mente
der var et behov for at udvide dette område generelt
i studieplanen.
I det besparelsesforslag Studieledelsen har fremsendt
til dekanatet indgår patobiologitimerne, som bespa-
relse, da   det   er studienævnets opfattelse, at
patobiologiundervisningen på 1.-5. semester ikke har
fungeret efter hensigten i  studieplanen. Pernille
Due mente derfor, det var hensigtsmæssigt ikke på
nuværende tidspunkt at beslutte alternativ anven-
delse af disse timer.

Kenneth G. Andersen spurgte, om vi ikke på sidste
studienævnsmøde, havde besluttet, at nedsætte et
udvalg til at se på undervisning i 1. hjælp?
Dette bekræftede Pernille Due, og kunne endvidere
fortælle, at udvalget var ved at blive nedsat. Men
Pernille Due slog fast, at det ikke er meningen, at
studienævnet på nuværende tidspunkt tager stilling
til, hvad de ”ikke skemalagte timer” og patologi-
timerne eventuel skal udfyldes med.  Udgangspunk-
tet er  rapporten vedrørende revision af 1.-.5 seme-
ster, og vurderingen  af de ændringer, der foreslås
heri.
Pernille Due afviste, at studienævnet i den nuvæ-
rende situation kunne tage kvalificeret stilling til en
opgradering af enkelte studieelementer uden at der
forelå et egentligt gennemarbejdet motiveret for-

slag til dette. Det blev fremhævet, at der er en lang
række andre undervisningselementer, som gennem
årene har været anmodet om timer til. Hun slog fast,
at nye studieelementer eller væsentlig forøgelse af
nuværende studieelementer kræver en anderledes
tilbundsgående analyse.

Studienævnet besluttede, at godkende studieledelsens
indstilling til revision for 1. semester.

1. semesters undervisning udgøres således af:
Introduktion……………………………………. 0,5 ue
KFK (kommunikation)………………………… 0,5 ue
TPK og intro til professionalisering……………. 2,8
ue + 1 uges klinik
1. hjælp…………………………………………. 0,7 ue
Basal humanbiologi……………………………. 10,9 ue (
incl 5,4 ue kemi)
Patobiologi………………………………………  0,8 ue
Ikke skemalagt…………………………………..  0,8 ue
I alt……………………………………………… 20,0 ue

2. semester

2. semesterforslaget fra alle parter indeholdt et nyt
mere målrettet cellebiologi kursus og et deraf føl-
gende vævslærekursus, som samler op på de dele af
2. semester som ikke umiddelbart passer ind i celle-
biologikurset. Der var bred tilslutning i Studienævnet
til dette nye cellebiologikursus. Alternativer til vævs-
lærekursets opbygning blev kort vendt.

Udvalget havde i sit forslag ikke taget konkret stil-
ling til placeringen af sundhedspsykologi eftersom
dette forslag ikke forelå ved udvalgsarbejdets afslut-
ning. Der udspandt sig en længere diskussion om
placeringen af sundhedspsykologi (3 ue) hhv tidlig
patientkontakt (2 ue).

Til forslaget om at placere sundhedspsykologi på 2.
semester og tidligt klinisk ophold på 3. semester
blev påpeget følgende:
· det vil give meget ekstra tid på 3. seme-
ster. Det blev påpeget, at
§ det var tiltrængt, og ville nedsætte de stu-
derendes stress niveau og læseoverbelastning på 3.
semester
§ organkursus 1 ikke tidligere havde vist en
evne til at begrænse sig og der blev udtrykt bekym-
ring overfor om dette bare ville give anledning til
endnu en ekspansion fra anatomi fagets side
§ at OK1 tidligere allerede har fået 1 uge
ekstra og at det ville betyde 3 ekstra uger til OK1,
hvis forslaget blev vedtaget
· det vil give 3 eksaminer på 2. semester
(hvor der i forvejen er en temmelig stor dumpepro-
cent)  og kun 1 på 3. semester
· det vil give et presset 2. semester med kun
0,3 ue ikke skemalagt

Til forslaget om at placere tidligt klinisk ophold på
2. semester og sundhedspsykologi på 3. semester
blev påpeget følgende:
· De studerende fandt det vigtigt, at de stu-
derende har haft bevægeapparatet inden opholdet,
hvis man skal have mulighed for at følge lidt med og
mente, at jo mindre forudsætninger man har inden
opholdet, jo mindre aktiv er man. Dertil svarede
Pernille Due, at det kun er en introduktion til patient-
kontakten, og man behøver ikke store forkundska-
ber. Poul Jaszczak bemærkede, at de studerende har
haft basal humanbiologi inden opholdet, og at det
burde være et godt grundlag for at kunne følge med.
· Dette forslag fordeler antallet af eksami-
ner med 2 på hvert semester
· At det tiltrængt giver 1 uges mere ”luft” til
læsningen af organkursus 1, men samtidig en mere
jævn fordeling af de ikke skemalagte timer over
semestrene
· At det giver to relativt læsetunge kurser på
3. semester

Studienævnet besluttede revision af 2. semester un-
dervisningen således, at:

Cellebiologi (incl molekylær genetik)…8,2 ue
Vævslære (almen hist., neurobiofysik
muskelbiofysik, alm embryologi
alm genetik)......................................5,8 ue
Tidligt klinisk ophold……………………..2,0 ue
Patobiologi…………………………………0,7 ue

Pernille Due bemærkede, at som udgangspunkt var
det planen i den nye studieordning, at såfremt eksa-
men blev bedømt med bestået/ ej bestået skulle
kurset være obligatorisk, og blev eksamen bedømt
med karakter, skulle kurset ikke være obligatorisk.

Gordon Jehu nævnte , at det vil skabe problemer i
forbindelse med fx udlandsophold, hvis undervisnin-
gen gøres obligatorisk, og det under alle omstændig-
heder er nødvendigt, at have deltaget i undervisnin-
gen for at kunne gå til eksamen, så de studerende
følger undervisningen, også selv om den er ikke-obli-
gatorisk.
Helene Hvidman mente også, at det var mere tilta-
lende, at de studerende kommer til undervisningen,
fordi det er nødvendigt for at bestå eksamen, end
bare fordi det er obligatorisk.

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg til arbejdet
med obligatorisk undervisning kontra ikke obligato-
risk. Udvalget skal til studienævnsmødet i december
komme med forslag til eventuelle ændringer/ præci-
seringer i studieordningen.

Afsluttende blev det slået fast, at da der ikke, inden
dette semesters start, har været en klar udmelding,
ikke er obligatoriske studieelementer på 11. seme-
ster, og der er ligeledes på dette semester  ingen
indtegningsbetingelser til eksamen på 11. semester
ny studieordning.

Det udsendte forslag til ændringer af obligatoriske
studieelementer blev ikke godkendt.

  D: Arbejdsmedicins placering (bilag)

 Studienævnet har modtaget et brev fra Arbejdsme-
dicin, hvori de ønsker placeringen af faget ændret.
Forslaget har efterfølgende været behandlet i Følge-
gruppen, som ikke finder, at der er belæg for en
ændring i den nuværende struktur. Dog anbefaler de
mindre forandringer i fordelingen af timerne mellem
6. og 8. semester.

Studienævnet besluttede, at arbejdet med ændrin-
gen af placeringen skal indgå i arbejdet med 6.-9.
semester revisionen. Fagets ønskede ændringer sen-
des til udvalget vedrørende revision af 6.-9. seme-
ster.

Ad 7) Udkast til kommissorium til udvalg vedr. 6.-9.
sem. revision (bilag eftersendes)

Helene Hvidman forslog, at man inddrog en farmako-
log og en patolog i arbejdet.Der var enighed om at
det var en god ide, og man fandt frem til de ønskede
deltagere i udvalget.Der vil blive skrevet til delta-
gerne i udvalget, og alt relevant materiale vil blive
sendt til dem.
Kommissoriet blev godkendt med en enkelt rettelse.

Ad 8) Drøftelse af karakterstatistik ny studieordning
(bilag)

Det var ud fra den udleverede karakterstatistik mu-
ligt at se hvilke eksaminer, der  har problemer med
meget høje dumpeprocenter.
Studienævnet besluttede, at såfremt der opstår spe-
cielle problemer indkaldes kursuslederne samt
delkursusleder(er) for de berørte kurser til
Evalueringsstudienævnsmødet, hvor de vil blive bedt
om at forholde sig til dumpeprocenten, samt at
komme med  forslag til evt.  løsninger, der kan sikre
en lavere dumpeprocent blandt de studerende.

Ad 9) Drøftelse af diskussionsoplæg vedr. ”Advanced
Life Support” kursus (bilag)

Kenneth Geving Andersen kunne fortælle, at han har
deltaget i kurset og, at det var et meget interessant
og professionelt kursus.

Helene Hvidman mente, at der mangler en "rød tråd"
i forbindelse med undervisningen i genoplivning gen-
nem studiet.

Pernille Due var enig i Helene Hvidmands betragt-
ning, men pointerede også, at vi har timerne, og
derfor ikke behøver gå ud og købe et stort dyrt kur-

sus. Det vil være bedre at udnytte de timer, der
allerede er afsat til førstehjælp bedre.

Studienævnet besluttede at nedsætte et udvalg, der
skal arbejde med Førstehjælp på langs af studiet.

Ad 10)Godkendelse af indstilling af nyt medlem i
VKO-udvalget Jette Bangsborg
Jette Bangsborg blev godkendt som nyt medlem af
VKO udvalget.
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Ikke skemalagt…………………………... 1,2 ue
I alt……………………………………………20,0 ue

3.semester

Oplægget om revision af 3. semester indeholdt fra
alle forslagsgivere en udflytning af metodekurset fra
3. semester til 4. semester for at give ekstra plads
på dette meget arbejdsbelastede semester.

Dette medfører en flytning frem på studiet af det
tidlige kliniske ophold.
I forlængelse af diskussionen vedr. placeringen af
kurserne sundhedspsykologi hhv tidligt klinisk op-
hold,  udtrykte Studienævnet stor  bekymring for,
hvad konsekvenserne af denne plan bliver for anatomi-
undervisningen.
Både fra studenter- og vip-side blev der udtrykt be-
kymring for, om faget ville udnytte denne ekstra
læsetid på semestret til at ekspandere undervisnin-
gen. Studienævnet besluttede, som konsekvens af
diskussionen, at der som forudsætning for en ændring
, som skaber mere ”luft” på 3. semester må nedsæt-
tes et udvalg med henblik på at gennemgå OK1’s
indhold. Udvalgets arbejde skal have til formål at
sikre, at faget med de nye rammer fastholder et
indhold, som er klinisk relevant og på et acceptabelt
detail-niveau i forhold til den angivne tidsramme.
Der var i studienævnet enighed om, at anatomikurset
er overbelastet. Det blev anført, at funktionel ana-
tomi burde være en større del af kurset.

På grund af dette, og da man ikke ønsker, at de
studerende ikke kan klare kurset, var der enighed
om at udvalget til gennemgang af indholdet i under-
visningen i anatomi på 3. semester, skulle nedsættes
snarest.

Udvalget skal endvidere se på kravene til eksamen.
Det blev fra flere sider påpeget, at en ændring fra
eksamen til tentamen for OK1 ville være et alterna-
tiv, såfremt faget ikke var i stand til at sikre en
mindre overbelastning læsemæssigt af de studerende
på 3. semester.
Helene Hvidman bemærkede også til 3. semester, at
de studerende meget gerne vil bruge de ikke skema-
lagte timer til noget. Hans Sjøstrøm slog fast, at de
ikke skemalagte timer ikke umiddelbart kunne an-
vendes som timer til andet formål, da de ikke indgik
i ressourceberegningen som timer, men alene opstod
som følge af den ændrede fordeling af ue/timer over
studiet.

Studienævnet besluttede ikke en endelig revision af
3. semester undervisningen, da dette forudsætter en
færdigdiskussion af 4. og 5. semester, men den fore-
løbige diskussion pegede på følgende revision, som
konsekvens af beslutningerne vedr. 2. semester:

Organkursus1 ………………………………… 11,9 ue
KFK (klin anat)………………………………   1,0 ue
Sundhedspsykologi…………………………… 3,0 ue
Patobiologi……………………………………...0,8 ue

Ikke skemalagt……………………………….. 1,3 ue
I alt…………………………………………….  20,0 ue

4.+5. semester

4. og 5 semester inkl. eksamen vil blive diskuteret
på studienævnsmødet d. 8. november.

I den fremsendte oversigt over forslag til revision af
1. –5. semester blev følgende faktuelle fejl rettet:
1. sem.:  1. hjælp i udvalgets forslag udgør 0.7 ue og
ikke 0 som anført.
I studieledelsens forslag skulle paotbiologi og ikke-
skemalagte timer udgøre 0,8 ue hver og ikke som
anført 0,7 og 0,9 ue.
2. sem. :Molekylær delen af genetik skulle flyttes op
under Cellebiologi,  og cellebiologi ændres derfor til
8,2 ue i stedet for 7,2 og for vævslære til 5,8 ue i
stedet for 6,8 (ændres både i udvalgets forslag og
studieledelsens forslag).
5. sem. Under organkursus 4-6 var fejlagtigt anført:
excl 4 i de tre forslag, skal ændres til: excl 5 og 13,2
ue i de studerendes forslag skal ændres til 6,0 ue.

Endeligt besluttede studienævnet, at revisionen af
1. –5. semester bør ske løbende med start  af det
reviderede 1. semester forår 2006 og fuld implemen-
tering af ændringen (til og med 5. semester) til forår
2008.
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CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/
LKFTILBYDER I OKTOBER 2005 KURSER FOR
STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE      TID          ÅBNES
21.11.2005          Kombi 16.15–20.30        02.11
24.11.2005     Genoplivning 16.15–19.30 02.11

CEKU/LKF - Laboratoriet for Kliniske Færdigheder.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

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

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

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

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).

- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Vi tilbyder en medicinstuderende deltagelse i projekt
US-EU-MEE (United States - Europe Medical
Educational Exchange Project)

Hvis du
- har afsluttet 9. semester på afrejsetidspunktet
- har meget gode engelskkundskaber

 er dette måske noget for dig

Der vil være 1 plads i foråret 2006, med ansøgnings-
frist fredag d. 2. december 2005 kl. 12.

Den studerende, der bliver udvalgt til at deltage i
projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinik-
ophold på Cornell University Medical College). Te-
maet for Cornell/København udvekslingen i 2006 er
”Neo-natal Intensive Care”

Det er hensigten, at den studerende skal følge et
fuldt patientforløb fra første patientkontakt med
sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. lign.)
over hospitalisering til efterbehandling i de sociale
systemer, f.eks. rehabilitering.

Det er et meget væsentligt element i dette projekt,
at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case study)
om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.
Det er desuden meningen, at rapporterne skal indgå
som undervisningsmateriale i den kliniske undervis-
ning. Disse bliver  gjort tilgængelige for andre uni-
versiteter via Internettet.

Ansøgningsskema vedlagt et CV, motivationsbrev på
engelsk, udtalelse fra 2 faglærere samt karakter-
udskrift afleveres i Journalen på Fakultetsgangen,

lokale 9.1.38 A. att. Suzanne Andersen. Inden den
endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive ind-
kaldt til en uddybende samtale, som forventes af-
holdt i uge 50.

Ansøgningsskemaet finder du på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm

Du kan også finde yderligere oplysninger på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
USA/US-EU-MEE.htm

Eventuelle spørgsmål rettes til international med-
arbejder Suzanne Andersen, lokale 9.1.33. Tlf. 35 32
70 57, e-mail suan@adm.ku.dk

1/12-05, kl. 10 –16, Universitetsparken, Store UP1,
tilmelding: ags@adm.ku.dk

Temadag for undervisere, administrativt personale,
studienævn og –ledere og øvrige WBL-interesserede.
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Potentialet i at bruge e-læringsplatforme til test og
selvevalueringer er oplagt. Og rundt omkring arbej-
des der også ivrigt med at indarbejde forskellige
elektroniske test- og evalueringsformer i undervis-
ningen som et regulært pædagogisk værktøj på linje
med projektarbejde, tavleundervisning og plenum-
fremlæggelser. Imidlertid oplever mange undervi-
sere usikkerhed om hvordan og hvornår de forskel-
lige former for tests konstrueres og anvendes.

Fordelene ved at anvende elektroniske tests i e-
læring er at computeren gør alt det grove arbejde
med at indsamle, behandle og præsentere data. Det
springende punkt er så hvordan tests og selv-
evalueringer konstrueres mest hensigtsmæssigt i for-
hold til teori, pædagogik, læringsmål, ressource-
forbrug osv. Altså kort sagt ’hvordan’ gør man og
ikke mindst ’hvorfor’ gør man det. Temadagen vil
være opdelt sådan at formiddagen vil koncentrere
sig mest om ’hvorfor’ og eftermiddagen mest om
’hvordan’.
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

Tirsdag  15/11 1100 - 1200 1200 - 1500 Johannes Poulsen   Medicin
Onsdag  16/11 1700 - 1800 1400-1700 Malene Esager Medicin
Torsdag  17/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard  Medicin
Torsdag 17/11 1600-1700 1300-1600 Gordon Thomas Jehu   Medicin
Torsdag 17/11 1900 - 2000 1600 - 1900 Ulrik Bodholdt Medicin

Mandag 21/11 1500-1600 1200-1500 Christina Rydahl Lundin Medicin
Mandag 21/11 1800-1900 1500-1800 Camilla Grønlund Hjul Medicin
Tirsdag 22/11 1100-1200 1200-1500 Johannes H. Poulsen Medicin
Onsdag 23/11 1700 - 1800 1400-1700 Malene Esager Medicin
Torsdag 24/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P. Skovsgaard Medicin
Torsdag 24/11 1600-1700 1300-1600 Gordan Thomas Jehu Medicin
Torsdag 24/11 1900-2000 1600-1900 Ulrik Bodholdt             Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

Den Internationale Studievejledning
Tlf. tid : 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

 DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !
Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3

Center for Web-baseret Læring holder en spændende
temadag om “Tests i e-læring”d. 1. december 2005.

I forlængelse af temadagen holder Pædagogisk
Udviklingscenter Sundhedsvidenskab et
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Hvornår: 9. december 2005 kl. 9 – 12

Hvor: Panum, EDB-lokale 21.1.22a

Hvem: Undervisere der gerne vil benytte tests- og
evalueringsfaciliteterne i Blackboard

Tilmelding: a.wildenradt@pucs.ku.dk - Deltagelse er
gratis

Med venlig hilsen

Sara Legind-Hansen
Koordinator for Web Baseret Læring
Tlf.  35 45 44 72
Dir. 35 32 67 05
sl@pucs.ku.dk

1����'

"$!$$
/�������
/2+��
��,���
345+

"$!$#
6�
���������
������
��
����
/2
1��!
1���
�������
718
Peter Allerup har både stor erfaring med konstruk-
tion af tests og med de tekniske og statistiske betin-
gelser som skal være opfyldt for at man meningsfuldt
kan teste kompetencer, viden, færdigheder, holdnin-
ger osv. Endvidere kommer indlægget bl.a. ind på
PISA undersøgelsen og Undervisningsministeriets
kvalitetskrav til elektroniske tests og prøver.
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Bertil Roos har gennemført en pilotstudie af anven-
delsen af webbaseret eksamination i kombination
med almindelig tilstedeværelsesundervisning. Stu-
diet løb over 4 år og omfattende 16 lærere og 850
studerende indenfor alle fagområder. Indlægget hol-
des på svensk.
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CWBL byder på sandwich, frugt, vand, te og kaffe til
tilmeldte deltagere.
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December 2005 bliver den digitale naturfagsprøve
officiel afgangsprøve for folkeskolens 9. klasse. Lise
Steinmüller har været med til udviklingen af
naturfagsprøven og hun fortæller i indlægget bl.a.
om de pædagogiske overvejelser bag design af test,
herunder kvalitetetsfaktorer, metoder mv.
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A: Hvordan bruger man tests og evalueringer som en
integreret del af et undervisningsforløb?
B: Hvornår anvendes de forskellige former for tests
og hvordan konstrueres tests og evalueringer mest
hensigtsmæssigt? Temadagens deltagere opdeles i
grupper (A og B) sådan at alle deltager i begge
workshops. Dermed kvalificeres den afsluttende op-
samling og det personlige udbytte.
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A: Hvornår anvendes de forskellige former for tests
og hvordan konstrueres tests og evalueringer mest
hensigtsmæssigt?
B: Hvordan bruger man tests og evalueringer som en
integreret del af et undervisningsforløb?
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Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,

kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.

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

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.
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Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

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

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

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 20.764,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.
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Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

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

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
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Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
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Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i
hvert semester.

Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en er-
klæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.
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Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid  - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under  6 mdr. gammelt.

Under alle omstændigheder skal man henvende
sig til Studievejledningen for Medicin med hen-
blik på at udfylde en korrekt ansøgning om dis-
pensation.
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Orientering om valg/prioritering af klinikudvalg for
studerende som påbegynder 6. semester i foråret
2006

Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester
ONSDAG D. 23. NOVEMBER
KLOKKEN 13.15-14.00
i Haderup Auditoriet

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin
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Skal vi høre røverhistorier fra krigskirurgerne i
Læger Uden Grænser, træne de basale færdighe-
der i kirurgi, begge dele eller noget helt andet?

Er du medicinstuderende, interesseret i kirurgi
og kunne godt tænke dig at blive involveret i en
gruppe studerende som har samme mål, så mød
op:
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Med venlig hilsen
SAKS
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
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Vi er IMCC EXCHANGE; en studenter-
organisation på Københavns Universitet, Panum
Instituttet, som formidler kliniske udvekslings-
ophold af en måneds varighed på Københavns
hospitaler.

Vi betaler dig

�������
pr. måned for dit værelse og der vil blive lavet
lejekontrakt.

Kontakt: Eva Hagberg og Jeppe Schroll
IMCC Exchange
evahag@stud.ku.dk eller jschroll@yahoo.com
Mobil: 26 29 20 62
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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 håndar-
bejde mellem hænderne!
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Alle er vel-
komne!

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præ-
stens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
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Gennem de sidste 10-15 år har Jesper Hoffmeyer
arbejdet på at udvikle et nyt internationalt fag-
område på grænsefladen mellem naturvidenskab
og kulturvidenskab, som kaldes for biosemiotik.
Biosemiotik er baseret på den ide, at den levende
natur bæres af eller ligefrem består af semiosis,
dvs. af tegn- og betydningsprocesser.

Det følger af denne ide, at tegn- og betydnings-
processer ikke, som det ofte har været antaget,
kan være det kriterium, vi skelner mellem natu-
rens og kulturens områder på. Snarere må de
kulturelle tegnprocesser betragtes som særtil-
fælde af en mere omfattende og generel
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biosemiosis, der uophørligt udspiller sig i biosfæ-
ren. Jesper Hoffmeyer understreger, at denne
ide på ingen måde modsiger den traditionelle
naturvidenskabelige opfattelse, at levende syste-
mer er båret af molekylære processer. Bio-
semiotikken tilslutter sig fuldt ud denne opfat-
telse, men antager blot, at de molekylære pro-
cesser ikke udelukkende kan beskrives rent ke-
misk, idet de som deltagere i livsprocesserne netop
udmærker sig ved samtidig at være bærere af
semiotiske relationer.

Jesper Hoffmeyer vil i aftenens foredrag introdu-
cere biosemiotikkens grundlæggende ideer i ly-
set af det man kunne kalde et bio-antropologisk
livssyn. Efter foredraget vil der være pause, så

en kort kommentar fra Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og derefter diskussion og debat.

Tid: onsdag den 16. november kl.19.30
Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 o.g.
Entré: kr. 20,-

(�����������
Amerikanerne holder Thanksgiving hvert år den
fjerde torsdag i november. De bruger dagen dels
til at mindes de første indvandreres ankomst til
Amerika i 1620 og dels til at udtrykke taknem-
melighed over livets små og store glæder. Vi
knytter an til den sidste del og adopterer efter
bedste evne dagens kulinariske traditioner. Der

vil derfor være en stor ”stuffed” kalkun på bordet
og lækkert tilbehør, og hyggeligt samvær vil være
i fokus.

Begrænset deltagerantal, derfor nødvendig til-
melding senest 21. november til Lise Lotz
(lotz@adm.ku.dk eller 35 32 70 94) eller Carl Fugl-
sang (33 93 01 83 eller cf@rundetaarn.dk)

Pris: kr. 75,-

Tid: torsdag den 24. november kl.18.30
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 - ved
Rundetårn

Studenterpræsten står til rådighed

Pastasalat med brød, 25,- kr.
(peberfrugt, oliven, tomatmarinade, pesto, rødløg,
squash, revet mozarella)
Lækkert lavet. Lidt vel olieret. Brødet lidt syrligt,
men godt. Flot og meget indbydende anrettet.

Gullerods-/græskarkage med div.
frugtstykker, meloncreme og
melonstykke på toppen, 8,- kr.
Smager ikke af så forfærdeligt meget, en smule tung
i det. Lækkert med den friske frugt.
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...Og så er der jo Panumkantinen...Uf!TJEK MOK 12!
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Til en spændende virksomhed indenfor rekrutte-
ring til sundhedssektoren, beliggende i Hørsholm,
søges foreløbig 2 svensktalende stud med’ere til
at supplere vort nyoprettede team af 2 danskta-
lende og 1 norsktalende stud med’ere.

Virksomheden
Virksomheden, der er international, beskæftiger
under 20 medarbejdere, der fortrinsvis beskæfti-
ger sig med rekruttering af læger samt hele teams
med læger, sygeplejersker og andre til både of-
fentlige og private hospitaler og klinikker for
tiden i Norge, Sverige, Danmark og England.
Virksomheden er i rivende udvikling og der er
fuld fart på i vores nye hovedkontor i Hørsholm.
Tonen i virksomheden er uformel og venlig og
alle arbejder selvstændigt under frie ansvars-
fulde forhold.

Opgaverne
Indledningsvis er der tale om opgaver der ligger
indenfor direkte tele-marketing, hvor du indgår
sammen med dine stud med kolleger i et team,
der efter aftale med Medpro’s faste stab ringer
op til læger i vores database for at interessere
dem for at tage arbejde gennem Medpro. Det
kan være kortvarige opgaver eller længereva-
rende opgaver. Arbejdet vil foregå efter aftalte
rutiner. Arbejdet foregår primært i eftermid-
dags og aftentimerne, typisk i intervallet klok-
ken 15/16 til ca. 21, og skal udføres i Medpro’s
lokaler. Du vil i udgangspunktet kunne få lov til
at arbejde så meget eller lidt som du har lyst til.
Afhængig af lyst og interesse vil du kunne tilby-
des at indgå i andet administrativt arbejde i
Medpro og vil således også kunne fungere som
vikar for den faste stab ved for eksempel ferie og
sygdom.

Din profil
Vi søger en person, der kan begå sig i et dyna-
misk og afslappet internationalt virksomheds-
miljø. Derudover skal du være serviceminded,
fleksibel og ikke bange for at tage fat i forskel-
lige arbejdsopgaver, og så må du bestemt IKKE
have noget imod at tale i telefon. Endelig vil det
være en fordel (men ikke en nødvendighed) hvis
du kender noget til MS Office, da Excel, Word
samt et egenudviklet windowsbaseret CRM-sy-
stem bruges i Medpro.

Ansættelsesvilkår
Du tilbydes en attraktiv løn, der ligger over VT
løn, nemlig svarende til kr. 140,- per time. I
tillæg naturligvis feriepenge og så en bonus ba-
seret på din succes i arbejdet. Tiltrædelse sna-
rest muligt.

Kontakt
Interesseret eller nysgerrig???
Ret henvendelse til læge Hans Wittrup på tele-
fon 70 202 251 (voice mail er på engelsk, men læg
endelig besked alligevel) eller på email
hans@medpro.info.
Alternativt tag kontakt med stud med Christof-
fer Calov Jørgensen på telefon 21 48 34 82 eller
email vextor@stud.ku.dk.
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Opgaverne drejer sig i første omgang om analyse
af karakteristika og potentiale for forskellige
lægemidler på globalt plan. Din profil er:
· Medicinstuderende med et til to år til eksa-
men.
· Særlig interesse for lægemidler.
· I top 10 % af studerende målt på karakterer.
· Gerne forskningserfaring, men ikke nødvendig.
· Erfaring i brug af almindelig software og web
browsers.
· Du skal kunne bruge mindst 10 timer om ugen i
en periode på nogle måneder.

I tillæg til passende honorering for brugt tid, får
du også mulighed for at få en meget interessant
og værdifuld indsigt i kommercielle aspekter af
lægemiddeludvikling, strategisk positionering og
patenter.

Hvis du har interesse i ovenstående, så send din
ansøgning til undertegnede som du også er vel-
kommen til at kontakte direkte i tilfælde af spørgs-
mål:

Henrik Nilsson, MD, PhD
Principal
Nordic Biotech Advisors
e-mail: hn@nordicbiotech.com
Tel. 70 20 12 63
Fax 70 20 12 64

Nordic Biotech er en førende venture capital fond
fokuseret på investering i lægemiddeludvikling.
Mere information kan ses på:
 www.nordicbiotech.com.
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Humant papillomavirus (HPV) er en kønssygdom,
som kan give celleforandringer og livmoderhals-
kræft.
Vi søger kvinder som vil deltage i et forsøg med
en vaccine mod HPV.
· Du skal være rask og mellem 18 og 25 år
· Hvis du er seksuelt aktiv, skal du anvende p-
piller, spiral eller p-stav
· Du må ikke planlægge at blive gravid i de næste
12 måneder

Du skal komme til i alt 5 besøg på Hvidovre
Hospital, hvor du skal vaccineres 3 gange og
have taget blodprøve 3 gange.

Formålet med forsøget er at sammenligne to
forskellige metoder til produktion af HPV vac-
cine. Alle deltagere får aktiv vaccine.

Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen,
Den Videnskabsetiske Komité og er sponsoreret
af firmaet GlaxoSmithKline.

Du får en kompensation på 200 kroner per besøg.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere,
så  ring mellem kl. 8 og 15 på
 Telefon  2945 5186
eller læg dit navn, fødselsdato og telefonnum-
mer på mail hp-016@hotmail.com
og vi kontakter dig.

Med venlig hilsen

Mette Sørensen Lisbeth Nilas
Projektsygeplejerske Overlæge

Pernille Svendsen Pia Brenøe
Læge Læge

Gynækologisk-obstetrisk afdeling 537, Hvidovre
Hospital
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Dansk Multipel Sclerose Center søger sammen
med Neuropatologisk Afdeling, Rigshospitalet en
klinisk assistent med henblik på PhD-studium til
projekt vedrørende remyelinisering i rygmarven
ved multipel sklerose.

Projektet omhandler neuropatologiske studier
på patienter, som er døde af multipel sklerose
for at undersøge, om der efter langvarigt sygdoms-
forløb fortsat findes muligheder for at gendanne
myelin i rygmarven. Projektet gennemføres i
samarbejde med Neuropatologisk Institut i Wien,
og der indgår kortere ophold i Wien i løbet af
PhD-studietiden.

ScleroseForskningsenheden ved Dansk Multipel
Sclerose Center, Rigshospitalet er et dynamisk
forskningsmiljø, der udfører forskning vedrørende
immungenetik, immunologi og patologi ved mul-
tipel sklerose. Du vil komme til at indgå i en
gruppe bestående af flere PhD-studerende og post
doc. medarbejdere. Du vil få en introduktion til
klinikken og i et beskedent omfang deltage i
kliniske projekter med sklerosepatienter.

Du kan få yderligere oplysninger om projektet
hos
professor Per Soelberg Sørensen, Dansk Multi-
pel Sclerose Center, Neurologisk Klinik, Rigsho-
spitalet, tlf.: 3545 2080, e-mail: pss@rh.dk.
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· Modtagelse af patient med måling af vægt og
højde.
· Lungefunktionsundersøgelse.
· Måling af nitrogenoxid i udåndingsluft (astma-
markør).
· Anstrengelsestest (løb på løbebånd efterfulgt af
lungefunktionsundersøgelse).
· Priktest.
· Forefaldende arbejde i klinikken, herunder bl.a.
oprydning og støvsugning.

Vi holder åbent tirsdag eftermiddag 15-18, men
påregner at inddrage flere dage fra foråret.

Vi søger en moden, energisk person med inte-
resse og evne for at omgås børn, som kan arbejde
3 – 8 timer pr. uge i tidsrummet fra kl. 14 – 18 på
hverdage. Du skal påregne et par ulønnede følge-
vagter i januar, inden du starter.

Du skal arbejde for:
Professor Hans Bisgaard
Hans Knudsens Plads 1 A,
2100 Kbh. Ø

Er du interesseret, da skriv lidt om dig selv på e-
mail til hanne@giersing.dk inden d. 22/11. Ugen
efter kan du blive indbudt til en uformel samtale
i klinikken. Har du brug for flere oplysninger kan
du ringe på tlf. 61683393

Vh Hanne Giersing, stud med
BørneAstmaklinikken
www.astma.suite.dk
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Jeg har fået en billet til overs til Depeche Mode
koncerten her i København i Parken den 25. fe-
bruar 2006, som jeg gerne vil afhænde.

Billetten er til en ståplads på græsset, og sælges
til indkøbsprisen, som er 400 kr.

Skriv eller ring.

Med venlig hilsen

Kristian S. Jensen
e-mail: kristian@cnsr.dk
Mobil: 26858356
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Formål: at undersøge sammenhængen mellem
høj/lav aktivitet i renin-angiotensin systemet (et
velkendt blodtryksregulerende hormonsystem) og
hjernens evne til at fungere ved lavt blodsukker.
Tidligere undersøgelser har vist, at personer,
som har lav aktivitet i renin-angiotensin syste-
met, klarer sig bedre ved testning af reaktions-
tid ved lavt blodsukker. Vi ønsker at belyse bag-
grunden for disse forskelle ved at foretage PET
scanninger af raske forsøgspersoner.
Der skal foretages screening af ca. 200 raske
mandlige forsøgspersoner. Dette indebærer en
blodprøve og udfyldelse af helbredsrelateret spør-
geskema. De forsøgspersoner, som har enten høj
eller lav aktivitet i renin-angiotensin systemet
vil blive spurgt om deltagelse i de egentlige
forsøg, som vil finde sted ultimo januar 2006 og
nogle måneder frem.
PET scanningerne indebærer udsættelse for ra-
dioaktiv stråling, som svarer til den dobbelte
årlige baggrundsbestråling i Danmark. Hvis du
kommer i betragtning til de egentlige forsøg,
bliver du grundigt informeret om dette. Infor-
meret samtykke er nødvendig for deltagelse.
Undersøgelsen er godkendt af Etisk Komite.

De egentlige forsøg indebærer, at forsøgspersonen
skal PET-scannes under udførelse af forskellige
reaktionstests og samtidig udsættes for lavt blod-
sukker af moderat grad. Disse forsøg foregår på
Rigshospitalet.
Forsøget består af 2 dage. Første forsøgsdag vil
vare 4-5 timer og foregå i PET centret. Anden
forsøgsdag varer ca. 1 time. Her foretages en
MR-skanning (involverer ingen blodprøver eller
radioaktiv stråling).
Deltagelse i forsøget vil blive honoreret med
150 kr. for blodprøvetagning. PET
scanningsforsøget med 1000 kr. og MR scanningen
med 500 kr. Pengene vil blive udbetalt som
ulempegodtgørelse og er ikke skattepligtige.

Hvis du lider af klaustrofobi eller har ind-
opererede metalgenstande, kan du på grund af
MR scanningen ikke deltage. Hvis du tidligere
har fået taget blodprøver i forbindelse med for-
søg iværksat af Hypoglykæmigruppen på Hille-
rød Sygehus, kan du heller ikke deltage.

Vi kommer for at tage blodprøver i forhallen på
Panum Instituttet:

MANDAG DEN 28/11 2005 FRA KL. 8.30-1200
SAMT
TIRSDAG DEN 6/12 2005 FRA KL. 8.30-12.00

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du
henvende dig på telefon 4829-6403 eller på e-
mail ligri@fa.dk. Det er ikke en forudsætning for
deltagelse i blodprøvetagning, at du henvender
dig forinden, men vil være en fordel i forhold til
vores planlægning.

Med venlig hilsen

Lise Grimmeshave, læge, klinisk assistent
Hypoglykæmigruppen
Medicinsk Funktionsenhed I, Hillerød sygehus
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Jeg vil gerne fremleje mit værelse fra nu og frem
til jul. Det drejer sig om et 20m2, møbleret
værelse i bofællesskab (4 pers) på gammel konge-
vej 39, KBH V. Der er køkken, separat toilet,
bad samt bruser og vaskemaskine i lejligheden.
Huslejen inkluderer varme, el samt bredbånd og
er på 600kr/ uge eller 2200/måned.

Kontakt Louise på fremleje_L@hotmail.com
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CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på
Rigshospitalet og har til formål at styrke læge-
uddannelsen på det kliniske område. Træningen i
Laboratoriet er dels en forberedelse af de stude-
rende til klinikopholdet og dels et supplement til
den kliniske uddannelse. Træningen omfatter
kommunikationstræning og en række praktiske
færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suture-
ring, gynækologisk og neurologisk undersøgelse
m.m.). Færdighedstræningen foregår på fanto-
mer.

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i hjælp til undervisnin-
gen i kommunikationstræning med bl.a. teknisk
assistance samt undervisning af medicinstude-
rende i udvalgte kliniske færdigheder. Desuden
assistance til diverse undervisning, vedligehol-
delse af de enkelte laboratorier og assistance
ved afholdelse af stationsbaseret eksamen.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået
3. semester og kunne besætte jobbet flere år
frem. Derudover skal du være fleksibel, besidde
gode samarbejdsevner og være socialt anlagt.
Samtidig vil det også være en fordel, hvis du
interesserer dig for formidling af viden samt har
lidt teknisk snilde. Undervisnings- og klinisk er-
faring er en fordel.
Oplæring vil finde sted.

Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitets-
niveauet er størst i begyndelsen af semestrene,
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i sam-
arbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
Gode lønforhold.

Flere oplysninger kan fåes ved henvendelse til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigs-
hospitalet.
Overassistent Bodil Faurschou, ( 3545 5404.)

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 29 no-
vember
Tiltrædelse: 1. december

Ansøgning sendes til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigs-
hospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Skal senest modtages tirsdag d. 22. november
2005 kl. 12.00.

����	����
�����
:��
�������������
��������
	��
�,�����
=���
:������
 �����
 ��
����
��
 ����	����
 ���
����������
������
������!

Vikarerne skal indgå i forvagtslaget der passer
en visiteret skadestue med traumemodtagelses-
funktion samt et sengeafsnit med godt 20 senge-
pladser. I vagterne er forvagten såvel ortopæd-
som organkirurgisk vagthavende hvilket giver
en unik mulighed for at få bred erfaring med
kirurgiske lidelser.

Ansøgningen sendes til:
Adm. Ovl. Torben Scherff Sørensen
Ortopædkirurgisk afdeling
Sygehus Nord, Thisted
Højtoftevej 2
7700 Thisted

Er du interesseret i at prøve kræfter med klinik-
ken ser vi meget gerne en ansøgning fra dig. Har
du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en
af vores reservelæger på mail (thp@firkant.net)
eller telefonisk (61709511)
- svarer han ikke er han sikkert ved at dække en
af de vagter som vi mangler netop dig til.
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Hvis du får stillingen kommer du til at arbejde i
instituttets forskningsprogram om hjertekar-
sygdom i et dynamisk tværfagligt forskningsteam,
som arbejder med analyser af udviklingen i
sygdomsforekomst og dødelighed af hjertekar-
sygdom og med vurdering af effekten af den fore-
byggende og behandlende indsats. Konkret vil du
blive involveret i følgende projekter:

- Analyse af prognosen for patienter, der får fore-
taget en by-pass operation eller en ballon udvi-
delse
- Analyse af regionale variationer i behandlingen
af patienter med svær nyresygdom.
- Medicinbrug blandt hjertepatienter

Vi forestiller os, at du er under uddannelse inden
for folkesundhedsvidenskab eller medicin; alter-
nativt at du er statistikstuderende med inte-
resse for biostatistik, men andre uddannelser
kan også komme på tale.

Arbejdstiden er 10-15 timer pr. uge efter nær-
mere aftale. Tiltrædelse snarest  muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
på tlf. Tlf. 39 20 77 77  til forskningsleder Mette
Madsen  mm@si-folkesundhed.dk eller forsker
Søren Rasmussen  sr@si-folkesundhed.dk

Ansøgning mærkes ”Studentermedhjælp til
hjerteprogram” og sendes til forskningsleder
Mette Madsen, Statens Institut for Folkesund-
hed, Øster Farimagsgade 5A, 2100 København
Ø.

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være SIF i
hænde senest den 1. december 2005, kl. 12.00.

SIF er et selvstændigt sektorforskningsinstitut
under Sundhedsministeriet. Instituttet udfører
forsknings- og udredningsvirksomhed om befolk-
ningens sundhed og sygelighed og om sundheds-
væsenets funktion.
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Vil du hjælpe mig, har to børn 1 og 3 år, og nu en
langtidssyg mand, bor i Hillerød.

Haves : Storstrøms Amt, Nykøbing F.

Ønskes: Frederiksborg Amt eller andet der er
tættere på Hillerød.
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Formålet med forsøget er at undersøge hvordan
signalstoffet Prostacyclin (PGI2) virker på puls-
årerne i hjernen og på hjernens blod-
gennemstrømning. Desuden ønskes en beskrivelse
af evt. hovedpine efter infusion af Prostacyclin.
Før hovedforsøget gennemfører vi et pilotforsøg
m.h.p. bestemmelse af den dosis der skal benyt-
tes.
Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. Prostacyclin, der er
undersøgt i talrige forsøg med mennesker, er et
naturligt forekommende karudvidende stof, der
er påvist i hjerneblodkar og nerverne omkring
disse, og det ønskes undersøgt hvilken indfly-
delse dette stof har på hjernens blod-
gennemstrømning og evt. hovedpine.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dag á 3-6
timer samt til en forundersøgelse (45 min.).
Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time (skat-
tepligtig).
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for
lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige
sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 05055

Troels Wienecke, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43234514 / e-mail:
trowie01@glostruphosp.kbhamt.dk
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Ph.d.-projektet handler om lymfespredning ved
modermærkekræft og foregår på Klinik for Pla-
stikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospi-
talet. Som en del af projektet skal opbygges en
Access-database (Microsoft) med i alt ca. 1100
patienter.
Din rolle vil være at indtaste diverse oplysnin-
ger om sygdom, recidiv og behandling i denne
database på ca. 150 af patienterne. Du skal være
grundig og samvittighedsfuld samt naturligvis
være fortrolig med en computer. Det forventes
at tage i alt 75-100 timer, og timerne kan lægges
når det passer dig.
Yderligere ansættelse i senere projekter kan
komme på tale, lige som involvering i forsknin-
gen vil være mulig.
Henvendelse til klinisk assistent Annette
Chakera, tlf. 29430745.
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Tid & sted:
Mandag den 28. november , kl. 16.45- 21.00
Pfizer Danmark, Lautrupvang 8, Ballerup

Målgruppe: Alle medicinstuderende der skal have
et vikariat til vinter eller foråret.
Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et
vikariat, er du også velkommen.

Pris: Kurset er gratis. Under mødet vil der blive
serveret sandwich, frugt og vand.

Sponsor: Pfizer Danmark er sponsor for lokale,
forplejning samt undervisere.

Tilmelding: Snarest via e-mail til
birgitte.rasmussen@pfizer.com .
Der er begrænsede pladser, så det er efter ”først
til mølleprincippet”. Hvis der ikke er plads, kom-
mer du på venteliste. Husk at skrive din adresse
og telefonnummer i mailen.

Spørgsmål ?  Kontakt  Peter Fahmy, tlf: 3535
7579, pfahmy@gmail.com

Vi gør opmærksom på, at Pfizer Danmark har anmeldt
arrangementet til Nævnet for Medicinsk Informations-
materiale.
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Hvorfor er der så mange studerende, der vender øjne,
når man fortæller at man er i klinik på Næstved
Sygehus? Når man spørger indtil, hvorfor de har fra-
valgt dette Sygehus, er svaret hver gang det samme
- „Nej, det er alt for langt væk!“

Gu’ fanden er det langt væk, men det viser sig at
tranporttiden ikke er meget længere end til Glo-
strup eller Hillerød Sygehus afhængigt af, hvor man
bor. I stedet for at læse avisen derhjemme, så gør vi
det i toget, og hvem er ikke frisk på en diskussion kl.
7 om morgenen?! Samtidig lærte vi hurtigt vores
medstuderende at kende, da alle kører med det
samme tog hver morgen. Udgiften til transport kla-
res af universitetet.

På 7. semester i Næstved er vi kun tolv studerende,
hvilket betyder at der er masser af plads til den
enkelte studerende og der er mulighed for at komme
til at se og prøve en masse ting. På medicinsk afde-

ling er man fordelt efter et rotationsprincip, således
at man stifter bekendskab med både kardiologi,
endokrinologi, onkologi og lungemedicin. Derudover
følger man forvagten i Modtagelsen og overlægerne
på AMA. På det kirurgiske ophold får man plads på
enten den parenkymkirurgiske eller den ortopæd-
kirurgiske afdeling (inkl. Skadestuen).

Det forventes at man deltager i 4-8 aftenvagter i
løbet af sit ophold og i den forbindelse stilles der et
vagtværelse til rådighed, således at man stadig kan
nå at få sine 8 timers søvn.

Fordelene ved Næstved Sygehus er mange, så over-
vej lige din prioritering en ekstra gang inden du
tilmelder dig til klinik ophold på 7. sem.

E���
/��������
 ��
�����
E�����%
D����,��
 L!
 ���
�.
=���	��
�,�����!

���������
������

Til drengene - Carola med ipod anno
1985. Til pigerne - Richard og Johnny,
nu med endnu mere sved.
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Fadl har sendt rykker på
kontingentopkrævning. Det var sidste frist for

betaling tirsdag 15. november 2005!

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

Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Vinsmagning
FADL afholdte i torsdags endnu
et vinsmagningsarrangement
hvor vinen fra en enkelt vingård
blev fulgt gennem 6 årgange.
Igen var kurset helt fyldt op med
en del mennesker på venteliste.
På grund af den snarlige
eksamensperiode bliver næste
vinkursus først afholdt i starten
af næste semester hvor der
også på nuværende tidspunkt
er planlagt at afholde to vin-
smagninger.
Hold øje med MOK i næste uge
for information omkring den
specielle rabataftale FADL har
forhandlet med Lars Bjørn
Vinimport.

Repræsentantskabsmøde
Der afholdes rep.møde
onsdag den 16. november
hvor vi bl.a. skal gennemgå
budget for 2006.

Alle medlemmer er velkomne
til at møde op.

Medlemsudsendelse
FADL KKF arbejder på en medlemsudsendelse som burde lande
i folks postkasser i slutningen af november.

Her vil vi give en præsentation af det nye repræsentantskab samt
fortælle om de overordnede arbejdsopgaver det kommende år.

Som følge af en ændring i Forstædernes Banks studiekoncept,
der betyder at folk over 29 ikke kan fortsætte med en studiekonto,

vil der også være
vedlagt en blanket
som FADLs medlem-
mer, der benytter
Forstædernes Bank,
skal sende tilbage til
Forstædernes Bank
for at blive undtaget
fra denne nye regel.

Da Forstædernes
Bank alligevel skal
sende materiale ud,
har de sagt OK til
også at sponsorere
resten af vores
medlemsudsendelse,
der også vil inkludere
det nye FADL klister-
mærke, der kan
bruges til at identifi-
cere dig som FADL
medlem overfor de
forskellige butikker
hvor vi har forhandlet
rabataftaler.

Bestyrelsen
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EKSTRA FADL EKG-kursus
Københavns Kredsforening arrangerer et ekstra kursus i EKG-diagnostik. Kurset består af tre undervisningsdage af samlet
10 lektioner og er rettet mod studerende, der ikke har haft vikariat før. Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg
efterfulgt af case-gennemgang, hvor der vil blive inddraget typiske EKG´er  der ses  i den kardiologiske klinik med vægt på
aktiv deltagelse fra kursisterne.

Undervisningen vil bl.a. omfatte:
- Alment om EKG og arytmi
- Værktøjer til grundig EKG-analyse

- Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier

- AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser

- Iskæmi

Målgruppe:
Kurset er målrettet FADL medlemmer, der er på medicinstudiets 2. del.
Fordelingen af pladser sker efter følgende prioritering:
Første prioritet er FADL medlemmer fra  Københavns Kredsforening, der ved udgangen af dette semester forven-
tes at have bestået de obligatoriske studieelementer, svarende til og med 6. semester.

Da dette er et ekstra kursus, havde de der var på venteliste til de foregående EKG-kurser, første prioritet.
Der er 8 pladser tilbage!

Tid og sted for kurset:
Kursets varighed er 3 dage med 4 lektioner 1. dag og 3 lektioner på 2. og 3. dagen.  Undertegnede
undervisere afholder på følgende datoer :
28/11 samt 29/11 samt 1/12-2005

Undervisningen foregår på Panum Instituttet:

kl.: 17-21 (1. dag) 17-20 (2.+ 3. dag), lokale 1.2.17

Kursusundervisere:
Læge Søren Skøtt Andersen, Kardiologisk Klinik Y Bispebjerg Hospital

Læge Louise Høj, Kardiologisk Klinik Y Bispebjerg Hospital

Undervisningen er baseret på Klinisk Elektrokardiologi v. B. Sigurd og E. Sandøe 2. udgave.

Pris for deltagelse: Det koster kr. 50,- at deltage i kurset.  Beløbet dækker fortæring.

Spørgsmål/afbud:  Har du spørgsmål i forbindelse med kurset, eller bliver du forhindret i at deltage, så er det
vigtigt, at du sender besked via mail til kursus@kbh.fadl.dk Ved afbud refunderes det indbetalte gebyr ikke.

Tilmelding samt betaling af kursusgebyr Kr. 50,00: ved personlig henvendelse på sekretariatet i
åbningstiden (vi tager ikke dankort).
Tilmelding senest torsdag den 24/11-2005.



����
��������

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VIKAR FOR
LÆGESEKRETÆR.

Arbejdssted:
Almen praksis på Vesterbro.

Datoer: 27-28-29 og 30/12-05

Arbejdstid: 8:30 – 14:00 el. 15:00, (efter aftale).

Løn:
SPV-løn

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, gerne klinisk
erfaring fra studiet.

Interesseret?
Kontakt Vagtbureauet, evt pr. mail:  kc@fadl.dk

SPV-FLYVERHOLD 1501
SØGER NYE MEDLEMMER.

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

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

Krav:

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

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. november 2005 til Vagt-
bureauet
                              evt. pr. mail: kc@fadl.dk

For yderligere info: Holdleder Louise, tlf. 2120 2640 el.
mail 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

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigs-
hospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang,
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme
til at passe præmature, børn født af mødre med diabe-
tes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT
kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er
som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

Oplæring:
-5 ulønnede følgevagter med BVT
- 2 lønnede med sygeplejerske
- ca. 2 timer ulønnet med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-
løn et børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. november 2005 til
Vagtbureauet! Skriv gerne hvilket hold du tidligere har
arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Camilla Groth tlf: 35 36 66 29
Email: camilla.groth@jubii.dk

2 VENTILATØRER SØGES TIL
HOLD 4409
RIGSHOSPITALETS
NEUROLOGISKE KLINIK-NEU/
AFS. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens dage i
8¼ timer.

Arbejder består i anfaldsobservation og anfalds-
registrering med henblik på udredning af
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne afholdes
sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer varig-
hed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarb.evner, høj kvalitet i opgave-
løsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vager pr. mdr.
· Kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 22. no-
vember kl. 17:00.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21. november 2005  kl.
14:00 til Vagtbureauet
                             Evt. pr. mail: kc@fadl.dk

Yderligere oplysninger: lindawiman@stud.ku.dk
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VT-HOLD 4402 SØGER AKUT
NYE MEDLEMMER 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 vedli-
geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og be-
handling 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
samt DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller
flere ventiler ad gangen i teamet af intensiv-
sygeplejersker 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. (Der kan dispenseres herfor,
hvis vi vurderer at ansøgeren alligevel er kvalificeret.
Så søg selv om du har færre timer)
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ord-
ning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter,
således at du kan være vagtaktiv fra december evt.
januar 2006
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 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 ansvarsbe-
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.

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: È6177 8982
npreisler@hotmail.com
Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og sendes til
Kirsten på FADL kc@fadl.dk samt til holdlederen.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 17. november 2005.


