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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: 1500
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: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned

i kælderen.)
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:Stefan Bach-Frommer
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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)

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

��������	������
�������	��
���
 �����
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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Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU har på et møde
den 23. september besluttet, at Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet skal være røgfrit fra 1. ja-
nuar 2006.

Forbudet omfatter hele fakultetet, dvs. Panum In-
stituttet, Teilum bygningen, Museion og Kommune-
hospitalet og omfatter samtlige lokaler, indre gårde
og balkoner men ikke de udenfor liggende arealer.

FSUs vedtagelse kan findes i bestyrelsesreferat nr.
114: www.sund.ku.dk/referater/FSU%20114.pdf
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Professor dr.med. Ulla Wewer er per 1. november
2005 konstitueret som dekan ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Konstitueringen af Ulla
Wewer er sket i forbindelse med tidligere dekan Ralf
Hemmingsens ansættelse som rektor ved Københavns
Universitet.

Det nye dekanat består ud over Ulla Wewer af pro-
dekan, professor, dr. odont Birgitte Nauntofte, idet

der ikke konstitueres ny prodekan fra det kliniske
område.
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På initiativ fra bl.a. Københavns Universitetsbiblio-
tek har 14 biblioteker i Øresundsregionen slået sig
sammen, hvilket giver nye og bedre lånemulighederne
for studerende og forskere. Aftalen er indgået for at
give studerende og forskere ved 14 uddannelsesinsti-
tutioner mulighed for at benytte de forsknings-
biblioteker, der er knyttet til universiteterne.

De medvirkende institutioner er: Lund Universitet,
Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad og Sveri-
ges Lantbruksuniversitet, Alnarp i Sverige og Kø-
benhavns Universitet, Copenhagen Business School,
Danmarks Biblioteksskole, Roskilde Universitetscen-
ter, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Danmarks
Pædagogiske Universitet, Danmarks Tekniske Uni-
versitet, IT Universitetet, Den Kongelige Veteri-
nær- og Landbohøjskole og Kunstakademiets Arkitekt-
skole i Danmark.

Aftalen indebærer, at brugerne kan få udstedt låner-
kort til hver af de 14 biblioteker, og at lån kan ske på
samme vilkår som for andre lånere. Efter indmeldel-
sen er det straks muligt at bestille bøger til afhent-
ning på et af bibliotekets betjeningssteder. Ved af-
hentning af bestilte bøger udstedes lånerkort mod
forevisning af gyldigt studiekort, dokumentation for
ansættelse samt billedlegitimation. Adgang til de
elektroniske ressourcer kan kun ske ved besøg på de
enkelte biblioteker.

Yderligere information: Det Kongelige Bibliotek,
publikumsafdelingen, att. Bodil Koch, bk@kb.dk el-
ler www.kb.dk

PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed.
PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver
måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Med-
delelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-
mail til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.
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Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen
(LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), over-
læge Thomas Lind (TL), overlæge Niels Bækgaard /
NB(, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med.
Gitte Kristiansen (GK), stud. med. Mette, stud. med.
Line, stud. med. Sarah,  sekretær Alice Rasmussen
(AR),  sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studenter-
sekretær Anne Cathrine Christensen (ACH).

Ikke tilstede:  Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe,
overlæge Sven Adamsen, , professor dr. med. Arne
Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge
dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe
Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, stud. med.
Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Peter-
sen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen
Lind, stud. med. Daniel Fauerholt, stud. med. Mikel
Platz

Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær,  sekretariats-
leder Anna-Lise Lindahl, studentersekretær Nadia
Seestedt (NS).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 07/2005: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Der er ind-
ført kvalificeret ansættelsesstop fra 1. sept. 2005.
Herefter skal opslag af samtlige stillinger (incl. vikar-
stillinger) forelægges dekanatet til godkendelse med
en begrundet indstilling fra institutlederen om hvor-
for det for instituttet/afdelingen er uomgængeligt
nødvendigt og afgørende for den fortsatte funktion,
at pågældende stilling opslåes og besættes nu.  Her-
med vil der være mulighed for, at enkelte stillinger
på baggrund af en konkret vurdering kan slås op, men
under opretholdelse af det overordnede sigte: at an-
tallet af besatte stillinger (i hvert fald på kort sigt)
skal nedbringes for at bringe balance i økonomien
også i 2006.
b) Der skal foretages besparelser på 10 % (5 mill.) i
den kliniske undervisning. De enkelte klinikudvalgs-
formænd og semesterudvalgsformænd er hver især
kommet med forslag til besparelser. Der var ind-
kaldt til møde d. 20.09.05 af studieleder Pernille
Due for at gennemgå forslagene, mødet blev aflyst,
derfor vides det ikke på nuværende tidspunkt hvor
besparelserne vil ramme. Desuden ser man på om
der kan være besparelser på lektorater, bl. andet
tvungen aflevering af selvangivelser for de kliniske
lektorer, nedskæringer af timetal, samt færre dage
til den enkelte studerende i klinikken. NB mener at
grunden til at selvangivelserne ikke afleveres er, at
det er for tidskrævende at lave dem.
 c) Hepatitisvaccinationerne kører nu endelig som
planlagt.
 d) Evalueringerne (PUCS) fra 6., 8. og 9. som. blev
uddelt og indsamlet; LL har set resultaterne, og vil
sørge for at de respektive afd. får at vide hvordan de
studerende har evalueret dem. Generelt har de me-
dicinske afd. scoret højere end de kirurgiske. afd.
 e) Etableringen af LKF på KAS Herlev er nu plan-
lagt til at gå i gang i starten af 2006 og forventes
færdig i efteråret 2006 iflg. Lars Laursen. Pengene
til etableringen er på plads.
 f) Der er generelt store lokaleproblemer på hospita-
lerne. Vi har fra F 2006 kun råderet over 54N2 a+b+c+d
og Lille aud. på Herlev.  Store aud. på KAS Herlev
kan vi booke på lige fod med andre. Det vil give store
problemer da vi ca. 18 gange har forelæsninger på 2
hold samtidigt. Klinikudvalget har netop betalt for
nye computere i store aud og lille aud. for at bedre
forholdene for underviserne. AL har lavet et oplæg
med forklaring til sygehusledelsen, hvor vi under-
streger det kan blive svært at gennemføre undervis-
ningen efter køreplanerne, hvis det indgreb i loka-
lerne vil blive gennemført. LL er gået videre med
oplægget til sygehusledelsen. LW mener det bliver
nemmere at finde lokaler når 12. sem. gl. ordning er
overstået, det vil det også med de små aud. men ikke
m.h.t. forelæsninger.
 g) Vi mangler at finde festtaler til 13. sem. recep-
tion mandag d. 23. januar, to er foreslået.

 h) Lars Linnet fra Holbæk og Randi Beier fra Helsin-
gør, begge kliniske lektorer, vil vi gerne tilbyde at
komme med i KLU, da det er godt at have en repræ-
sentant fra alle de sygehuse vi planlægger på, det
ville måske lette beslutninger omkring 7. og 9. sem.
LW pointerer at de iflg. vedtægterne kun kan være
med som repræsentanter uden stemmeret indtil næ-
ste valg til KLU. Mht. fordelingen af  7. og 9. sem. på
perifere og. centrale hospitaler gør TL opmærksom
på at de er interesserede i at få begge semester´s
studerende, selvom det tidligere har heddet sig at de
perifere hospitaler helst vil have 9. sem. stud. med.
da de kan bruges bedst på afd. BW pointerer at det
for de studerende vil være mest hensigtsmæssigt at
lade 7. sem. komme på de perifere hospitaler, da
læsepresset er mindst her, og en lang transporttid
derfor ikke vil være så indgribende i forhold til eksa-
menslæsningen.
Det er fra Studinævnets side besluttet vi først tager
det op når planlægningen af F 2007 starter. Så man
kan evaluere på ordningen.
4. Meddelelser fra studenterne: a) Der er fire
nye stud. med. i KLU: Gitte og Mette fra 8. sem., og
Line og Sarah fra 6. sem.
5. Universitetssekretariatet (orientering vedr.
planlægning F2006): a) Planlægningen af F2006 er
påbegyndt, sekretariatet afventer dog indflydelsen
af de bebudede besparelser.
 b) Vi håber at Syllabus plus er oppe at køre F2006;
det kommer til at lette planlægningen af semestrene,
der vil dog i opstarten blive et stort taste arbejde +
man stadig skal tilrette i SIS
 c) Mandag d. 24/10 skal AL, AR og LGL på kursus i
Fønix, som planlægger at klinikudvalgene skal have
adgang til.
 d) Som følge af øget antal af studerende på Herlev,
Glostrup og Gentofte 7. og 9. sem. klinisk ophold må
vi oprette flere hold når de har Klinikker, det vil
ikke blive noget problem i og med at 12. sem gl.
udgår fra F 2006 og opsamlingsholdene på 12. gl. vil
blive afviklet på RH e) F2006 er sidste gang der
kommer til at køre 13. sem. gl. i KKA, der vil dog
blive eksamen i E 2006 +F 2007. F 2006 er første
gang der bliver 12. sem. ny ordning. 12. sem. ny
ordning F2006 er relativt lille, ca. 30 stud. med. i alt
i alle 3 klinikudvalg. Det er ikke helt afgjort 3. sem.
gl og 12. sem ny. i F 2006, men umiddelbart vil man
holde dem adskilt. 12. sem. ny er ikke færdig plan-
lagt på nuværende tidspunkt.
 f) Et idekatalog er sendt ud til underviserne på
7.sem.; det omhandler forskellige råd og ideer til
tilrettelæggelse og forbedringer af undervisningen.
6. Studienævn for medicin: Referaterne findes
på www.sund.ku.dk
7. Eventuelt: a) Logbog diskuteres: man er i
gang med at evaluerer den. LW gør dog opmærksom
på at de studerende lige så godt kan vænne sig til, at
dokumentere alt hvad de laver, da det vil følge dem
i resten af deres tid som læger.

Næste møde: mandag d. 7. november 2005 kl. 15.15
i Universitetssekretariatets mødelokale.

Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christen-
sen

KLU: 2005/referat 03.10.05
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Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen
(LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, over-
læge, ph.d., Anne Haaber, stud. med. Bo Westergaard
(BW), stud. med. Louise Nissen (LN), sekretariats-
leder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Ras-
mussen (AR),  sekretær Lone Grøn Laursen (LGL),
studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH).

Ikke tilstede:  Overlæge Sven Adamsen, overlæge
Thomas Lind, professor dr. med. Arne Høj Nielsen,
overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med An-
ders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, over-
læge, dr. med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik

Helkjær, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Ma-
lene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding,
stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt.

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

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06/2005: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Den ny plan
for akut pt. eksamen forløb fint, helt uden proble-
mer. b) SAU mødet d. 24/8 var en succes, både under-
visere og stud.med.´er havde glæde af det, og der var
enighed om at undervisningsformen var god, men at
den ikke var godt nok implementeret. c) Hepatitis-
vaccinen er nu endelig på plads; vaccinationerne på-
begyndes i uge 40 og man påregner at nå 6 stud.med.
pr. dag. 6. sem fra F2005 får vaccinen i F2006 sam-
men med det nye 6. sem. AL samt afd. spl. Gully
Eiriksdottir står for logistikken. d) Der er indkøbt
fantomarm til undervisning på kl. biokemisk afd. p.g.a
øget antal studerende, 2 PC´er til Lone og Anna-
Lise, som er klar til brug af Syllabus plus, samt 2
PC´er til hhv. store og lille auditorium. Det er blevet
diskuteret hvorvidt det er KLU eller KAS Herlev,
der skal betale for PC´er til auditorierne; nu har
KLU betalt dem, så må det være sygehuset der beta-
ler fremover. e) 6. sem. Klage over undervisere er
blevet behandlet af Pernille Due, vejledt af LL, så
forhåbentlig er det i orden nu. f) Det har været disku-
teret om vi kunne sige nej til IMCC studerende, da vi
i forvejen mangler plads til ”vores egne” studerende.
Der er enighed om i KLU at det kan vi ikke, da vores
studerende også rejser til udlandet og man må over-
holde aftalen. IMCC studerende må bare være ind-
stillet på at følge studieplanen, da det er svært at
lave individuelle ophold for dem. g) LKF på KAS
Herlev er blevet forsinket; iflg. Svend Hartling god-
kendes projektet endeligt i sept. 05, påbegyndes i
2006, og skulle være færdigt primo 07. h) Det nye E-
læringssystem Blackboard skulle nu virke. Det blev
diskuteret på SAU mødet om hvad man kunne lægge
derind, og det man nåede frem til var at undervi-
serne selv er ansvarlige for hvad de uploader, f.eks.
i forhold til copyright. Der blev uddelt vejledning til
Blackboard til de fremmødte. i) Der er fastsat dato
for receptionen for 13. sem., det bliver mandag d. 23/
1-06 kl. 15.
4. Meddelelser fra studenterne: a) BW oplyser
at han igen vil prøve at hverve studerende til KLU,
bl.a. vil han komme til 6. sem. Intro forelæsning 12/
9 og fortælle dem omkring KLU.
5. Universitetssekretariatet (orientering vedr.
planlægning E2005): a) Prognosetal for F2006 er: 7.
sem.: 71 stud.med. og 9. sem.: 59 stud.med. tilmeldt
klinikudvalget KKA, men da vi holdsætter på
universitærerpladser (alle tre klinikudvalg) er tal-
lene ikke relevante,  KKA har de flere pladser på
med. og kir en de andre Klinikudvalg. b) Det er ikke
helt klart hvad der sker med de kliniske lektorer
F2006. Når gl. studieordning er færdig, vil Studie-
nævnet se på behovet for lektorater. Evt. mår nogle
lektorer påtage sig tutor rollen også.. c)
Kompensationsberegningerneer; er udbetalt. d) Der
er mulighed for at købe 5  personsøgere til 1000,- kr
stykket. Der er enighed om at købe disse til de nye
afd. der får stud.med. i kliniskophold. Det diskuteres
om man evt. kan få de studerende til kollektivt at
skrive under på at de har fået en personsøger udleve-
ret til holdet, men dette betragtes som unødvendigt.
Ingen af de tilstedeværende har oplevet at person-
søgere er forsvundet. e) Der er for få skabe i studenter-
garderoberne på KAS Glostrup. Problemet forsøges
løst ved at de studerende selv skal have en hængelås
med, og at denne vil blive klippet af en uge efter
endt klinikophold, såfremt de ikke selv har fjernet
den. f) 7. sem. KAS Herlev har nu fået ophold på afd.
V  (plastkir.afd.)og i det ophold vil de studerende få
en uges fokuseret ophold på F (brystkir.afd.), da et
ophold på F alene i det kirurgiske ophold vil være for
længe. g) Jane Riishøj på KAS Glostrup har tidligere
stået for bl.a. bøger samt nøgler til stud.med. , imid-
lertid har klinikudvalget selv overtaget funktionen
med nøgler og bøgerne er kommet ud på de rele-
vante afdelinger. Der er sendt en gave i form af vin
til hende som tak for hjælpen. h) Der er et lokale
problem til næste KLU møde, hvorfor det afholdes i
det store konferencerum ved kantinen. i) I de to
øvrige Klinikudvalg kører 6. sem. temaerne efter
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervis-
ningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for
Fase II for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden
disse datoer kan man blive holdsat på semesteret
igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervis-
ningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen
ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre
studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer
at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.
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Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.
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rul, så det ikke altid er de samme temaer der har
undervisning i forbindelse med helligdage/ferier osv.
LL vil forsøge at undersøge om det kan laves på en
måde, der også tilgodeser afdelingernes deltagelse i
kongresser m.m. Det er et problem, når en afd. har
undervisning mens mange af lægerne er væk. j) Gl.
studieordning F2006: 11. sem. bliver på Hvidovre, og
12. sem. på RH.

6. Studienævn for medicin: Referaterne findes
på www.sund.ku.dk
7. Eventuelt: a) AH haft uv.planen over 4. sem
oppe til debat, hun mener at planen er urealistisk at
gennemføre. Siden har AH fået en ny plan fra Torben
Schrøder til gennemsyn, der virker god. b) AH har
været eksaminator på 9. sem. Eksamen, og mener at

farmakologi og patologi burde fylde mere i eksamen.
Iflg. AH var der mange studerende, der ikke vidste
nok om de fag, men som alligevel bestod. c) Næste
møde mandag den 3. oktober kl. 15.15 i det store
konferencerum ved kantinen.

Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christen-
sen
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder

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-Skovgaard            Medicin
Torsdag  24/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  24/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt                   Medicin
Mandag  28/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Medicin
Mandag  28/11 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Tirsdag  29/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes H. Poulsen Medicin
Onsdag  30/11 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                   Medicin
Torsdag   1/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard            Medicin
Torsdag   1/12 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag   1/12 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.

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

Den Internationale Studievejledning

Tlf.tid : Fredag kl. 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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Kaj stadig uvidende om sit snarlige
endeligt..

No mercy
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ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 28/11
Tirsdag 29/11 CB CB CB CB CB
Onsdag 30/11 ændret CB CB ændret
Torsdag 1/12 LTJ LTJ LTJ
Fredag 2/12 JS JS JS JS

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 5/12 CB CB CB
Tirsdag 6/12 LTJ LTJ LTJ LTJ
Onsdag 7/12 JS JS JS JS
Torsdag 8/12 CB CB
Fredag 9/12 JS JS

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 12/12
Tirsdag 13/12 CB CB CB
Onsdag 14/12 LTJ LTJ LTJ
Torsdag 15/12 CB CB CB CB
Fredag 16/12 LTJ LTJ LTJ

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 19/12 CB CB CB CB
Tirsdag 20/12 LTJ LTJ LTJ
Onsdag 21/12 LTJ LTJ LTJ
Torsdag 22/12 LTJ LTJ LTJ LTJ
Fredag 23/12

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 26/12
Tirsdag 27/12
Onsdag 28/12
Torsdag 29/12 CB CB CB CB
Fredag 30/12

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 2/1 CB CB CB CB
Tirsdag 3/1 JS JS JS
Onsdag 4/1 LTJ LTJ LTJ LTJ
Torsdag 5/1 JS JS JS
Fredag 6/1

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 9/1 LTJ LTJ LTJ LTJ
Tirsdag 10/1 CB CB CB CB CB
Onsdag 11/1 JS JS JS JS JS
Torsdag Slut på sæsonen – held og lykke med eksamen.
Fredag
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Oplysning om undersøgelse for dig på 9. semester

Alle studerende på 9. semester har netop modtaget
et brev med tilhørende registreringsskema fra Cen-
ter for Klinisk Uddannelse (CEKU). I brevet er du
blevet bedt om ugentligt at registrere, hvor mange
gange du har udført en række kliniske procedurer,
give en kort skriftelig evaluering af dit kliniske op-
hold og give tilladelse til indhentning af dit eksamens-
resultat ved 9. semesters eksamen. Alle oplysninger
bliver behandlet fortroligt.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere sammen-
hængen mellem den træning, de studerende får i
klinikopholdet, med det eksamensresultat de
opnår.Det er derfor afgørende, at vi modtager dine
registreringer og får lov til at indhente din karrak-
ter.

Tidligere undersøgelser har vist, at der er meget
stor forskel mellem, hvad nyuddannede læger kan af
kliniske færdigheder, og det man i afdelingerne egent-
lig forventer af dem. Blandt andet på baggrund af
dette, er der gennem de senere år lagt mere vægt på
kliniske færdigheder i studieordningen. Et af målene
er at sikre, at kandidater føler sig bedre fagligt ru-
stet, når de skal påbegynde deres turnus. Undersø-
gelsen har således også betydning for dig som delta-
ger.

Hvis du har nogen spørgsmål om undersøgelsen, er
du meget velkommen til at kontakte os. Ring til
35455428 eller mail: anne.marie.skaarup@rh.hosp.dk

Med håb om din deltagelse og ønske om et spæn-
dende klinikophold

Mie Skaarup Charlotte Ringsted
Pædagogisk konsulent Centerleder

Center for Klinisk Uddannelse

!
�������������	��
��
	����������

�%�����
�
��

5���	��	0#1A
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forbe-
rede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

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

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

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

Center for Klinisk Uddannelse/LKFtilbyder i novem-
ber 2005 kurser for studerende holdsat på 6.-13. se-
mester i nedenstående færdigheder:

DATO          EMNE TID           ÅBNES

21.11.2005       Kombi   16.15 – 20.30   Overtegnet
24.11.2005  Genoplivning 16.15 – 19.30     02.11

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN
SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSON-
LIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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I dag er det kun muligt at tage to gæster med til
lægeløftet! Årsagen er at man traditionelt har af-
holdt lægeløftet i universitets gamle festsal. Her er
der ikke plads til mere end 2 gæster per kandidat. Vi
er flere studerende der har forsøgt at få dette æn-
dret. Men det har svært at bryde med gamle tradi-
tioner.

Vi mener at det bør være muligt at tage mere end to
gæster med til vores aflæggelse af lægeløftet. De
fleste har jo både et forældrepar og en mand/kone/
kæreste på nuværende tidspunkt eller andre kære de
gerne vil have med. Hvorfor skal vi lade os binde af
traditioner og bare acceptere at der ikke er mere
plads. Lad os forsøge at få nogle større
lokaler eller om nødvendigt dele afgangen ud over
flere omgange end nu. Hvis du er af samme mening
så skriv til mikaelje@m3.stud.ku.dk

Med venlig hilsen
Mikael Aagaard, Thomas Cotzand og Michael Hejmadi
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Kvinder i alderen 18 til 25 år

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 an
vende 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 Projektsygeplejerske
Lisbeth Nilas Overlæge
Pernille Svendsen Læge
Pia Brenøe Læge

Gynækologisk-obstetrisk afdeling 537, Hvidovre
Hospital
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Formålet med forsøget er at undersøge, om en
vækstfaktor ved navn ”Brain Derived
Neurotrophic Factor (BDNF) ” frigives fra musk-
lerne under fysisk aktivitet.
Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har
betydning for vækst og opretholdelse af
hjernecellernes funktion.
Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger kon-
centrationen af BDNF i hjernen, men om denne
koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-pro-
duktion i selve hjernen, eller om den skyldes en
øget perifer produktion, fx i musklerne, vides
ikke.
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Du skal komme ind til en forundersøgelse samt
møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf
4 af gangene fastende.
Du vil få lavet en helbredsundersøgelse,
Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din
maximale iltoptagelse.
På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at
cykle i to timer eller du vil få en seng og blot
ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtræk-
ning). Gennem hele forløbet vil du få taget blod-
prøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier.
I alt vil det tage ca. 14 timer.
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3000 kr. (cykling)
2700 kr. (sengeliggende)
Pengene er skattepligtige.

Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderli-
gere spørgsmål send da venligst en mail med dit
tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til:
Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen:
powerspirit@gmail.com
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Så hjælp en mor (og far) til to med længsel efter
det midtjyske…
Jeg har fået tildelt turnus i Københavns Amt
med start sommer 06 (nummer 124).
Ønsker dog i stedet turnus i Århus Amt.
Jeg havde indgået en aftale, men er desværre
blevet brændt af her på målstregen.
Så har du et nummer med max. 150 og ikke
indsendt dit prioriteringsskema endnu, så giv
mig et ring/skriv.
Spred budskabet, hvis du kender en med inte-
resse.
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Vi påbegynder i foråret 2006 et studie i Tanza-
nia, hvor hiv-inficerede patienter får intermitte-
rende malaria profylakse i form af artemisin. Vi
ønsker i et projekt for en skolarstipendiat sær-
ligt at belyse effekten af artemisin malaria be-
handlingen på produktionen af proinflammatoriske
cytokiner. Hypotesen der testes er, at kronisk
malariaparasitæmi via forhøjede cytokinniveauer
kan virke som en accelererende faktor for hiv-
infektionen. Herudover undersøges betydningen
af genetiske polymorfier for cytokin produktio-
nen.

Projektet planlægges gennemført over et år in-
klusive 4 måneders udstationering i kystbyen
Tanga:
Februar–marts: planlægning.
April–august: dataindsamling (udstationering).
September-januar: data-analyse.

Metoder: cytokinmålinger ved hjælp af ELISA/
LUMINEX, DNA SNP analyse ved realtime PCR.

Dine opgaver i det skitserede projekt kommer
til at udgøre en selvstændig del af et større
projekt som udføres i samarbejde med danske og
tanzanianske læger, bioanalytikere og sygeple-
jersker.
De danske samarbejdspartnere kommer fra Rigs-
hospitalet, Statens Serum Institut og Center of
Parasitology samlet i Cluster of International
Health under Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet.
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Du er god til at arbejde i hold også under svære
vilkår
Du er interesseret i immunologi og molekylær-
biologi
Du synes statistik er sjovt og ikke for svært
Du har lyst til at starte en forskningskarriere
tidligt
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Venlig hilsen

Henrik Ullum
Afdelingslæge Ph.D.
H:S Blodbank
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Jeg er den fede spasmager og
vil gerne placeres i den fest-
lige ende af lokalet med alle
de andre smukke mennesker…
?
Jeg er røv syg og grim, placer
mig ovre i hjørnet med ansig-
tet ind mod muren eller lad
være med at lukke mig ind…
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Turnus i Københavns amt, med start på
endokrinologisk afd. på Herlev 1. april 2006 og
gas-kir på Herlev pr. 1. oktober 2006. Praksis
findes senere.

C�����@
Turnus i Vestsjællands amt, helst Holbæk syge-
hus, men også gerne andre og helst med start 1.
februar 2006 eller 1. marts 2006

Skriv til mig på dimajo@privat.dk eller ring på
tlf. 25 11 22 95
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via punkt ku. Mailadressen til MSR er pga. pro-
blemer med hjemmesiden
ændret midlertidigt til msr-aktive@punkt.ku.dk"
"Sidste MSR-møde inden jul finder sted torsdag
d. 3/12 kl 16:15 på MSR's
kontor, lokale 1.2.20"
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(salat, tomat,
humus, rødløg,
chilisauce)
Dejlig cremet
og meget frisk.
Dog ikke me-
get chili over
dressingen og
h u m u s ’ e n
kunne måske
nok være en
smule mere
krydret.
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(Nogenlunde som ovenfor, men med kød i tynde ski-
ver)
Også meget frisk idet. Min ledsagers favorit. Begge
wraps er særdeles velegnede som kold mad, hvor
kyllingen måske er knap så spændene kold.
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Masser af valuta for pengene! Min ledsager mener at
den ualmindeligt cremede konsistens måtte skyldes
rundhåndet smørtilførsel, men jeg er nu af den opfat-
telse at det bare er lækre, velkogte kartofler, der er
fået et tryk 16.
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Interessant valg af marinade. Ret vellykket, men en
smule tør hvis man spiser den alene. Men til sølle 8
kr., er det et godt supplement til f.eks. en kartoffel-
bøf.
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(peberfrugt, oli-
ven, tomat-
m a r i n a d e ,
pesto, rødløg,
squash, revet
mozarella)
Lækkert lavet.
Lidt vel olieret.
Brødet lidt syr-
ligt, men godt.
Flot og meget
indbydende anrettet.
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Ikke det helt vilde,  men klart over Panumstandard.
Meget frisk i det, rart at der er brugt cream cheese
(tyndt lag) og ikke mayonaise. En smule dyrt, der
bør nok suppleres med en basisenhed.
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Meget standard, en smule industriagtigt. Jeg siger:
god energi for pengene, godt supplement til en vege-
ret. Min ledsager: ”jeg ville ikke bruge 6 kr. på
den!”.
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Lækre, sprøde
kartoffelbåde på
en butterdejs-
lignende bund.
Min klare favo-
rit sammen med
humus-wrap’en,
dog nok ikke helt
fedtfattig…
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Rigtig lækkert og meget varieret. Flot anrettet, god
skiltning og info om retterne. Troede aldrig jeg skulle
sige det, men rigtig mange gode vegetarretter!
Rimelige priser, der er dog fare for at man aldrig
ville få lavet madpakke og derfor i det lange løb
blive totalt ruineret. For slet ikke at tale om at man
måske nok også ville tage et par kilo på, for dels
smager maden så godt at man spiser til man revner,
dels ved alle vel, at hemmeligheden ved god madlav-
ning er ikke at holde alt for meget på fedtstoffet!

Og så er der kagerne: dagens udvalg bestod i ikke
mindre end chokoladekage, flot, klæg æblekage,
drømmekage, romkugler (store til 6,- Kr.), muffins
og den nævnte frugtkage. Alle så MEGET indby-
dende ud, pyntet med diverse frygtstykker og lig-
nende.

Min klare favorit var klart de lækre og meget friske
wraps til 12,- kr. Skal man holde hele dagen, bør man
dog nok regne med noget ”meat on the side” eller
lign., så man ender på ca. 25-30,- kr. for et godt
frokostmåltid. Hvis man da kan lade kagerne være…

En smule kaotisk i køen pga. manglende plads til
selve kødannelsen. Lige ved middagstid var der ikke
helt siddepladser nok, hvilket nogle af de studerende
også gav udtryk for. Ellers rigtig fine lokaler, med
pænt inventar og flere gode ”indhug” med plads til 4-
5 personer, hvor flere havde læsegruppe og opgave-
skrivning. Bestemt ikke ”stort og kantine-agtigt”
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Martin Haugaard er 30 år, uddannet kok fra Restauran-
ten Kong Hans Kælder (fik for nylig 5 kokkehuer i
Politiken!) og har drevet firmaet Simply Cooking i 4-5
år. Simply Cooking er firmaet bag Kroghs Køkken (kan-
tinen på August Krogh Instituttet, Naturvidenskab KU)
og nu også kantinen på det gamle kommunehospital.
Martin og hans 13 ansatte ”vandt” kantinetjansen efter
at have set en annonce i Berlingske Tidende, hvor Kø-
benhavns Universitet søgte nogen til at drive den nye
kantine. Efter en prøvespisning i Kroghs Køkken, var
opgaven deres. De modtager tilskud fra KU, men belø-
bet kan Martin desværre ikke afsløre.
Martin sammensætter selv ugemenuen og man må love
for at der bliver serveret varieret kost. Således blev
det til 256 forskellige retter i løbet af det første år
Kroghs Køkken eksisterede. Og stilen bliver holdt i
”Delikantinen”, som Martin kalder projektet på
Kommunehospitalet.
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Da vi spørger Martin om ikke han har lyst til at komme og lave mad til os på Panum, er han ikke fuldstændig
afvisende overfor ideen. Han vil dog gerne lige vente et halvt års tid, så Delikantinen ikke længere er i
opstartsfasen. Desværre er det ikke MOK-redaktionen, der står for udlicitering af kantinefunktionen på
Panuminstituttet, men hvis det var tilfældet, kan der ikke herske tvivl om at Martin og Co. fluks ville få
opgaven… Martin ser også gode muligheder i Panumkantinens køkken:
”Der er mulighed for en  god dialog med kunderne” og han nævner bl.a. flambering i baggrunden som en
mulighed. Det ville dog være et krav at det nuværende inventar blev skiftet ud med noget der ikke ligner
børnehavemøbler. Nuvel, det er jo ikke lige hvad man forbinder med kantinen i dag, men man har jo lov at håbe
på at det en dag kunne blive virkelighed.

Martin Haugaard, kreativ kok

Panumkantinen anno 2005 Panumkantinen anno 2006? We wish!
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Kagen i sig selv var dejlig let i det, men det der
virkelig løftede den til et helt andet niveau, var
kombinationen af den syrlige limecreme og den ikke
for kraftige kakaosmag. Lækkert. Den glaserede lime
nåede jeg dog
aldrig at smage,
da min ledsager
allerede inden vi
havde sat os,
havde konsume-
ret den, med et
suk af velbehag
til følge!
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Smager ikke af så forfærdeligt meget, en smule tung
i det.
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Sekretariat holder lukket
tirsdag d. 22. samt  torsdag d.24. november

på grund af møder

 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!

Den lille grønne medicin
fortegnelse 2005/2006

Når du starter på 4. semester kan
du på FADL’s sekretariat afhente
Medicinfortegnelsen - “den lille
grønne” (lommebog med samtlige
indregistrerede lægemidler i Dan-
mark - uundværlig i klinikken).”Den
lille grønne”  udkommer en gang om
året, normalt medio november og du
kan afhente den ny udgave hvert år.

Den er i år forsinket ca. 4 uger. Det
betyder at du først kan hente den
medio december måned her på
FADLs sekretariat i åbningstiden.

Lægemiddelkataloget 2005/
2005
Så er Lægemiddelkataloget kom-
met.

Du kan én gang i din studietiden
afhente Lægemiddelkataloget-
ganske gratis på FADLs sekretariat
i åbningstiden.

Landsseminar i FADL
Weekend 18.-20. november blev der afholdt et landsseminar for
FADL.

Seminaret omhandlede FADLs fremtid og struktur .

Derudover var der fokus på et  forbedret landssamarbejde.
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EKG-kurset har ikke flere ledige pladser
Det ekstra EKG som vi afholder 28.+29./11 samt 112-2006, har ikke flere ledige pladser. Du kan komme på ventelisten,så
vil FADL ringe dig op hvis vi får et afbud!

FORSIKRING ÅR 2006

Skal din forsikring ændres?!?!

Brevet på følgende side er nu udsendt til alle medlemmer som er omfattet af FADL´s gruppeforsikring med Codan. Hvis du
ikke har modtaget brevet, kan en ny blanket til forsikringsændring afhentes på sekretariatet.

Hvis du ønsker at ændre din forsikringsdækning  – bedes du venligst huske at give besked til sekretariatet senest den
den 1. december 2005.

Det er kun muligt at ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at
ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igennem hele året.

DE MEDLEMMER, SOM ER I KONTINGENTRESTANCE SIDST NOVEMBER  MÅNED 2005 VIL IKKE BLIVE OPKRÆ-
VET FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2006

Husk at betale dit kontingent til tiden – hvis du ønsker at være omfattet af forsikringsordningen for år 2006.

Husk at give besked til sekretariatet hvis du ikke længere er tilknyttet studiet, da FADL ikke automatisk modtager besked
med hensyn til studieophør eller lignende.

Hvis du er flyttet –  vil FADL mægtig gerne have din nye adresse !

Rykker nr. 2 for FADL kontingent er udsendt
med et gebyr på 150,00 kr.

Betalingsfristen var den 21. november 2005
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Vedr. forsikring 2006:
FADL har nu forhandlet forsikringsaftale med Codan, gældende for 2006, de nye priser fremgår af vedlagte skema.

I forhold til aftalen for 2005 er der sket en udvidelse, således at der nu er mulighed for:

· at forsikre cykler op til kr. 15.000,00

· at vælge en sum på ulykkesforsikringen på Kr. 500.000,00

· at vælge en sum på ulykkesforsikringen på Kr. 1.000.000,00

Selvrisiko på cykler er fortsat på kr. 517,00.

Opsigelse, gruppeskift og opkrævning af præmie sker således:

1.12.2005: Københavns  Kredsforening skal senest denne dato have medfølgende blanket i hænde, med oplysning  om du
ønsker at skifte gruppe, eller om du ønsker at opsige din forsikring.

Hvis du ønsker at fortsætte din forsikring i samme gruppe, skal du ikke foretage dig noget.

20.12.2005: FADL udsender girokort med de nye præmier, gældende fra 1.1.2006. Har du tilmeldt forsikringsordningen til
PBS vil du ikke modtage noget girokort.

5.1.2006: Senest denne dato skal du betale din forsikringspræmie. Har du tilmeldt forsikringsordningen til PBS, bliver
pengene automatisk trukket på din konto denne dag.

HUSK: Har du kun en ulykkesforsikring, og ønsker at ændre denne til en højere sum, skal du oplyse navn og cpr.nr. på
den medicinstuderende, medlem af FADL, som du er samboende med.

Med venlig hilsen

f. FADL´s sekretariat

Anette Petersen

     
Normal dækning Nej Ja Sum     500.000 1.251,00  

Sum: 1.000.000 1.720,00  
Normal dækning Max.6.400 Ja Sum:    500.000 1.863,00  

Sum: 1.000.000 2.332,00  
Normal dækning Max. 10.600 Ja Sum:    500.000 2.134,00  

Sum: 1.000.000 2.603,00  
Normal dækning Max.15.000 Ja Sum:    500.000 2.453,00  

Sum: 1.000.000 2.923,00  
Udvidet dækning Nej Ja Sum:    500.000 1.623,00  

Sum: 1.000.000 2.093,00  
Udvidet dækning Max. 6.400 Ja Sum:    500.000 2.236,00  

Sum: 1.000.000 2.705,00  
Udvidet dækning Max.10.600 Ja Sum:    500.000 2.481,00  

Sum  1.000.000 2.950,00  
Udvidet dækning Max.15.000 Ja Sum:    500.000 2.800,00  

Sum: 1.000.000 3.270,00  
Ulykke/Liv alene   Sum     500.000 470,00  

 Nej Sum: 1.000.000 940,00  

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE HOLD FRA
JANUAR 2006

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlem-
mer
der snart bliver færdige med studiet. Vi ønsker en
holdstørrelse
på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 2 nye medlemmer
der kan tage
min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt muligt at
tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker. Vi arbejder centralt på
Frederiksberg,
og passer en sød, stille dreng på 6 år, der
har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan
synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning
nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades
via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte
a f
øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at obser-
vere,
suge p.n., (oftest er det nok med olivenknop,
nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og om-
sorg.
Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse og vagt-
faciliteterne
er særdeles gode.
Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00. Desuden dækker vi 1 aftenvagt om
måneden fra 15.00 til 22.00.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 12 december kl 12:00 til vagtbureauet, evt.
pr. mail: kc@fadl.dk
Næste holdmøde: 15.december kl.17:00

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER 1 NYT HOLDMEDLEM

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan med
lidt variation til begge sider. Men som udgangspunkt
skal der dækkes 4 vagter pr. måned.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du
følges med en af afdelingens rutinerede dialyse-
sygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn under din op-
læring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Have bestået eller forventer at bestå farmakologi in-
denfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig (holdleder Ida Holdgaard) på 20642532
eller pr. e-mail: zorro_holdgaard@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Mandag den 5. december  2005 til
Vagtbureauet!
                              evt. pr. e-mail: kc@fadl.dk

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. 24. november 2005.
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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

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

KLINISK-BIOKEMISK
AFDELING, KAS GENTOFTE,
HAR BRUG FOR ASSISTANCE
TIL AT FÅ DERES
”SKRIVEBUNKER” BRAGT
NED.

Der er brug for en person ca. 3 dage ugentligt á 7-8
timer, indtil der er helt bund i bunkerne,
(sandsynligvis 2-3 mdr.).
Afd. er rimelig fleksibel mht. arbejdstid, d.v.s., at det
ej behøver at foregå i almindelig dag-
arbejdstid - dog skal personen læres op i GS!åben
booking og de øvrige systemer, som af-
delingen bruger – dette vil kunne gøres på ca. 1 ar-
bejdsdag.

Løn: SPV dagtimeløn

Ansøgningsfrist:  Senest onsdag d. 23. november 2005
kl. 17:00 –
Evt. via mail: kc@fadl.dk

-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: Torsdag den 15. december 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
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Kom med et bud på SAKS’s fremtidige logo – læg dit
bidrag i postkassen ved siden af MOK’s postkasse
inden på fredag, så deltager du i konkurrencen om 6
flasker god rødvin og et gratis medlemskab (værdi i
alt: 350 kroner).
Husk også månedsmøde på mandag kl 17-19 i FADLs
mødelokale, hvor vi skal planlægge aktiviteterne i
det kommende semester!
Mvh.
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· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene.
· Du lærer en masse både fagligt og personligt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
Sexekspressen er Panums hyggeligste basisgruppe!
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Der bliver to foredrag:
17-18.00 Karkirugi - Sådan er dette kirurgiske spe-
ciale. Den forkromede salgstale om hvorfor du bør
vælge at specialisere dig indenfor karkirurgien. Fore-
dragsholder: Prof. Torben V. Schroeder, RH
18-19.00 Det andet foredrag er ikke faldet på plads
endnu, men det bliver helt sikkert spændende.
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Det er strikkesæson – og det er skønt og afstressende
at sidde inden døre med et håndarbejde mellem hæn-
derne!
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Alle er velkomne!
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
2���������
Amerikanerne holder Thanksgiving hvert år den fjerde
torsdag i november. De bruger dagen dels til at min-
des de første indvandreres ankomst til Amerika i
1620 og dels til at udtrykke taknemmelighed 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 deltageran-
tal, derfor nødvendig til-
melding senest onsdag 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. no-
vember kl.18.30
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 - ved Run-
detårn
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Præsten står til rådighed som samtalepartner; du
kan komme anonymt og tale med præsten om det,
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt.
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, kære-
stesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og
det behøver altså hverken at handle om tro eller
kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er
som regel ingen ventetid.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid på
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.ku.dk
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal
giftes eller have dit barn døbt.
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Her kan du:
· Købe kage og aids-sløjfer.
· Prøve lokkehjulet.
· Kaste med bue og (Amors) pile.
· Kaste mønter i raslebøsserne.
· Prøve din viden af.
· Høre mere om sexekspressen.
Det sker alt sammen i kantinen fra 9-14.
Så hold en pause i læsningen og støt et rigtigt godt
formål!
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Amins cd kan faktisk bruges til noget
fornuftigt
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1/12 Bad Santa

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

������������	
���������������������������������
������������������
���� ������������������������ ��
���� ����� �������� 	�� ������ ����
����������  ���� ������������ ������� ������� ���� �� ���!������� ��� ���
�
������������������������������������������	��!�����!��������������������
��������"�����������������!���������	�����������������������

���
���
����


��� ��� �������	�
� ����� ��� ���� ��


