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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:msr
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Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Fakultetets nyansatte professor Kjeld Schmiegelow
afholder tiltrædelsesforelæsning fredag den 25. no-
vember 2005 kl. 14-15.

Forelæsningen foregår i Rigshospitalets Auditorium
2, Opgang 44 og har titlen: Cancer hos børn - En
historie om arv og tarv, om genetik og kinetik, om
ammemælk og fish’n chips.
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Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom har bevil-
get 6 millioner kr. til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet. Bevillingen går til Cord Brakebusch, der
tiltræder et professorat i Developmental Biology
with special focus on genetically modified mice as
models for human disease. Cord Brakebusch tiltræ-
der pr. 1. januar 2006 og bliver samtidig chef for
fakultetets Core facilitet for transgene mus.

Bevillingen er givet i forbindelse med et af Det Frie
Forskningsråds visionære områder om dyremodeller
og genetisk modificerede dyr. Bevillingen skal an-
vendes til opbygning af Core faciliteten på SUND og
til at studere genernes funktion og de molekylære

mekanismer bag sygdomme hos mennesket, såsom
kræft, sclerose og infektioner på dyremodeller.

Den samlede oversigt over Forskningsrådets bevil-
linger kan ses på: http://forsk.dk/portal/
page?_pageid=407,1052408&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Medicinsk Museion ved Institut for Folkesundhed-
svidenskab, IFSV har taget et nyt middel i brug til
at formidle afdelingens forskning. Det er en såkaldt
weblog, der benytter internettet til præsentation af
nyheder og forskningsresultater og til diskussion
mellem afdelingens og eksterne forskere.

Weblogs er blevet et meget anvendt medie til kom-
munikation, ikke mindst i den politiske og kulturelle
debat. Nogle amerikanske blogs har over en million
hits om dagen, mens Medical Museions specialise-
rede forskningsblog har omkring 200 besøgende om
ugen. Ifølge adjunkt ved Danmarks IT-Universitet
Lisbeth Klastrup er der tale om den første institutio-
nelle forskningsblog i Danmark.

Medical Museion Weblog fungerer både som nyheds-
brev, opslagstavle, dagbog, forskningsarkiv og in-
ternt debatforum. En beskrivelse af forskningsbloggen
kan høres på internettet i et indslag fra DRs radio-
program Harddisken.

Professor Thomas Söderqvist fra Medicinsk Museion
oplyser, at Medicinsk Museions medarbejdere i star-
ten var lidt betænkelige ved det nye medie men nu
er blevet overbevist, især for den lette og hurtige
måde at arbejde på. Bloggen er etableret med støtte
fra Novo Nordisk Fonden.

Yderligere information: www.corporeality.net/muse-
ion <http://www.corporeality.net/museion>  eller
Medicinsk Museion, att. afdelingsleder professor
Thomas Söderqvist, ths@mm.ku.dk eller www.dr.dk/
Videnskab/Harddisken/Programmer/2005/11/
1118114732.htm <http://www.dr.dk/Videnskab/Hard-
disken/Programmer/2005/11/1118114732.htm>
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Professor Niels Høiby fra Institut for Medicinsk Mi-
krobiologi og Immunologi, IMMI, har modtaget to
amerikanske priser for sit arbejde med sygdommen
cystisk fibrose. Den ene er Richard C. Talamo
Distinguished Clinical Achievement Award, der blev
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givet ved det nordamerikanske cystisk fibrose møde
i Baltimore i oktober. Niels Høiby er den første ikke-
amerikaner, der har modtaget prisen, der kun er
uddelt en enkelt gang tidligere i 1995.
Anerkendelsen på 5.000 USD blev uden varsel over-
rakt ved åbningsseremonien til Niels Høiby, der var
organisator af og chairman ved en session ved kon-
gressen. Efter kongressen har Niels Høiby holdt fore-
drag på 12 cystisk fibrose centre overalt i USA.

Efter hjemkomsten til Danmark fik Niels Høiby end-
videre besked om, at han af pris-kommiteen under
American Society of Microbiology og American
Academy of Microbiology er udvalgt til at modtage
The 2006 GlaxoSmithKline International Member of
the Year Award. Prisen indebærer, at han skal holde
et foredrag om sin forskning i form af The Internatio-
nal Member of the Year Lecture ved næste ASM
kongres i USA.
Niels Høijbys forskning foregår dels på IMMI, dels
på Rigshospitalets klinisk mikrobiologiske afdeling,
dels på DTU, hvor hans gruppe og samarbejdspartnere
forsker i den kroniske Pseudomonas aeruginosa lunge-
infektion hos cystisk fibrose patienter.

Yderligere information: Institut for Medicinsk Mi-
krobiologi og Immunologi, Professor Niels Høiby,
hoiby@inet.uni2.dk
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En undersøgelse foretaget af Driftsafdelingen på
SUND viser, at antallet af cykelparkeringspladser
ved Panum-komplekset er større end det nuværende
behov. Stikprøveundersøgelsen viser, at omkring
1.000 ansatte og studerende parkerer deres cykel
ved Panum.
Optællingen viser, at der i dag er indrettet cykel-
parkering til omkring 1.300 cykler, hvoraf 600 plad-
ser er overdækkede i cykelskure ved Blegdamsvej og
Nørre Alle. Hertil kommer yderligere 700 pladser på
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Svaret kan du fra forårssemesteret 2006 finde i
Fakultetets nye internetbaseret timeplanssystem
Syllabus Plus.
Nu skal du ikke længere klikke dig rundt i SIS for at
sætte dit ugeskema sammen – Syllabus Plus kan vise
et  skema for hele ugen for alle dine fag - uge for uge.
Syllabus Plus viser dog kun timeplaner, al øvrig infor-
mation om dit studie, fagene og beskeder fra studie-
sekretærerne vil fortsat stå i SIS, og det anbefales
derfor, at du sideløbende tjekker SIS
- men for et lettilgængeligt, opdateret og oversku-
eligt skema kan du nu gå til Syllabus Plus!
Fra januar 2006 vil der i SIS ligge en beskrivelse af,
hvorledes du finder Syllabus Plus, og hvordan du bru-
ger det.
God fornøjelse!
Hvis du, når Syllabus Plus bliver tilgængeligt, har
spørgsmål eller kommentarer til systemet, er du vel-
kommen til at kontakte Louise Fejerskov fra Studie-
administrationen på e-mail: mlf@adm.ku.dk
N.B Syllabus Plus dækker ikke undervisningen i klinik-
udvalgene på medicinstudiet. Skemaer for denne un-
dervisningen vises stadig i SIS.
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afmærkede arealer ved hovedindgangen ved Bleg-
damsvej.
Driftsafdelingen understreger, at det ikke er tilladt
at parkere cykler i parkeringskælderen, som ude-
lukkende er forbeholdt biler. Det skyldes, at
parkeringskælderen hverken har tilladelse til cykel-
parkering fra brandmyndighederne eller kapacitet
til det store antal cykler, som dagligt parkeres ved
Panum. Hertil kommer, at det er uhensigtsmæssigt
at blande cykel- og biltrafik.

Yderligere oplysninger: Driftsafdelingen, att. Hen-
ning Overgaard, hov@adm.ku.dk
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Fakultetet har tilknyttet professor og forsknings-
direktør Irma Thesleff som adjungeret professor
ved Odontologisk Institut. Irma Thesleff kommer
fra Institute of Biotechnology ved University of Hel-
sinki.
Irma Thesleff afholder tiltrædelsesforelæsning man-
dag den 19. december 2005 kl. 14.00. Forelæsnin-
gen finder sted i Dam auditoriet på Panum og har
titlen Genes and pathogenesis of ectodermal
dysplasia syndromes. Efter forelæsningen vil OI være
vært ved en reception, der finder sted i lokale 29.1.03
i Panum bygningen på Blegdamsvej.
Yderligere information: www.helsinki.fi/biocentrum/
10.html <http://www.helsinki.fi/biocentrum/
10.html>  eller Irma.Thesleff@helsinki.fi

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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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag  28/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Med
Mandag  28/11 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag  29/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag  30/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Ulrik Bodholdt                 Med
Onsdag  30/11 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                Med
Torsdag    1/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard           Med
Torsdag    1/12 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu        Med
Mandag    5/12 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Med
Mandag    5/12 1800 – 1900 1500 – 1800 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag    6/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Johannes H. Poulsen Med
Onsdag    7/12 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                Med
Torsdag     8/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Theis P-Skovgaard           Med
Torsdag     8/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt                 Med
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.

���������������������������������	��	���	���
	������ !����"��!	�	�
Dag Telefontid Træffetid Vejleder
Hver Onsdag            1000 – 1200           Tina Gotlieb        International

Hver fredag       0900 – 1000            1000 – 1200           Tina Gotlieb                 International

Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende
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

Den Internationale Studievejledning holder ferielukket fra d. 7.december 2005 til d. 2.januar 2006
)2�
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Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.3
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Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

De fleste regler står i studiehåndbogen. Hvis du har
mistet den du fik da du begyndte på studiet, kan den
nyeste gældende udgave downloades fra fakultetets
hjemmeside. Bemærk at der nu er tre gældende
studioeordninger - 1986, 2000 og 2005.

Og husk: Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK eller på nettet, gælder den, hvad enten du har
læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
�� !��
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Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og
eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det
kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede 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. semester, 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 lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer
�	������
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Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig
udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning 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 aftenkurser 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 genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra 16.15-20.30 og der er plads
til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning.
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I forbindelse med et studieophold i
et andet nordisk land kan danske
studerende få hjælp af Nordisk
Ministerråds informationstjeneste
Hallo Norden.
Hallo Norden kan vejlede om love
og gældende regler i de nordiske
lande på en lang række områder
lige fra social sikring til skat og A-
kasse. Hallo Norden kan også give
oplysninger om studie- og erhvervsmuligheder.
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Her findes vigtig information til danske studerende
som skal tilflytte og studere i et andet nordisk land.
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Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med
forsøget er at undersøge hvordan signalstoffet
Prostacyclin (PGI2) virker på pulsårerne i hjer-
nen og på hjernens blodgennemstrømning. Des-
uden 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 benyttes.
����� 	!)
Nyere forskning viser, at migræne er forbundet
med udvidelse af hjernens store arterier,
og at en række karudvidende stoffer kan frem-
kalde 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 indflydelse dette stof
har på hjernens blodgennemstrømning og evt.
hovedpine.
+�
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Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sygehus,
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 (skatte-
pligtig).
����)
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.
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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 indebæ-
rer udsættelse for radioaktiv stråling, som sva-
rer til den dobbelte årlige baggrundsbestråling i
Danmark. Hvis du kommer i betragtning til de
egentlige forsøg, bliver du grundigt informeret
om dette. Informeret 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:
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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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til deltagelse i en undersøgelse af genetiske
variationers betydning for regulatoriske meka-
nismer i immunsystemet. Du vil få indgivet en
lille mængde bakterieprotein og taget tre blod-
prøver (60 ml blod).  Der er sandsynligvis ingen
symptomer forbundet med deltagelse. Undersø-
gelsen varer
4 timer og honoreres med 400,- kr.

Såfremt du er interesseret i at deltage, bedes du
kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Sarah Taudorf, læge, klinisk assistent
Epidemiklinik M 7641
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
sarahtaudorf@dadlnet.dk

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

I Sundhedsstyrelsen er en stilling som studenter-
medhjælp i Center for Evaluering og Medicinsk
Teknologivurdering (CEMTV) ledig i en 6 måne-
ders periode med mulighed for forlængelse til
besættelse snarest muligt.
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Center for Evaluering og Medicinsk Teknologi-
vurdering er en enhed i Sundhedsstyrelsen.

Centret skal bidrage til en effektiv ressource-
udnyttelse ved at iværksætte evalueringer af
virksom-heden i sundhedsvæsenet og fremme
brugen af MTV, herunder oplyse, rådgive og ud-
danne i MTV. Målet er at forsyne kliniske og
politisk-administrative beslutningstagere med
alsidige og velfunde-rede beslutningsgrundlag.
Centret skal også yde en målrettet indsats for,
at MTV-tankegangen ind-bygges i den løbende
drift og planlægning på alle niveauer i sundheds-
væsenet.
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Studentermedhjælpen forventes bl.a. at vare-
tage følgende funktioner på et selvstændigt ni-
veau:
· Bistå med lettere sagsarbejde i forbin

delse med projekter
· Bestilling af kontorartikler
· Indbinding, kopiering, fremskaffelse af

labels og pakning af forsendelser
· Koordinering af opgaver og kontakt til

Sundhedsstyrelsens Servicecenter

· Arkivering
· Holde orden i kopirum

�	������������
Du skal have lyst til at indgå i et tværfagligt
miljø med mange forskelligartede opgaver, kunne
arbejde selvstændigt, og lide at have flere bolde
i luften samtidigt.
Derudover forventer vi, at du behersker dansk
retskrivning, samt har gode engelskkundskaber.
Du skal endvidere være effektiv og omhyggelig
og have god ordenssans, have en serviceminded
og udadvendt indstilling til arbejdet, samt være
god til at samarbejde.
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Et spændende, tværfagligt arbejdsmiljø med gode
udviklingsmuligheder for nye spændende opga-
ver.
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Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til over-
enskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT.
Arbejdstiden er 14 timer ugentligt.
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Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til specialkonsulent Staffan Stilvén,
telefon 7222 7739, e-mail ss@sst.dk, kontorfuld-
mægtig Karin Engel Rasmussen, telefon 7222
7548, e-mail ker@sst.dk, eller kontorfunktionær
Benni Bees, telefon 7222 7594, e-mail beb@sst.dk.
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk.

���������
Alle interesserede uanset alder, køn, religion
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge
stillingen.

Ansøgere opfordres til at ansøge online via linket
under jobannoncen på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside, alternativt sendes ansøgning mær-
ket ”0-904-02-287/1” bilagt kopi af eksamensbevi-
ser m.v. med brev-post til:
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300  København S
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Der medfølger 1 stk. (3 måneder gammel) ratlås
og isskraber med i salget (billede kan fremsen-
des).
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I Sundhedsstyrelsen er en stilling som studenter-
medhjælp i Center for Evaluering og Medicinsk
Teknologivurdering (CEMTV) ledig i en 6 måne-
ders periode med mulighed for forlængelse til
besættelse snarest muligt.
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Center for Evaluering og Medicinsk Teknologi-
vurdering er en enhed i Sundhedsstyrelsen.

Centret skal bidrage til en effektiv ressource-
udnyttelse ved at iværksætte evalueringer af
virksom-heden i sundhedsvæsenet og fremme
brugen af MTV, herunder oplyse, rådgive og ud-
danne i MTV. Målet er at forsyne kliniske og
politisk-administrative beslutningstagere med
alsidige og velfunde-rede beslutningsgrundlag.
Centret skal også yde en målrettet indsats for,
at MTV-tankegangen ind-bygges i den løbende
drift og planlægning på alle niveauer i sundheds-
væsenet.

���(������	�
Studentermedhjælpen forventes bl.a. at vare-
tage følgende funktioner på et selvstændigt ni-
veau:
· Bistå med formidling af centrets rap

porter
· Indskrivning i skabelon
· Opdatering af mailinglister
· Håndtering af tidsskrifter og konference

invitationer
· Indbinding, kopiering, fremskaffelse af

labels og pakning af forsendelser
· Holde orden i kopirum
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Du skal have lyst til at indgå i et tværfagligt
miljø med mange forskelligartede opgaver, kunne
arbejde selvstændigt, og lide at have flere bolde
i luften samtidigt.
Derudover forventer vi, at du behersker dansk
retskrivning, samt har gode engelskkundskaber.
Du skal endvidere være effektiv og omhyggelig
og have god ordenssans, have en serviceminded
og udadvendt indstilling til arbejdet, samt være
god til at samarbejde.
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Et spændende, tværfagligt arbejdsmiljø med gode
udviklingsmuligheder for nye spændende opga-
ver.
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Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til over-
enskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT.
Arbejdstiden er 14 timer ugentligt.

*���������
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til specialkonsulent Staffan Stilvén,

telefon 7222 7739, e-mail ss@sst.dk, kontorfuld-
mægtig Karin Engel Rasmussen, telefon 7222
7548, e-mail ker@sst.dk, eller kontorfunktionær
Benni Bees, telefon 7222 7594, e-mail beb@sst.dk.
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk.
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Alle interesserede uanset alder, køn, religion
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge
stillingen.

Ansøgere opfordres til at ansøge online via linket
under jobannoncen på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside, alternativt sendes ansøgning mær-
ket ”0-904-02-286/1” bilagt kopi af eksamensbevi-
ser m.v. med brev-post til:
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300  København S
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Læs mere om det fantastiske spil Enemy
Territory længere inde i bladet..

Til drengene - Carola med mere
nymodens lydgrej!
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 Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Valg-MOK (bare uden valg!)
Du burde nu have modtaget dit helt
personlige eksemplar af Valg-MOK
2005 med posten. Der var sidste gang
valg i 1998, men heller ikke i år endte
der med at være valg. Vi mener dog
stadig, det er vigtigt, at du ved hvem,
der repræsenterer dine interesser i
FADL.

Hvert medlem af repræsentantskabet
har fået muligheden for at præsentere
sig selv og sine holdninger, og vi håber
du vil benytte lejligheden til at kigge
bladet igennem.

Husk også medlemsklistermærket
inde i bladet, der giver dig adgang til
flere af de nye medlemsfordele i
FADL!

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 Danmark
- 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.

Du skal holde øje med FADLs
hjemmeside samt opslag udenfor
FADL

der  fortæller hvornår du kan hente
den!

Landsseminar
Der blev den 18.-20. november afholdt
landsseminar i FADL. Turen gik til en
hytte udenfor den lille by Juelsminde
på prærien i Jylland. I løbet af week-
enden blev FADLs nuværende struktur
med tre kredsforeninger og en hoved-
forening diskuteret, og vi prøvede at
opstille forskellige modeller for hvor-
dan opsætningen kunne gøres mere
effektiv. Der var også diskussioner af
hvordan vi generelt sikrer det nationale
samarbejde.

Hvorvidt det er fordelagtigt at slå de 4
forskellige foreninger sammen til én er
endnu usikkert, men vi kan i hvert fald
drage nytte af et forbedret samarbejde
byerne imellem. I et voksende antal
sager er det relevant at FADL kommer
med udmeldinger, hvor det er vigtigt at
det er en samlet udmelding og ikke
bare er København, der går enegang.

Der er planlagt et beslutningsdygtigt
landsmøde i foråret hvor den endelige
diskussion af de forskellige løsnings-
modeller skal diskuteres. Vi vil i MOK
og på hjemmesiden orientere mere
om processen.
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FADLs sekretariat holder juleferie
fra den 22/12-05 til den 4/1-06, begge dage incl.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår
til vi ses igen den 5/1-06.

TR-gruppen består aktuelt af 2 tillids-
repræsentanter, men da en snart
bliver kandidat og det optimale antal
medlemmer i gruppen er 3, søger vi 1
eller 2 engagerede og dynamiske
personligheder til gruppen – snarest!

FADL´s tillidsrepræsentanter varetager
medlemmernes interesser i form af:

- Generel støtte og rådgivning til
medlemmerne.

- Vagttagernes bisidder ved en evt.
klagesamtale på vagtbureauet.

- Deltagelse i ansættelsessamtaler
ved indsupplering  på faste hold for at
undgå nepotisme og andre ufaglige
forhold.

- Hjælp til at undersøge regler og
rettigheder som stud.med. og fadl-vagt
på arbejde under forskellige forhold.

- Information af TR-gruppens arbejde
ved SPV-informationsmøder.

- Tæt samarbejde med FADL´s
sikkerhedsrepræsentant

- Regelmæssige møder med vagt-
bureauet, hvor vi diskuterer eventuelle
problemstillinger og arbejdsforhold.

- Andre aktiviteter du kunne have idéer
til?

TR-gruppen mødes  4-5 eller flere
gange i løbet af et semester, hvor vi
planlægger arbejdet og drøfter aktuelle
sager.

Som tillidsrepræsentant har man
selvfølgelig tavshedspligt.

Vi aflønnes med VT-grundløn på
timebasis.

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk
eller aflevér den hos FADL´s sekreta-
riat på Panum (1.2.7)

Ansøgningsfristen er torsdag d. 15.
december 2005 kl. 12.

Med venlig hilsen TR-gruppen.

Skal din forsikring ændres?!
Brevet på næste 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.

Har  du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL? 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
I NOVEMBER MÅNED 2005 VIL
IKKE BLIVE OPKRÆVET
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 !

Kandidater 2005/2006
Hvis du er blevet kandidat vinter/
sommer 2005, og du er omfattet af
Codan-forsikring gennem FADL, vil din
forsikring automatisk udløbe pr. 31.
december 2005.

Hvis du bliver kandidat vinter/sommer
2006, har du mulighed for, at beholde
din Codan-forsikring hele 2006, og den
vil automatisk udløbe pr. 31. decem-
ber 2006.
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FORSIKRING ÅR 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.

LØNUDBETALING I
DECEMBER 2005.
VI HAR RYKKET
LØNUDBETALINGEN I
DECEMBER MÅNED – D.V.S.
ALLE LØNBILAG, SOM ER
AFLEVERET RETTIDIGT
DEN 16. INDEN KL. 08.00 VIL
BLIVE UDBETALT DEN 22.
DECEMBER.

Fra og med den 23. december til og
m e d
den 1. januar – (begge dage inklu-
sive) holder
Vagtbureauets ekspedition, boghol-
deri og kursusafdeling  julelukket .
Dette gælder for både personlig og
telefonisk henvendelse.

Vagtafdelingen har åbent som
sædvanligt.

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 må-
ned. 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
af 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

8. december 2005.
Vagtbureauets ekspedition, boghol-
deri og kursusafdeling holder
ekstraordinært lukket torsdag den 8.
fra kl. 14.00
– for både personlig og telefonisk
henvendelse.

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

HOLD 1603 SØGER 4 NYE
BLODPRØVETAGERE.

Hold 1603 tager blodprøver på Rigshospitalets for-
skellige afdelinger alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 08.00,
som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
Desuden er der bagvagts-funktion i tilfælde af syg-
dom.
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor
der
er mødepligt

Krav til dig som ansøger:
· SPV-kursus.
· Du skal kunne deltage i introduktion mandag
            d. 12/12-05 kl. 14:00-15:30.
· Komme til holdmøde onsdag d. 21/12-05

Kl. 17.15.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 8. dec.
2005 kl. 12:00

Ansøgninger sendes til Vagtbureauet, hvor et fortrykt
ansøgningsskema kan afhentes, el. mailes til:
kc@fadl.dk

Ønsker du yderligere information kan du kontakte hold-
leder Jan P. Christensen pr mail.: janpc@mail.dk
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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.

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: Onsdag d. 14.
december 2005 til Vagtbureauet
                              evt. pr. mail: kc@fadl.dk

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

- 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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Nr Emne Beregnet tid
1. Formalia 3 min
2. Nyt fra semestrene 20-30 min
3. Nyt fra udvalg 20-25 min
4. Studienævn 15 min
5. Fordeling af 7. og 10 min

9. semester studerendes
kliniksteder

6. Sundråd 15 min
7. Indkøb af bærbar 3 min

+projektor
8. Kommissorium for 5 min

PR-udvalg
9. Behandling af forslag 20 min

vedr. kommunikation
- PAUSE-

10. SCOME-oplæg fra 20 min
Århus

11. Bestyrelsens 10 min
åbenhed/lukkethed

12. Mandat på MSR’s 10 min
vegne

13. Valgprocedurer i MSR 10 min
14. Datoer for ekstra- 5 min

ordinær GF i februar,
fagrådsdag, samt stormøde

15. Indkøb af Gitte 3 min
Wichmann-Hansens bog

16. Formel nedsættelse af 3 min
udvalg vedr. klinik-kvalitet

17. Meddelelser
18. Evt.

Dagsorden til sidste MSR-møde d. 1/12-05 kl 16:15,
lok.1.2.20

Ad. 1
Godkendelse af referat fra GF samt fra sidste
MSR-møde, som begge har været udsendt. Be-
slutning om at dette nu er ny procedure for alle
referater.

Ad. 5
Helene har bedt om at fordelingen af 7. og 9.
semesters studerendes fordeling på klinik-
stederne kommer på dagsordenen.

Ad. 7
Vi diskuterede på sidste møde indkøbet af en
bærbar og der kom forskellige forslag til juste-
ringer af indkøbene. Rune har tilpasset dette og
tilføjet en forsikring, så vi skal beslutte om vi
ønsker at gøre indkøbene.

Ad. 8
PR-udvalget skulle gerne have nedfældet de ram-
mer de arbejder under og hvad vi forventer af
dem som udvalg. Der er på baggrund af brain-
storm i bestyrelsen, samt med input fra S.
Krabbe som ønsker at sidde i udvalget udfærdi-
get et UDKAST til kommissoriet, som gerne
skulle tilpasses efter MSR’s ønske og godken-
des på dette MSR-møde.

Ad. 9
De to indkomne forslag vedr. kommunikation i
MSR skal behandles. Disse er trykt i dette
MOK og udleveres ved mødet.
Ad. 10
Maja Sidelman Basnov har fremsendt et forslag
vedr. oprettelsen af et nationalt udvalg under
IMCC, SCOME, som vi skal tage stilling til om
vi ønsker at være en del af. Forslaget er udsendt
på msr-aktive og er trykt denne udgave af MOK.

Ad. 11
Simon Krabbe har bedt om at fagrådet skal eva-
luere bestyrelsens arbejde indtil nu, samt
diskutere,hvorvidt det er hensigtsmæssigt at
have en lukket bestyrelse, herunder hvad be-
styrelsen skal kunne og ikke skal kunne, og hvor-
dan bestyrelsen kan bidrage positivt med sit
arbejde i fagrådet.

Ad. 12
Simon Krabbe har bedt om, at vi diskuterer hvad
det vil sige at have mandat på MSR’s vegne.

Ad. 13
Der har været debat over mail ang. de valg-
procedurer vi benytter os af i MSR og Peter
Bonde har foreslået at vi bør få indført i ved-
tægterne hvordan vi afholder valg i MSR. Ved-
tægtsændringen kan ikke udføres på mødet men
vi kan tage diskussionen, og evt. blive enige om
ordlyden i en evt. vedtægtstilføjelse.

 som vi også skal blive enige om dato, og emne
for, da denne skal annonceres i sidste MOK
inden jul.
Vi er ligeledes værter for dette semesters stor-
møde og vi talte om datoen 18/3-05. Vi skal
desuden have ”shanghajet” nogle der vil stå for
det praktiske mht. fagrådsdag og stormøde.

Ad.15
Gitte Wichman-Hansen, som var hovedtaler ved
DSMU’s årsmøde i 2004, samt oplægsholder
ved weekendens stormøde, har skrevet ph.d af-
handling om læring i klinikken og hendes bog
kan rekvireres for ca. 200 kr. Der er fra flere
sider udtrykt et ønske om at indkøbe bogen og
MSR skal derfor beslutte om vi ønsker at bruge
penge på dette.

Mødet forventes at vare 3 timer og der vil b live
serveret klejner og glögg under mødet. Desuden
spiser vi mad sammen efter mødet.
Vel mødt
Sabrina Eliasson, Formand MSR

Indkomne forslag
vedrørende kommu-
nikation i MSR.

Det Medicinske Studenterråd
Generalforsamlingen
Att. Formand Sabrina Eliasson

Vedr. forslag til generalforsamlingen
Hermed fremsendes forslag til beslutning om
kommunikation i Det Medicinske Studenterråd
til behandling på generalforsamlingen, den 13.
oktober 2005.
FORSLAG:
Kommunikation og udveksling af viden udgør
fundamentet for kvalificeret og effektivt
studenterpolitisk arbejde i MSR. Alle MSR-
møder og aktiviteter skal annonceres offentligt i
god tid. Annoncering sker i MOK (i semester-
månederne) og på fagrådets mailingliste.
Mailinglisten er åben for alle medicinstuderende.

Mellem møderne skal der via mailinglisten sik-
res et konstant og højt informationsniveau,
vidensdeling og koordinering mellem alle aktive
i MSR. Enkeltpersoner med tillidshverv skal
således sikre, at øvrige aktive i MSR løbende
informeres om vedkommendes arbejde inkl. vig-
tige tiltag og aktuelle sager. Denne brug af
mailinglisten skal sikre:

- Koordinering mellem personer med tillidshverv
(semesterudvalg, studienævn mv.).
- Debat mellem MSR-møderne.
- Et højt vidensniveau blandt alle aktive.
Det påhviler derfor alle med tillidshverv og ak-
tive personer at informere, at debattere og at
holde sig informeret via MSRs mailingliste.
Endelig gør et højt informationsniveau rekrut-
tering af nye aktive lettere. Som ny i MSR er
det ikke altid nok at deltage på et månedligt
møde. Derfor er det helt nødvendigt, at MOK-
sider og mailingliste bruges løbende. MSR-mø-
derne vil desuden kunne fokusere på egentlige
diskussioner og beslutninger snarere end på in-
formation og opkvalificering.

Med venlig hilsen

Helene Hvidman og Simon Serbian

Ad. 14
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsam-
ling i MSR i februar og da denne skal annonce-
res senest 3 uger inden foreslår jeg at vi plan-
lægger en dato sidst i februar så indkaldelsen
kan komme med i det første MOK og vi kan
evt. tage en vedtægts-debat på fagrådsdagen,

København, den 28. september 2005
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Stiftelse af SCOME

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Det formelle:
Hvis folk synes der er behov for en forretnings-
orden, vil jeg med glæde lave et udkast som vi
kan arbejde videre på. Men der er ikke noget
krav om en forretningsorden fra IMCC´s side.
Det eneste formelle krav til et udvalg er at det
skal have en national formand.

Baggrund:
MSR har i det forløbne år udtrykt forskellige
ønsker vedr. kommunikation og debatter, inkl.
måden disse bør foregå på. Vi har i øjeblikket en
fælles mailadresse i form af msr-aktive mailen,
og jeg har i den forbindelse hørt modstridende
frustrationer vedr. antallet af mails de aktive i
MSR modtager. Nogle har udtrykt et behov for
at kunne debattere og diskutere via mailen og
andre har udtrykt stærk modvilje mod at mod-
tage for meget mail ud over vigtige informatio-
ner om fx ændringer af mødetidspunkter eller
vigtige møder.
MSR har en hjemmeside, som trænger til en
gevaldig oprydning. Den er ikke informativ og
ser mildest talt meget trist ud. Jeg mener derfor,
at vi har behov for at lave en helt ny hjemme-
side, evt. med hjælp udefra. Dog mener jeg, det
er af yderste vigtighed, at vi får en hjemmeside,
som en fra ”egne rækker” har mulighed for at
betjene og rette i.
Da jeg meget nødig ser, at aktive melder sig af
msr-aktive mailinglisten, og derved bliver af-
skåret fra den vigtige basale information, fordi
de ikke ønsker at modtage forskellig debat-epost,
mener jeg, at vi bør forsøge at løse problemet på
en helt tredje måde.

Forslaget:
Jeg foreslår derfor, at vi får designet en ny
hjemmeside, hvor der er mulighed for at have et
debatforum. Dette forum skal dels være online,
så man kan gå ind på hjemmesiden og følge med
i debatten og dels via en debat-mailadresse. Hen-
sigten med en sådan mailadresse er, at give ak-
tive i MSR størst mulig valgfrihed til at tilvælge
den mængde information de føler, de har behov
for. Hvis man ønsker at modtage både den vig-
tige information fra msr-aktive, og samtidig del-
tage i debatter tilmelder man sig blot begge mai-
ladresser, og hvis man blot ønsker at modtage
vigtig epost, kan dette ske via msr-aktive.

Desuden mener jeg, at hjemmesiden bør inde-
holde meget mere information end den gør i øje-
blikket, bl.a. referater af alle møder, ansøgnings-
skema til MSR (vedr. penge) og udvalgs-
beskrivelser, så MSR på den måde bliver mere
gennemskueligt for nye og evt. ikke-aktive i MSR

Mvh
Sabrina Eliasson

Forslag til omstrukturering af MSR’s
hjemmeside, herunder oprettelse af debat-
forum, med dertilhørende debat-
mailadresse.

Indkomne forslag
vedrørende kommu-
nikation i MSR (fort-
sat)

Formål:
Ved at de tre medicinerråd danner at udvalg i
IMCC regi får vi mulighed for at få kontakt med
medicinerråd i andre lande og deltage i møder
med dem, igennem IFMSA som er IMCC´s
moder/verdensorganisation. For nylig deltog jeg
i et møde for den nordiske del af IFMSA. Her
mødtes de nordiske Scome folk og vi diskute-
rede bl.a. optag (hvem og hvordan), eksamens-
former, bachelor og kandidat struktur og Bologna
i det hele taget.
Så de diskussioner og den vidensdeling der fore-
går i Scome er efter min mening meget relevant
for medicinerrådene.
Et andet formål med Scome er at kunne disku-
tere de fælles problemer og projekter vi har som
ikke er relevante for UPU. Hvor meget denne
del af Scome kommer til at fylde afhænger der-
for af hvor godt UPU kommer til at fungere og
hvor aktivt det bliver.

Det organisatoriske :
Jeg synes at vi skal have en lokal formand i hver
by som kontakt-person for den nationale for-
mand. For nemhed skyld så skal den nationale
formand være kassereren. Intet projekt eller
udmelding kan laves medmindre alle tre byer er
enige. Hver by/lokalformand har en stemme når
vi f.eks. skal besluttet hvem der skal sendes til
internationale møder ( IMCC beslutter selv
hvem de vil sende af sted, men vi kan beslutte
hvem fra vores gruppe vi helst vil have de sen-
der af sted, og et sende folk af sted for vores
egne penge hvis vi har nogen :o) )

Det praktiske/økonomiske:
Der skal være et minimum af et møde pr. seme-
ster for at planlægge deltagelse i nordiske/inter-
nationale møder. Vi har flere muligheder for
at afholde dette uden de store økonomiske om-
kostninger. IMCC holder generalforsamling en
gang pr semester, her kan alle medlemmer del-
tage gratis bortset fra en egenbetaling på 100 kr.
Vi kan også mødes i forbindelse med et stor-
møde. Jeg synes at vi så vidt muligt skal mødes
i forbindelse med disse møder, ikke bare så vi
spare penge, men også for at spare tid. Der er
nok ikke nogen af os der har tid til mange natio-
nale møder ud over dem vi har. Men jeg forestil-
ler mig at vi holder kontakt løbende over mailen
mm. IMCC har diverse puljer vi kan søge hvis
der er behov for møder ud over dette, og behov
for penge til at få projekter op at stå.

Maja Sidelman Basnov, MR Århus

Hvorfor f.... har jeg
fået en stemmeseddel
ind af døren????

Der er valg til Københavns universitets besty-
relse!!!

Din stemme er rent faktisk afgørende....

Nå ja, men MSR er jo i valgforbund
så det kan jo være lige meget....?
Det korrekte svar er NEJ- det er aldrig lige me-
get. Grunden til at MSR er i valgforbund, er, at
vi mener at Forenede Studenterråds kandidater
er yderst kompetente til at løse opgaven.

Hvorfor stiller I så overhovedet op
på listen?
Fordi det nu engang er nemmere at få jer til at
sætte et kryds hvis I ser et kendt navn end hvis
I skal gætte jer frem til hvem der er bedst eg-
nede. Det betyder jent praktisk at vi benytter
os af at I kender nogle af os fra holdundervisning,
vt-hold eller fredagsbaren....

Det kan måske virke lidt lorent, men vi gør det
fordi vi ønsker at de bedst egnede kommer til at
sidde i bestyrelsen.

Derfor: HUSK at sætte dit kryds!!!
Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. spids-
kandidaterne kan du læse mere på
www.fsr.ku.dk og har du generelle spørgsmål
omkring valg kan du altid henvende dig til MSR
på msr@studmed.ku.dk
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1. Siden sidst
2. Nyt fra udvalg. Traumatologikursus I v. Mor-
ten Høgsbro Larsen og Erik Secher; næste
semesters foredrag.
3. Oplæg fra DASAIMs årsmøde v. Jacob Vad,
Morten Lind og Bo Ravn.
4. Julearrangement – reminder.
5. Andet / evt.
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Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer.
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SÅ har vi brug for dig i SEHAT. Vi er en basis-
gruppe, hvis formål er at formidle sundheds-
oplysning og øge sundhedsbevidstheden blandt
de etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Hvis du er interesseret, så duk op på fredag d.2
dec. kl. 16 ved FADL’s mødelokale, hvor vi hol-
der møde. Til mødet vil Dr. Iqbal også være til
stede, som vil fortælle om sin mangeårige erfa-
ring med sundhedsformidling til de etniske mino-
riteter.

Vi kan kontaktes på sehat@punkt.ku.dk. Besøg
også vores hjemmeside www.sehat.dk.
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Sidste møde dette semester – med julelækkerier.
Alle er velkomne.

)�������0
1. Siden sidst
2. Planlægning af arrangementer i forårs-
semestret, herunder
-DIMS årsmøde
-Adventurerace –julefrokost/fest
-Kosttilskudsforedrag
-Forhindringsbane
3. Status fra kasserer
4. Hjemmeside
5. Gennemgang af arrangementplanlægning
6. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!
Mange hilsner
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Sidste mulighed for at socia-
lisere med dine studiekamme-
rater inden den hyggelige juletid med eksamens-
læsning går i gang.
Dørregler:
Alle nisser og ansatte på det sundheds-
videnskabelige fakultet er velkomne mod frem-
visning af studiekort.
Der må til denne fredagsbar medbringes en nisse-
gæst pr. studiekort - man skal stå i nissekø sam-
men med sin nisse.
HUSK at det er dine medstuderende der frivil-
ligt og ulønnet står i døren såvel som i  baren.
Respekter deres anvisninger ellers får du ingen
julegaver!
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Så når du opdager at der ikke er mere plads på
biblioteket så kom ned i klubben, tag en kiks og
en kop kaffe, og begynd at læs.
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Eller har du bare en god idé til noget spændende,
folk på Panum kan have glæde af?
Lad ikke økonomien være en begrænsning! Ansøg
Studenterklubben om en bevilling! Vi giver penge
til alskens formål. Eneste krav er, at det skal
være studentersocialt og berøre flere end blot
dig og din læsemakker…

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

Ansøgningen skal indeholde
budgetoverslag (vi skal have n
klar idé om, hvad pengene skal
bruges til) samt et navn og
adresse på én, vi kan udstede
checks o.lign. til.
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· 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.
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Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Slå hjernen fra og hænderne til! Et strikketøj er
et fantastisk afstressningsmiddel, og så er det
både hyggeligt og inspirerende at strikke sam-
men med andre. For slet ikke at nævne, at du
stadig kan nå at lave dine helt personlige julega-
ver til kæresten, mor og far eller den lækre
bløde sag til dig selv, som du ikke kan regne med
at få af andre! Og hvad med en skøn kæreste-
vante?!

Strikkecafeen er åben
hver torsdag. Sidste
gang inden jul er den
15. december. Efter
nytår begynder vi igen
den 2. februar. Alle er
velkomne!
Spørgsmål om strikke-
cafeen kan rettes til

præstens medarbejder Lise Lotz på
lotz@adm.ku.dk
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Tid: søndag den 11. december kl. 16
Sted: Sankt Johannes Kirke
Sognemedhjælper Randi Tang Nielsen, der dri-
ver legestuen på Sankt Hans Torv, og studenter-
præsten byder velkommen til en julegudstjeneste,
der er kort og lavet særligt for børn. Juletræet
foran kirken bliver tændt, og der vil være æble-
skiver til alle. Så har du selv børn - eller kan du
låne et eller flere – kan I få en hyggelig efter-
middag sammen med andre decemberglade børn
og voksne.
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Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig, hvad enten det er stort
eller småt. Det kan handle om eksamensangst,
ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt
humør eller andet, og det behøver altså hverken
at handle om tro eller kristendom. Præsten fører
ingen journaler og der er som regel ingen vente-
tid.
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
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Derfor har vi brug for din hjælp. Det er ikke
noget tidskrævende projekt: højst et par timer
om måneden i foråret og så noget ekstra når
selve bamsehospitalet løber af stablen i septem-
ber.

Bamsehospitalet er utroligt populært blandt alle
børnehavebørnene og bamserne, der hvert år
besøger det i Fælledparken. Faktisk kan vi slet
ikke imødekomme efterspørgslen.
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Af hensyn til eksamenslæsningen skal vi nok gøre
mødet så kort som muligt (max 1 time). Hvis du
af en eller anden grund er forhindret i at møde
op, men alligevel ønsker mere information, så
kontakt os på m.tibaek@mail.dk
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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 basis-
gruppe!
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Til denne fredagsbar har vi skruet priserne en
anelse op, da vi vil lade alt overskuddet gå til
jordskælvsofrene i Pakistan! Der vil derfor også
være pakistansk indslag fra 18-19 i store bar,
med dertil hørende musik.

Ses vi? Det tror jeg nok vi gør.

Tak for hjælpen
På vegne af studenterklubben
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