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Det sker i ugen 2005/2006

 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 datastudie-
salen.

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. kanti-
nen
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)

Onsdag: 
  MOK nr 16, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:
  Endnu engang Laaaang Fredagsbar

Lørdag:
  Melodi Grand Prix!! 

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK



3

PANUMPOSTEN
Nr. 48 – 27. januar 2006

Ph.d. Lykke Friis ansat som ny 
prorektor ved Københavns Universitet 

Københavns Universitet har ansat Europapolitisk 
chef i Dansk Industri, Lykke Friis som prorektor. 

Hun er ph.d. i international politik og Master of 
Economics fra London School of Economics og bliver 
ansat for en 5-årig periode fra 1. marts 2006. 

Lykke Friis har været forskningschef ved Dansk 
Udenrigspolitisk Institut, DUPI og har en omfat-
tende videnskabelig produktion. Hun har en stor 
erfaring med formidling og har i en årrække un-
dervist bl.a. på Københavns Universitet. 

Ifølge rektor Ralf Hemmingsen, skal Lykke Friis 
bidrage til, at KU får et mere tidssvarende samspil 
med omverdenen, bl.a. gennem en ny en interna-
tional rettet strategi for forskning, uddannelse og 
personalepolitik. Desuden skal Universitetet have 
bedre kontakt til de virksomheder, som aftager 
kandidaterne, ligesom vekselvirkningen mellem 
teori og praksis i uddannelserne skal styrkes, og 
der skal opbygges partnerskaber både nationalt 
og internationalt. 

Det nye rektorat bestående af Ralf Hemmingsen og 
Lykke Friis vil desuden arbejde for, at der skabes 
nye fælles ledelsesværdier på hele universitetet. 
Et vigtigt element vil være at trække på erfaringer 
udefra, styrke kommunikationen internt og gøre 
erhvervslivet og den brede befolkning nysgerrig 
overfor, hvad der foregår på KU. 

Yderligere information: www.ku.dk/ledelse/pdf/
Publikationer_Lykke_Friis.pdf eller kommunika-
tionschef, Jasper Steen Winkel, tlf. 35 32 42 62

FORVENTNINGER TIL FLERE 
ERHVERVSPHD-STIPENDIER I 
2006

Midlerne til ErhvervsPhD-stipendier 
har været stærkt stigende igennem de 
seneste 5 år, og stigningen forventes at 
forsætte: 

· 2004: 70 stipendier
· 2005: 83 stipendier. 

I 2006 uddeler VTU endnu flere stipendier, idet 
der er afsat ekstra penge på finanslov 2006 til 
dette formål. 

Der kan søges 4 gange årlig; i 2006 er der ansøgn-
ingsfrist den 16. februar, den 27. april, den 24. 
august og den 24. oktober. Ansøgerne kan forvente 
svar ca. 40 dage efter ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger: www.erhvervsphd.dk

Styrende organer

Så kom resultatet af brugerundersøgelse fra Forenede Kantine Service A/S. Opgørelsen er netop kommet MOK-
redaktionen i hænde – et år forsinket! Konklusionen er generelt en utilfredshed med kantinens produkter og 
priser. Maden er for fed og dårlig og prisen for høj. Kantinen anfører, at de er bekymrede over resultatet og 
planlægger følgende: 

Priserne skal nedsættes, køerne reduceres, sandwich skal opfriskes med masser af fyld og fedtfattig 9 % creme 
fraiche, åbningstider er nu under diskussion, der tilbydes tilbud om rengøring i kantineområdet, ris/ros 
postkasser sættes op, suppe laves hver dag, økologi startes så småt op og til slut planlægges bedre lys ved disken.
Vi er glade for kantinens initiativ og glæder os til at se resultatet som forhåbentligt snart må komme! Hvornår 
sker der noget kan man spørge? Der er gået et år nu og kvaliteten er stadig så dårlig, at vi her på redaktionen 
tror, at selv Søren Ventegodt ikke benytter kantinen mere. I den forbindelse vil vi opfordre alle til stadig at følge 
med i udviklingen – vi bør ikke finde os i den hidtil elendige madkvalitet.

Her på MOK-redaktionen er vi altså ikke glade for særlig mange af kantinens produkter, men 3 ting skal dog 
fremhæves: Basisenhederne er af udsøgt kvalitet. Foruden disse ville MOK ikke kunne eksistere. Desuden er vi 
glade for smørebrødet - en god ven i nøden. Ja, og til sidst skal nævnes den evigt venlige betjening af Camilla. Var 
det ikke for Camilla ville vi ikke kunne støtte kantinen. Vi er dig evigt taknemmelig.

MOK-redaktionen/David

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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 Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

MOK
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MERIT
Studerende der har læst andre 
uddannelser kan evt. få godskrevet ét 
eller flere kurser med evt. tilhørende 
eksamen. 

VKO - VIDENSKABELIGE 
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de 
medicinske selskabers kurser og 
møder?

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.

ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester
Du skal ikke give Matriklen besked om adresse-
ændringer. De trækker dagligt informationer fra 
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til 
en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal 
du dog give studieekspeditionen besked om hvilken 
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give 
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din 
folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle 
folkeregister underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske 
adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at 
du skifter status fra hjemmeboende til udeboende 
eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så 
din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspe-
ditionen for, at den ikke kommer uvedkommende 
i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om 
navneændringer.

6. - 13. semester
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg 
besked!

ÅRSKORT – STUDIEKORT – ID-
KORT
Du skal forny dit årskort 
inden den 15. Juli !!!
Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have 
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu 
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du 
registeret som værende ophørt med dit studie. 

Derfor HUSK at forny dit årskort. 

Og husk at fornyelse af årskort IKKE er det samme 
som at tilmelde sig næste semester!

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige 

oplysninger på vores hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

INDTEGNING – SOMMEREN 2006
Indtegning, via punkt.ku.dk, til eksaminer og tentamener under Det Sundheds-videnskabelige 
Fakultet (for ovenstående uddannelser) finder sted i perioden 15. januar – 15. februar 2006.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så 
den bliver lettere at huske) 
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspedi-
tionen (telefon 35 32 70 84/35 32 71 52). 

For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge din PIN-kode. Har du mistet din PIN-
kode, kan du få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.  

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du til-melder dig, kan du 
blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. den 15. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk  
og klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, 
som du har tilmeldt dig, er din tilmelding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER den 15. februar kan du KUN se dine 
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Tilmelding via blanketter kan ske mandag den 13. februar 2006 i tidsrummet 9.00-12.00. Dette 
kan ske i Ekspeditionen på Panum, lokale 9.1.33b. 
I samme tidsrum kan du få hjælp til at tilmelde dig via punkt.ku.dk på eksa-menskontoret, hvis 
du har behov for dette.

6.-13. se-
mester

Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges 
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan 
samt attesteret eksamensbevis. 

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober 
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til 
foråret 2006!!! Ansøgninger om merit for fag på 
indeværende semester vil ikke blive behandlet 
(dog med undtagelse af 1. semester studerende 
der har ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende 
semester for fag på 1. semester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du 
skal have til foråret 2006 skal du ansøge 
nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøg-
ninger være samme dato som dispensationsan-
søgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til 
foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2006 1. marts 2006.

STUDIET
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TRAVEL SCHOLARSHIPS 
TO THE FAROE ISLANDS 
2006
THE FAROESE 
PARLIAMENT HAS 
GRANTED DKK 100,000 
OF THE 2006 NATIONAL 
BUDGET
FOR TRAVEL 
SCHOLARSHIPS TO THE 
FAROE ISLANDS.
Grants will be given to assist with travelling ex-
penses in amounts as follows:
DKK 3,000 to applicants from Denmark, Iceland 
and Great Britain, DKK 4,000
to applicants from Norway, Sweden and Finland, 
and DKK 5,000 to applicants
from other countries. Student groups will receive 
smaller amounts per person
than above mentioned.
The scholarships will be awarded to non-Faroese 
students pursuing higher
education or to research students (Ph.D.).
The journey must be part of the applicant’s studies 
or research work, related to
Faroese matters. The application must include a 
confirmation of a visiting
agreement with the University of the Faroe Islands 
or cooperating institutes, in
addition to confirmation from the home university 
that the travel is part of the
applicant’s educational programme. If there are 
more qualified applications than
grants available, the University will prioritize those 
applications that have the
best project description.
The scholarship will be available upon arrival in 
the Faroe Islands.
Applications must be submitted on forms available 
on www.setur.fo. The
application must be received by March 15th, 2006. 

ORIENTERING OM 
ÆNDRING AF 2000-
STUDIEORDNINGEN FOR 
MEDICIN

Følgende ændringer af 
2000-studieordningen 
for medicin vedrørende 
obligatoriske studieelementer, 
indtegningsbetingelser til eksamen 
og indtegningsbetingelser til 
undervisningen for 11. og 12. 
semester er blevet tiltrådt af 
Fakultetsrådet og er gældende 
for 11. og 12. semester på 2000-
studieordningen i foråret 2006 og 
frem.

OBLIGATORISKE STUDIEELE-
MENTER:

11. semester:
d) Klinisk kursus i Dermatologi-ven.  
ikke obligatorisk
e) Klinisk kursus i Oftalmologi  
ikke obligatorisk
f) Klinisk kursus i Oto-Rhino-Lary. 
ikke obligatorisk
g) Valgfrie kurser og ophold  
7,5 ECTS Godk. af kursusattest 
12. semester:
h) Klinisk kursus i Akut patient  

VALG TIL 
STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET 
RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende 
tilknyttet Klinikudvalget 
Rigshospitalet, indkaldes 
hermed til valg af 
studenterrepræsentanter og -
suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske plan-
lægning af den decentrale kliniske undervisning. 
Vi holder møde hver måned, hvor vi diskuterer 
undervisningen, og de problemer, der opstår ved 
afviklingen af undervisningen.
Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på 
hvert semester tilknyttet klinikudvalget.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag føl-
gende sammensætning:

Medlemmer:
13. semester: Mette Lenstrup
12. semester: Lisbeth Ellegaard
11. semester: Thea Møller
10. semester: Hellen Edwards
9. semester: Morten Kofod Lindhardt
8. semester: Barbara Rubek Nielsen
7. semester: Mangler repræsentant
6. semester: Mangler repræsentant
Suppleanter:
8. semester: Anna Karin Irene Axelsson

Valget afholdes torsdag d. 16.02.06 kl. 14:30 
ved klinikudvalgs sekretariatet 53.13 i Tei-
lumbygningen. 

TRE STUDERENDE SØGES 
TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU

Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstu-
derende eller master-studerende

Du har
Interesse for international sundhed
Måske rejst i ét eller flere udviklingslande
Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-
Bissau
Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi bedrer 
sundhedsforholdene i Afrika
Humor, sprogøre og et stort hjerte

Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt 
i Bissau, Guinea-Bissau, Vest Afrika (Bandim 
Sundhedsprojekt). Vi søger tre studerende til start 
sommeren 2006. 

Student 1: 
Du vil skulle være med til at forbedre behandling, 
pleje og omsorg for gravide og nyfødte på to sund-
hedscentre og fødeafdelingen i Bissau primært 
med henblik på at undgå blodmangel hos de 
gravide bl.a. gennem malariabehandling og ved at 
undgå afkøling af de nyfødte. Du vil endvidere få 
lejlighed til at se på langtidseffekterne af afkøling 
af nyfødte. 

Student 2: 
Du vil være med til at supervisere og monitorere 
et studie af børn med lav fødselsvægt, som ran-
domiseres til vitamin A og BCG vaccine ved fødslen. 
Dit eget projekt vil kunne bestå af en analyse af, 
hvorfor mødre til børn med lav fødselsvægt har så 
markant højere dødelighed end mødre til børn med 
normal fødselsvægt. 

Student 3: 
Du vil skulle være med til at opstarte yderligere 
registrering og opfølgning af landbefolkningen i 
Guinea-Bissau med henblik på at kunne kortlægge 

ikke obligatorisk
i) Klinisk kursus i Pædiatri   
0,0 ECTS Godk. af logbog
j) Klinisk kursus i Gynækologi/obs.  
0,0 ECTS Godk. af logbog
k) Klinisk kursus i Almen medicin  
0,0 ECTS Godk. af logbog
 
INDTEGNINGSBETINGELSER 
TIL EKSAMEN:
11. semester:  
Dermatologi-Venerologi (5 ECTS)  
Eks. på 9. sem. (OSCE+CBSE)
Oftalmologi (5 ECTS)   
Eks. på 9. sem. (OSCE+CBSE)
Oto-Rhino-Laryngologi (5 ECTS)  
Eks. på 9. sem. (OSCE+CBSE)
12. semester:
Akut patient (5 ECTS)   
Eksamen til og med 11. sem.
Pædiatri (10 ECTS)   
Eksamen til og med 11. sem.+ i
Gynækologi/obs. (10 ECTS)  
Eksamen til og med 11. sem.+ j
Almen medicin (5 ECTS)   
Eksamen til og med 11. sem.+ k
 
INDTEGNINGSBETINGELSER 
TIL UNDERVISNING:
Til 11. semester: 
For at blive holdsat på 11. semester skal man have 
bestået eksamen på 9. semester: OSCE + CBSE  
Til 12. semester: 
For at blive holdsat på 12. semester skal man 
have bestået eksamen på 10. semester: Neurologi, 
neurokirurgi og psykiatri, Klinisk socialmedicin 
og Retsmedicin 

Studietilbud
dødelighed og sygelighed med fokus på mødre 
og deres børn under 5 år. Mange kampagner 
vedrørende blandt andet brug af moskitonet, mæs-
lingevaccination, og vitamin A tilskud gennemføres 
i øjeblikket. Dit eget projekt vil kunne bestå i en 
analyse af dækningsgraden og effekten af sådanne 
kampagner. 
For alle tre gælder, at en stor del af arbejdet vil be-
stå af supervision. I kommer til at arbejde sammen 
med en eller flere andre studenter, PhD studerende 
og seniorforskere fra både Guinea-Bissau og Dan-
mark i et meget aktivt, ind imellem meget kræv-
ende, men også spændende forskningsmiljø. Løn og 
dækning af rejseudgifter søger vi i fællesskab.
Bandim Sundhedsprojektet
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i 
Guinea-Bissau siden 1979 og har over 400 pub-
likationer bag sig. Projektet er førende i verden 
på epidemiologiske studier af børnevaccinationer 
og langtidseffekter af børnesygdomme. Projektet 
følger regelmæssigt over 100.000 mennesker i 
landet og registrerer dødelighed, sygelighed og 
en lang række andre faktorer, som gør det muligt 
at evaluere eksisterende og nye sundhedsinter-
ventioner.

Er du interesseret i at høre mere om hvordan det 
er at være studerende i Bissau, kan du kontakte 
de to seneste studerende, Ane Bærent Fisker 
(abf@studmed.au.dk) eller Dorthe Christoffersen 
(doch@studmed.au.dk). Vil du høre mere om still-
ingerne, så er du velkommen til at henvende dig så 
hurtigt som muligt til undertegnende, til hvem du 
også kan stile en egentlig ansøgning om at komme 
i betragtning, vedlagt seneste karakterudskrift og 
CV, senest 20. februar 2006.

Morten Sodemann, Læge, PhD (Student 1) Chris-
tine Stabell Benn, Læge, PhD (stud 2+3)
Infektionsmedicinsk afdeling, OUH 
Bandim Health Project, Statens Serum Institut
e-mail: mortenso@dadlnet.dk, tlf.: 51228476  
e-mail: cb@ssi.dk, tlf.: 32688354
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Incomplete applications or
applications received later than 15th March will 
not be accepted.
FRÓÐSKAPARSETUR FØROYA
(University of the Faroe Islands)
J.C. Svabos gøta 14
P.O. Box 272
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands

Contact
P.O. Box 272
FO 110 Tórshavn
J. C. Svabos gøta 14
FO 100 Tórshavn
www.setur.fo setur@setur.fo
ruthj@setur.fo
+298 352500
+298 352502
+298 352501

UDDANNELSEN I 
HUMANBIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsori-
enteret overbygningsuddannelse med fokus på 
de basalbiologiske forhold, som har betydning 
for forståelsen af den menneskelige organismes 
funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev 
oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev flot evalueret 
i 1994 og 2003. 
Der er optagelse 1 gang om året. Fra 2006 optages 
50 studerende. 

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget 
som 3 semestres teoretisk undervisning, hvoraf 3. 
semester undervises på engelsk, fulgt af 2 semes-
tres specialestudium. 
I de første 1½ år undervises i biomedicinske 
basalvidenskabelige og klinisk orienterede fag 
samt i forskningsmetodologiske redskabsfag. De 
gennemgående hovedfag er human patofysiologi 
og cellebiologi. Desuden undervises i kursusblokke, 
der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi, gen-
teknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, 
isotopteknik m.v. To ophold på henholdsvis en 
klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospital-
safdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt 
under vejledning og afsluttes med en skriftlig 
rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage 
udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet 
og den grundige træning i biologisk metodik giver 
et godt grundlag for det praktiske arbejde under 
specialefasen.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt 
grundlag kunne forestå forsknings- og udvikling-
sarbejde samt evaluering og rådgivning i forbind-
else med biologiske problemstillinger af relevans 
for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor 
eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren, 
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, 
bioteknologisk industri og forskningscentre på 
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er 
minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne. 

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad 
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold 
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bi-
ologi, biofysik, biokemi, idræt og ingeniørvidenskab 
(kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert 
nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. 
I øvrigt anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. 
også indgår tidligere forskningsaktivitet, karakter-
niveau og alder.
 
Ansøgningsskema og yderligere information

kan hentes på  www.sund.ku.dk
Ansøgningsfrist: 3. april 2006

Åbent Hus: 23. februar 2006 kl. 15.00, lokale 
29.01.30

Humanbiologisk Studienævn

STUDIEOPHOLD I 
UDLANDET
INFORMATIONSMØDE 

Som medicinstuderende ved KU 
har du mulighed for et ophold 
ved et universitet i udlandet 
via en udvekslingsaftale med 
et universitet i Europa (ECTS-
aftale), i Norden (Nordplus-
aftale), med Vanderbilt Medical 
School, USA, eller ved selv at 
arrangere et ophold. 

Er du interesseret i at vide:

Hvornår på studiet du kan komme af sted?
Hvor du kan komme hen?
Hvor lang tid du kan studere i udlandet?
Hvordan du søger?
Hvilke fag du kan følge?
Og vil du høre om andres erfaringer … ?

Så kom til 
Informationsmøde i Haderup Auditoriet 
torsdag d. 9. februar 2006 kl. 16.15

Ansøgningsfristen for ansøgninger til en samar-
bejdsplads i studieåret 2006/2007 er: Fredag d. 
17/3-2006, kl. 12.00

HVORFOR LÆSER DU 
MEDICIN?

Elsker du at høre uforudsigelige 
og overraskende historier?
Kan du ikke lade være med at 
spekulere på hvad andre tænker?
Er du helt basalt et nysgerrigt 
menneske?

Sandsynligvis er du skabspsykiater!!
Spring ud til foråret og kom til kongres på Fyn

Dansk Psykiatrisk Selskab inviterer alle medicin-
studerende til 3 dages Årsmøde med foredrag og 
kurser. Prisen er helt nede på mellem 159 til 499 kr. 
afhængig af længden af din deltagelse. Overnatning 
og forplejning er inkluderet.
Kongressen er arrangeret i såkaldt parallel ses-
sioner, så der hele tiden er fire at vælge imellem.
Tidspunktet er 16-18 marts på Hotel Nyborg 
Strand. 
Tilmeldingsfrister, Programmet for Årsmødet og 
Tilmeldingsblanket finder du på www.dpsnet.dk 
under punktet Årsmøde.
Bemærk at deltagelse først registreres, når betal-
ing er modtaget. Da der er begrænsede pladser 
anvendes gælder det om at være hurtig.
Tilmeldingsfristen er netop forlænget til 
den 15/2-06

Kopi af studiekort skal fremsendes. Evt. erfaring 
som lægevikar i psykiatrisk afdeling kan angives.
Hvis du er medlem af det nyoprettede Psykiatriske 
Selskab for medicinstuderende, må du også gerne 
meddele dette.

NETVÆRKSORGANISATION I 
ØRESUNDSREGIONEN 
SØGER 2 DYGTIGE STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE

Medicon Valley Academy (MVA) er 
en medlems
baseret netværksorganisation 
indenfor biotek og lifescience, der 
arbejder for at skabe vækst og 
integration i Øresundsregionen. Vi 
søger 2 engagerede og dynamiske 
studentermedhjælpere, der kan 
assistere MVA’s projektledere i det 
daglige arbejde.

Om jobbet:
Som studentermedhjælp vil du deltage aktivt i 
mange af MVA’s aktiviteter og projekter som blandt 
andet indebærer:

Assistance ved MVA’s seminarer,   
konferencer, workshops og arbejds  
grupper herunder kontakt til delt  
agere og oplægsholdere
Telefoninterviews og dataindsamling
Opdatering af MVA’s database, presse  
kontakter og website
Deltagelse i udarbejdelse af diverse informations-
materiale, nyhedsbreve etc.
Udsendelse af  informationsmateriale
Praktisk assistance, telefonbetjening samt gå til 
hånde på kontoret etc.

Dine kvalifikationer:
Vi søger en fleksibel, selvstændigt arbejdende og 
systematisk person med godt kendskab til anven-
delse af MS office pakke. Du har gode sprogkund-
skaber, gerne både dansk, engelsk og svensk. 
Vi kan tilbyde en varieret arbejdsplads i højt tempo, 
hvor du kommer i kontakt med mange forskellige 
mennesker fra begge sider af Øresund. Derfor er det 
vigtigt, at du har gode samarbejds-og kommunka-
tionsevner, er udadvendt og imødekommende. 
  
Ansættelsessted:
Medicon Valley Academy’s hovedkontor ligger i 
Ørestad i København. Du må dog beregne enkelte 
arbejdsdage i Sverige.

Ugentlig arbejdstid:
Gennemsnitlig 10-12 timer om ugen

Send din ansøgning elektronisk til Lotte Hviid 
Dhyrbye, lh@mva.org, Tlf: +45 28 75 41 54

Ansøgningsfrist:
22. februar 2006

Medicon Valley Academy– www.mva.org- er en 
dansk/svensk nonprofit netværksorganisation, som 
har til formål at fremme integration og udvikling 
inden for medico- og bioteknologi i Øresundsregio-
nen (Medicon Valley). Medicon Valley Academy’s 
cirka 250 medlemmer er hospitaler, universiteter 
og virksomheder.

STUDIET
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FORSØGSPERSONER SØGES

Vi vil gerne spørge om du vil deltage i et viden-
skabeligt forsøg på Rigshospitalet. Vi undersøger 
årsager til sukkersyge. Forsøget går ud på at 
afklare samspillet mellem fedt omsætningen og 
et signalstof fra immunforsvaret, TNF-a. TNF-a 
er et naturligt signalstof, som menes at spille en 
rolle ved udviklingen af Type II diabetes, tidligere 
kaldet ”gammelmandssukkersyge” eller ikke-insu-
lin-krævende diabetes.

Forsøget omfatter 3 forsøgsdage, der alle foregår 
på Rigshospitalet. Først foretages en helbredsun-
dersøgelse, der varer ca. 1 time og omfatter:

- Lægelig helbredsundersøgelse.
- Fasteblodprøver, bl.a. blodsukker,  
 cholesterol tal, lever- og nyrefunktion.
- Blodtryksmålinger og elektrokardio 
 gram.
- Planlægning af datoer for selve for 
 søget.

På dag 1 og 2 foregår selve forsøget, og de varer 
hver ca. 8 timer dagen og forløber stort set ens. 
Forsøgsdagene omfatter:

- Anlæggelse af 2 drop i overfladiske  
 blodårer på armene, 1 på maven,  
 samt 2 i de store blodkar til det ene  
 ben.
- En hvile periode på 2 timer, efterfulgt  
 af
- 5½ times indsprøjtning af enten TNF  
 eller saltvand.
- Udtagelse af muskel- og fedtvævs  
 prøver før og efter indsprøjtningen.
- Måling af hjertets pumpefunktion og  
 blodgennemstrømningen til benet ved  
 hjælp af non-invasive teknikker   
 (genåndingsteknik og ultralyd).

Krav til dig, du skal:
- være mand.
-  ikke være overvægtig (BMI mellem  
 20 og 25 kg/m2)
- være mellem 18-35 år. 
-  ikke dyrke motion på elite niveau.
- være normalvægtig 
-  være ikke-ryger.
- være sund og rask. 
-  ikke tage medicin regelmæssigt.

Godtgørelse: For deltagelse i dag 1 og 2 udbetales 
3000,- beløbet er skattepligtigt. 
Forsøget er godkendt af de lokale videnskabsetiske 
komitéer for København og Frederiksberg kom-
muner.

Vi vil gerne fortælle mere om forsøget på telefon 
3545 0747, e-mail: cfischer@dadlnet.dk, Rigshospi-
talet, afsnit M-7641, opgang 76, 4. t.h., Tagensvej 
20, 2200 København N.

Med venlig hilsen
Peter Plomgaard Læge 
Christian Fischer Læge, Ph.D. 
Tobias Ibfelt Stud. med. 
Bente Klarlund Pedersen Professor, Dr. 
med.

RASKE MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER (ikke rygere) 20-35 år
  søges 

til deltagelse i en undersøgelse af genetiske 
variationers betydning for immunsystemet. 
Undersøgelsen varer 4 timer og honoreres med 
400,- kr. Såfremt du er interesseret i at deltage, 
bedes du kontakte 

Sarah Taudorf, læge, klinisk assistent
Center for Inflammation og 
Metabolisme Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
tlf. 35450486

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges 
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget 
er at undersøge, hvordan signalstoffet Prostacy-
clin (PGI2) virker på pulsårerne i hjernen og på 
hjernens blodgennemstrømning. Desuden ønskes 
en beskrivelse af evt. hovedpine efter infusion af 
Prostacyclin.

Baggrund: 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.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 5 
timer samt til en forundersøgelse(ca. 45 minut-
ter)

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-
domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA 05055

Troels Wienecke, læge, Neurologisk 
afd. N01, Amtssygehuset i Glostrup. 
Henvendelse på: Tlf. 43234514 / e-mail: 
trowie01@glostruphosp.kbhamt.dk 

BLIV FRIVILLIG PÅ LIVSLINIEN
Livslinien søger frivillige til 
telefonrådgivningen i København

Som frivillig på Livslinien taler du med mennesker 
med selvmordstanker samt pårørende og efter-
ladte. For at blive frivillig skal du have lyst til at 
lytte og have en relevant faglig baggrund.

Livslinien tilbyder dig:
· En særlig introduktionsuddannelse
· Regelmæssig supervision
· Kompetencegivende efteruddannelse
· Et spændende team med 100 en  
 gagerede frivillige
· Et tværfagligt miljø
· Et godt socialt og fagligt netværk

Livslinien forventer, at du:
· Er ansvarsfuld og tolerant
· Har gåpåmod og interesse
· Vil udvikle dine kompetencer inden  
 for selvmordsforebyggelse, bl.a.  
· Engagerer dig helhjertet gennem  
 snitligt fire timer om ugen
· Kan tage formiddags-, eftermiddags-  
 eller aftenvagter

Kontakt os på 3332 1119 eller livslinien@livslinien.
dk, hvis du har brug for mere information. Så 
sender vi vores informationsbrev ’Frivillig på 
Livslinien’ til dig.

Ansøgningsfrist er den 16. februar 2006

Fortæl om dig selv, din faglige baggrund og hvor-
for du vil være frivillig på netop Livslinien. Send 
ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157, 
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk. Mærk 
ansøgningen ’Frivillig’.

Læs mere om Livslinien, og se datoer for ansæt-
telsessamtaler og den obligatoriske grunduddan-
nelse på www.livslinien.dk 

LEDIG PLADS PÅ VALKEND-
ORFS KOLLEGIUM !

Valkendorfs Kollegium er et af Københavns 
Universitets gamle kollegier, og pr. 1. marts 
2006 har vi 1 ledig plads for studerende fra det 
sundhedsvidenskabelige fakultet. Studerende der 
har bestået to års normeret studietid, er ansøgn-
ingsberettigede.

Valkendorf er et lille kollegium med kun 22 
beboere. Vi bor i et gammelt hus i Sankt Peders 
Stræde og har en stor have i den indre by. Kollegiet 
har selvstyre, hvilket vil sige, at vi i fællesskab 
står for husets daglige drift. Ansvarsbevidsthed 
og socialt engagement blandt beboerne er derfor 
vigtigt for husets trivsel.

Huslejen er 1.340 kroner om måneden. Ansøgn-
ingsskema kan afhentes på Københavns Univer-
sitet, SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København 
K. Ansøgningen, vedlagt dokumentation for to års 
bestået studietid samt et brev, hvori du fortæller 
om dig selv og hvorfor du gerne vil bo på Valkend-
orfs kollegium (1 side), afleveres samme sted senest 
den 14. februar 2006.  
Ud fra ansøgningerne udvælges et antal ansøgere, 
som vil blive indkaldt til en samtale på kollegiet, 
med eforen og tre beboere. 

Det er nødvendigt at komme til samtalen, hvis man 
ønsker optagelse.

Med venlig hilsen

Inspector Collegii 

- BIDRAG TIL 
FÆLLES VIDEN

Formålet
At opbygge en vidensdatabase, 
som kontinuerligt
kan blive opdateret af sidens 
brugere.

Hvad kan du gøre?
Du kan hjælpe med at opdatere og tilføre ny viden 
til denne side.
Hvis du har noter liggende, kan du lægge dem op 
på siden til glæde for
alle.

Hvad ligger der på MedNote.dk ?
En komplet fysiologibog
Noter i bl.a. Arbejds- og Miljømedicin, mikrobiologi, 
anatomi,
målbeskrivelser, og der kommer hele tiden mere 
til.

Hvorfor MedNote.dk, og ikke manan.dk eller
studmed.dk?
MedNote.dk, manan.dk og studmed.dk er ikke 
konkurrenter, men partnere.
Alle tre sider tilbyder noter, men MedNote.dk 
adskiller sig fra de to andre
sites ved at alle kan hjælpe med at forbedre og 
opdatere de noter og
målsætninger, der .ndes på siden.

Hvorfor?
MedNote.dk er lavet og betalt af stud.med. Svend 
Gundestrup, og er en Wiki-side, som er fri af 
økonomiske
interesser.

Inspirationen til siden kommer dels fra wikipe-
dia.dk og en frustration over manglende/umulig 
opdateringer
af gode noter, som folk har lavet gennem tiden.

ANNONCER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Køben-
havns 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

Dagsorden MSR's fagrådsdag 4/2-
06 på MSR's kontor lokale 1.2.20 
kl 10-16
Hvad er fagrådsdagen?
Fagrådsdagen er det første møde der afholdes 
i semesteret. Det er dagen, hvor fagrådet taler 
og lægger  en "slagplan" for semsesterets 
arbejde.
Har du en holdning til dit studie, dine eksamener 
eller hvilke kurser du mener der mangler/er 
overfl ødige så er det MSR du skal henvende 
dig til!

Dagsorden:
Kl 10:
1) Formalia
2) Besparelser- hvor endte vi?
3) Revision af 1.-5. semester
4) Det kommende arbejde med 6.-9. semester
Kl 12: Frokost
Kl 13:
5) Ansættelse af ny dekan
6) Valg af SCOME formand
7) Reklamer til bogmarkedet

Forskellige praktiske ting:

8) Status på pr
9) intro til nye
10) Plads i 11. sem. udvalget
11) Husk GF og evt. vedtægtsændringsforslag
Ad. 2
Der blev varslet store besparelser i efteråret og  
Sundrådet- herunder MSR, indkaldte til stor-
møde med dekanen. Besparelserne er nu gen-
nemført og Helene Hvidman og Simon Serbian 
vil redegøre nærmere for det videre forløb og 
hvilke timer/kurser der berøres af dette.
Ad. 3
Ny studieordning 2006 er netop trådt i kraft og 
vi bør diskutere hvad der konkret er ændret i 
forhold til 2000 ordningen. 1. semester burde 
være færdigtilrettelagt og vi bør tage en diskus-
sion om ændringerne af  de næstkommende 
semestre allerede på fagrådsdagen.
Ad. 4
Anne og Eva er sat i udvalget, der skal arbejde 
med revisionen af 6.-9. semester og det er vig-
tigt at vi får en diskussion om dette så de kan gå 
til mødet med en idé om fagrådets holdning. 

Ad. 6
Maja Basnov fra Århus har tilsendt os sit opstil-
lingsgrundlag, idet hun ønsker at blive valgt til 
posten som national formand for SCOME. Vi 
skal beslutte om vi vil vælge Maja til posten.
Scome står for Standing Committee On Medical 
Education og er et udvalg under IFMSA. 

www.ifmsa.org/scome/

Ad. 7
Simon Krabbe foreslår at Bogladen skal have 
mulighed for at reklamere for deres gode tilbud 
under MSR's bogmarked. Det har tidligere væ-
ret MSR's principielle holdning at vi ikke ønsker 
at deltage i reklame af nogen art. Simon ønsker 
at vi tager diskussionen op og vi skal derfor 
beslutte om vi ønsker reklamer til bogmarkedet 
og andre af MSR's arrangementer.

Ad. 8
MSR's PR-udvalg har udfærdiget udkast til en 
folder som skulle kunne uddeles til de nystar-
tede. Vi skal kigge på det fi ne arbejde og komme 
med ris/ros og kommentarer til arbejdet. 
Ad. 9
Traditionen tro bør vi introducere de nye- bl.a. 
når de har deres første møde sammen i HR. 
Undertegnede bør naturligvis være der, men 
det ville være dejligt med lidt "varieret kost" 
til  dette oplæg. 
Vi bør desuden tage endnu en runde til de 
forskellige semestres forelæsninger og gøre 
reklame for MSR og helst inden det første MSR-
møde. Hvem stiller op og går med til dette?

Ad. 10
Bo Biering-Sørensen er netop blevet læge hvor-
for han er udtrådt af 11. semestersudvalget. Der 
er derfor en ledig plads og det er vigtigt at vi får 
besat denne da 11. semester i øjeblikket bliver 
afviklet for 2. gang og dermed er meget nyt.
Hvem har lyst til pladsen? Bo vil sørge for god 
intro til udvalgets arbejde.

Ad. 11
Vi skal afholde GF d. 23/2 og der er allerede 
forskellige oplæg til vedtægterne men husk at 
læse vedtægterne grundigt igennem og kom 
med forslag til ændringer senest søndag d. 12/2 
så de kan annonceres i MOK en uge før den 
ekstraordinære GF.

Ad. 5
Der skal ansættes ny dekan og vi bør tage en 
kort diskussion om vores forventninger- hvad 
enten de må være positive eller negative. Hvil-
ken betydning får det for MSR at vi får ny dekan 
og at denne nu er ansat og ikke valgt?

Der er altid masser af slik og frugt og der bliver 
serveret stor frokost midt i mødet! Vel mødt
/Sabrina Eliasson, formand

SÆLGES

Basal Neuroanatomi, Moos et al., 1. udgave 2000. 
Som NY, 275 kr.

Oto- rhino- Laryngologi, Bull et al., oversat af 
Prætorius, 1. udgave 2002. som NY, 175 kr.

Maria 22 30 16 56 

KOLLEGIET STU-
DENTERGÅRDEN

Studentergården er et hyggeligt og traditionsrigt 
kollegium fra 1923. Det ligger på Tagensvej ikke 
langt fra Panum Instituttet, Nørrebros Runddel 
og Søerne.

Fra juli 2006 og et halvt år frem forventes 15-20 
kollegiepladser ledige. Adgang til optagelse har 
studerende ved højere læreanstalter der har be-
stået 1 årsværk.

Vi er 130 studerende, der repræsenterer en bred 
vifte af videregående uddannelser.

Studentergården er et kollegium, som bygger på 
en udstrakt grad af fællesskab, hvor beboerne 
deltager aktivt i Gårdens drift og i det foreningsliv, 
som sætter sit tydelige præg på hverdagen - bi-
ografklub, kor, traditionsrige fester, fodboldhold, 
teatertrup og idrætslige fejder.

At bo på Studentergården er ikke blot at have tag 
over hovedet, det er en livsstil med engagement, 
fest, alsidig vidensudveksling, parathed over for 
andre videnskabers synsvinkler og løsning af 
praktiske og teoretiske problemer sammen med 
andre.

Hver gang består af 10-13 værelser på 12-27 m2 
og har madklub, fælles køkken, bad og toilet. Der 
er håndvask, klædeskab, telefon og internetadgang 
på hvert værelse.

Huslejen er p.t. 1.600 kr. pr. måned. Huslejen 
inkluderer vand, varme, el, internet, telefon-
abonnement og rengøring på fællesarealer. Stu-
dentergården råder over følgende fællesfaciliteter: 
bibliotek, læsesal, have, tennisbane, billard-, 
bordfodbold- og bordtennisrum, mørkekammer, 
musikstue, PC-rum, vaskeri m.m.

Du kan læse mere om Studentergården på   
www.studentergaarden.dk

Interesserede opfordres desuden til at komme til 
vores informationsarrangement onsdag 15. marts 
kl. 19,30.

Ansøgningsskema kan hentes på Studentergårdens 
hjemmeside www.studentergaarden.dk eller kan 
tilsendes efter skriftlig henvendelse med vedlagt 
frankeret svarkuvert.

Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til 
Studentergårdens efor, Bent 
Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 
København N,
senest lørdag 1. april 2006 kl. 12,00.

OSVAL 2 OPGAVER

Vi søger to studenter til forskningsprojekt om 
risikofaktorer for allergi. Projektet er velegnet til 
OSVAL 2. I vil komme til at arbejde med allerede 
indsamlede data, og projektet kan således gen-
nemføres uden at tage fri fra studiet. Det vil være 
muligt at lave to selvstændige OSVAL 2-opgaver 
om emnet. Hvis dette har interesse, så kontakt 
venligst:

Simon Francis Thomsen, læge
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Telefon: 26139838 / 35313069
E-mail: sft@city.dk

ANNONCER/MSR
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Endnu en afd., (1A), Geriatrisk Behandling-
scenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, 
få min. fra Ordrup Station, søger dispen-
sater til vagter i weekends,  helligdage og i 
ferieperioder.

Er du interesseret i at arbejde som dispensat, skal du 
blot henvende dig på Vagtbureauet, hvor vi har åbent 
hverdage fra klokken 9.00 til 17.00, og udfylde et 
ansøgningsskema. Du kan også ringe til os i samme 
tidsrum på tlf.nr.: 3537 8800 – tast 2, så udfylder vi 
ansøgningsskemaet for dig.

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
Vibeke Frejsel, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
vf@gentofte.dk
Det eneste krav der stilles: At du har oparbejdet omkring 
200 SPV-timer.

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt!  

INDRE ORGANER

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

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

SPV HJEMMEHOLD I NÆRUM 
1505
Til hjemmehold, der passer en sød dreng på 4 år, 
der bor med sine forældre i Nærum, søges 1 nyt 
holdmedlem.  

Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i 
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30. 

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor 
symptomerne er meget svær epilepsi samt generalis-
eret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a. ikke 
holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.    

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene 
barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. 
”sidde med” og ”holde om”. Herudover observation af 
anfald og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. 
MIC-KEY sonde) samt medicingivning. 

Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned. 

Det forventes at du : 
- er SPV med min. 200 timer,
-  er oprigtigt glad for børn
-  er i stand til at yde omsorg og kærlig  
 pleje,
-  er ikke-ryger
-  ikke har daglig kontakt til små børn (pga.  
 svækket immunforsvar).
-  har lyst til at arbejde i et privat hjem,

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke 
et krav.

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. februar 2006 
til Vagtbureauet, evt. pr. mail: kc@fadl.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse 
til holdleder Maria på tlf. nr. 40585094 eller 
skriv en mail til maria_s_hansen@yahoo.dk 

NYT EKG / BLODPRØVE HOLD 
PÅ RIGSHOSPITALET
HOLD 1601
Onkologisk sengeafsnit 5041 – 5042 søger  6  til 10 
erfarne FADL – Vagter (SPV) til ekg og blodprøve-
tagning .

EKG og blodprøvetagningen vil primær foregå  i stuen 
etagen, og vil derfor være langt fra afdelingens faste 
personale . Derfor er det vigtig at du kan arbejde 
selvstændig, have stort overblik og kunne håndtere evt. 
problemstillinger omkring onkologiske patienter.

De søger 6 til 10 FADL – vagter til at dække :

- Dagvagter mandag til fredag fra kl. 9.00 –13.00.
- 1 til 2 FADL – vagter dagligt.
- Ingen skæve helligdage.

Krav :
- Du skal kunne arbejde selvstændig.
- Have stort overblik. 
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr.md., gerne 
fl ere.
- SPV timer minimum 300, gerne fl ere.
- FADL – vagter med ekg og blodprøve erfaring vil 
blive prioriteret.

Oplæring vil blive varetaget af afdeling.
I ansøgningen skal stå hvor mange vagter du ønsker 
pr.mdl. 
Der holdes ansættelsessamtaler på vagtbureauet. 

Ansøgningsfristen : Så hurtig som muligt, 
senest den 9. februar kl.12.00. Tilmelding 
gerne via  hjemmeside www.fadl-vagt.dk. 

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. sygeple-
jerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 eller mail 
go@fadl.dk.

UD AT FLYVE…

SPV-FLYVERHOLD 1502 
SØGER NYE MEDLEMMER!
Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både 
psykiatriske og somatiske afdelinger, 
(jævnligt på Riget), en gang imellem også på intensiv 
afdelinger. Det er oftest faste vagter, 
men gangvagter forekommer også.
 Vi bliver typisk 1- 2 uger på samme afdeling, men kan 
blive op til 3 mdr.

Løn:  SPV-holdløn – p.t. ca. kr. 155,00 i timen.

Når holdet ikke er ude, er du garanteret, om du måtte 
ønske det, en løs SPV-vagt
i stedet, (dog uden holdtillæg).

Holdet er et ”ønskehold” for dig, hvis du:

· har mindst 200 SPV-timer på bagen
· kan tage 4 vagter om måneden
· vil planlægge dine vagter i god tid og  
 være sikker på at få dem
· er lidt fl eksibel med hensyn til vagtplan 
 lægning og tager nattevagter en gang  
 imellem
· er kollegial – det er vi nemlig

Interesseret? Kontakt gerne holdleder Nino for 
yderligere oplysninger –
Mobil: 20971572 el. e-mail: nino@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 28.02.06 til 
Vagtbureauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk

BØRNEVENTILATØR SØGES 
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ 
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
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.

Kvalifi kationskrav:
-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 28 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
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NYT HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 
NATTEVAGTER
Bispebjerg skadestue søger 5 FADL - vagter som visita-
tions ansvarlig lægesekretær. 
Holdet skal dække 20 vagter pr. md.
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, primær nat-
tevagter. Andre vagttyper kan forekomme med tiden.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtig at du 
kan bibeholde overblik i stresset situationer, og være 
aktiv deltagende i afdelingens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge inden-
for disse områder: 

- Varetage den akutte telefoniske visitation  
 efter givne retningslinier.
- Skrive skadejournaler og dokumentation i  
 forhold til afdelings standarter.
- Modtagelse af patienter i samarbejde  
 med den visiterende sygeplejerske,  
 registrere administrative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afs 
 lutning af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver  
 m.m.
- Primær opgaver vil være administrative  
 lægesekretær opgaver, men Ad hoc op 
 gaver på  behandlingsstuerne kan fore 
 komme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktionsbeskriv-
else for hold 1701  ses hos Gry Orkelbog Vagtbureauets 
kursusafdelingen.

Krav : 
- Du skal kunne håndterer stresset situ 
 ationer 
- Have god skrive egenskaber. 
- SPV timer minimum 400 timer.
- Skal have bestået 4 semester.
- Skal kunne tage minimum  4 vagter  
 pr.md., gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i én af de  først kommende  
 lægesekretærvikar kurser. 
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med 
ledende oversygeplejerske  i uge 8 – 9.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Oplæring : Du vil modtage en grund oplæring på afde-
lingen, bestående af 4 dagvagter og 1 nattevagt. 

Ansøgningsfristen : Den torsdag 22. februar 
kl.12.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. 
Fadl-vagt.dk.

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på tel-
efon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

Løn: 
Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvugne 
vagter over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. februar 
2006 til Vagtbureauet! Skriv gerne hvilket 
hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Camilla Groth tlf: 23 35 17 68
Email: camilla.groth@jubii.dk

EN RIGTIG BURGER ER UDEN SALAT!!

Var du også oppe hele natten til mandag? Så sad du sikkert som os andre og så 
Superbowl XL. Den største enkeltstående sportsbegivenhed i verden. Ja ja og dog. 
Halftime showet med Rolling Stones var i hvert fald ikke hvad der lokkede  mig 
til skærmen. Det var derimod Pittsburgh Steelers og deres quaterback “Big” Ben 
Roethlisberger. I en rimelig jævnbyrdig kamp slog de Seattle Seahawks 21-10. 
Aftenens højdepunkt var dog hverken kampen eller halftime showet. Til en Steelers 
kamp hører en Roethlisburger, skyllet ned med 2 L Dr. Pepper! Burgeren, der i 
Pittsburgh fåes i enhver diner til 7 dollar (Ben Roethlisbergers rygnummer), kan 
til matche selv den famøse dobbelt Buggiburger fra Den Sorte Gryde. Spørgsmålet 
er hvornår de trendy caféer får øjnene op og lærer at servere en rigtig burger (uden 
salat og den slags overflødigt snask).
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FADL, 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

SEMESTERHÆFTET 
ER PÅ GADEN!

Du har nok allerede modtaget 
det nye semesterhæfte med posten. 
Det er her du kan fi nde informatio-
ner  om de kurser FADLs vagtbureau 
og Kredsforeningen kan tilbyde dig 
dette semester.

Er du endnu ikke FADL-medlem, 
men interesseret, ligger der en stak 
semesterhæfter i bogladen som er til 
fri afbenyttelse! 

  God læselyst!

Nedtæll ingNedtæll ing
11 uger,  5  dage11 uger,  5  dage

INFORMATION FRA KURSUSVIRKSOMHEDEN
Tilmelding til kurser fore-
går ved personlig henven-
delse på FADLs  sekreta-
riat, bygning 1.2.7.
Der er åbent for tilmelding 
mandag d. 13/2 og tirsdag 
d. 14/2, begge dage  i tids-
rummet 16.00-20.00.

Datoer for dette semesters kurser:

Avanceret genoplivning, kom-
munikation, ledelse og samar-
bejde: 27/2, 14/3,   10/4, 30/5

Akut Medicin for lægevikarer: 
13-15/3 3-5/4,  1-3/5

Kardiologi: 27-28/3 + 30/3,  24-
25/4 + 27/4

Mave-tarmkirurgi: 20. & 21. fe-
bruar, 22. & 23. februar.

Infektionsmedicin for lægevika-
rer: 13-14/3, 23-24/3

Neurologi: 21-22/3, 18-19/4

Ortopædkirurgi: 25/4 &27/4, 9/5 
& 11/5

Patienttransport: 24/4

Stetoskopi - en praktisk færdig-
hed: 24/2, 7/3

Sår og sutur: 27/2, 13/3

Tidspunkter for kurser i Radiologi , 
samt information om lokaler til de 
forskellige kurser vil blive off ent-
liggjort i næste uges MOK.

Der tages forbehold for ændringer i da-
toer og tidspunkter.

EKG: 

1.kursus: 27-28/2 + 2/3

2. kursus: 13-14/3 + 16/3

3. kursus: 3-4/4 + 6/4

4. og 6. kursus: 15-17/5

5. kursus: 24-25/4 + 27/4

INDRE ORGANER
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LÆR AT DYKKE! / 
INFOMØDE!
PUC indbyder alle interesserede til infomøde:

TIRSDAG 21. FEBRUAR KL 17, 
I FADL’S MØDELOKALE.

Brænder du for at lære at dykke? Vil du gerne 
tage et fortsætter dykkerkursus? Tage ud 
og dykke? Spille UV-Rugby? Svømme? Kom 
og hør, hvad vi tilbyder - Vi er hele Panums 
dykkerklub!

Traditionen tro vil der også blive budt på kage 
og drikke og vist slides fra tidligere PUC ar-
rangementer.

UV-Rugby / Svømmehal, forår 2006
Igen i dette semester tilbyder PUC alle studer-
ende svømmehal og UV-Rugby!
Sæsonen starter mandag 20. februar kl. 21-23.
Dog med aflysning på flg. mandage: 27/3, 3/4, 
10/4 og 17/4.
Sidste gang i forårssemesteret er man 8/5.
Alle som kan lide vand er velkomne. Det er 
rigtigt, rigtigt sjovt!!!
Og det er, takket være folkene bag PUC, som 
en af de få ting i livet, stadig gratis for alle 
studerende!

Har du aldrig prøvet at spille UV-Rugby eller 
fridykket, så ring til Christian (297 297 82) før 
du/I kommer, så lover vi lidt instruktion/vejledn-
ing før det går løs :)

Open Water Begynder dykkerkursus 
forår 2006
Lær at dykke på PUCs højt værdsatte beg-
ynderkursus!

Tir 4/4 19-23: Teori
Tir 18/4 19-23: Teori
Tor 20/4 19-23: Teori
Lør 22/4 Heldag: Svømmehal
Søn 23/4 Heldag: Svømmehal
Man 24/4 21-23: Svømmehal
Lør 29/4 Heldag: Øresund
Søn 30/4 Heldag: Øresund

Pris 2.800kr + indmeldelse/kontingent til PUC. 
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage 
for 3.000kr.

Rescue Kursus
Der afholdes et Rescue kursus i foråret på flg. 
datoer:

Tir 14/3 19-22 Teori
Tor 23/3 19-23 Teori
Man 27/3 21-23 Confined/hal
Man 3/4 21-23 Confined/hal
Lør 8/4 Heldag Helsingør

Kurset(og prisen) forudsætter bevis for bestået 
førstehjælpskursus indenfor de sidste 2år. 
Medicinstudiets, FADL’s m.fl. førstehjælpsun-
dervisning godkendes med glæde som et sådant. 
Sørg blot for skriftlig dok.
Prisen 1.850kr + indmeldelse/kontingent til 
PUC.

LYSEKIL 2006 ! 
Traditionen tro afholdes i sidste uge af august 
(ugen før sem. start, lør 26/8 - lør 2/9) en tur 
til Lysekil.
Turen er en kursustur, dvs. alle interesseret i at 
tage et fortsætter/avanceret kursus, vil kunne 
tage med.
Undervisningen på kurset vil være inkl. i tu-
rudgiften (læs: gratis!). Eneste merudgift bliver 
til bog og certifikat.
Af kurser der vil kunne blive udbudt, afhængigt 
af tilmeldinger, vil være: AOW, Deep Specialty, 
Nitrox og DSAT Tec Diver Level One
Turprisen vil være omkring 3.500kr +mad som de 
foregående år samt udgift til bog og certifikat til 
et kursus, ca. 800kr. Forhåndstilmelding er mere 
en velset på info@ puc.nu allerede nu.

Mere info om ovenstående arrangementer er at 
finde på www.puc.nu

TILBUD 
FRA 
Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Du er velkommen, uanset om du er 100% nybegynder eller en erfaren 
strikker. Vi har pinde og garn, så du kan komme i gang. Alle er velkomne! 
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

“Religion i det offentlige rum”
Paneldiskussion i anledning af studentermenigheden i Trinitatis’ 40 års jubilæum. Studenterpræsterne 
Nicolai Halvorsen (Natur og Sund), Stefan Lamhauge Hansen (Indre By/Trinitatis) og Birgitte Kvist 
Poulsen (KUA) udgør et panel.
Sagen om Muhammedtegningerne vil blive vendt, og der vil blive serveret en dejlig fødselsdagskage! 
Aktualitet og lækkerier i skøn forening.

Tid: Torsdag den 9. februar kl. 20.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 (bag Rundetårn)

Ugens giraf #2: Konflikttrappen 
Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den svære 
samtale”. Det vil skiftevis være studenterpræsten selv og hans medarbejder, der fører pennen. I en tid som 
forekommer fuld af sammenstød og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan bidrage positivt til en 
mere nuanceret forståelse af konfliktens anatomi og dermed også til en mere hensigtsmæssig håndtering 
af konflikter. Studenterpræsten er syg, og det er derfor igen medarbejder Lise Lotz, der fører pennen.

Konflikter er forskellige. Konflikter er uundgåelige. Konflikter er i udgangspunktet hverken positive eller 
negative, men håndteringen af en konkret konflikt kan føre parterne forskellige steder hen: en god konf-
likthåndtering kan betyde positiv udvikling og nye muligheder, mens en dårlig håndtering af en konflikt 
kan medføre krig. 

Som nævnt i sidste uge har de fleste konflikter nogle fælles træk, som gør, at man kan sammenligne dem 
og generalisere. Ved at gøre det kan man måske få et bedre overblik over situationen og bedre afgøre, hvad 
der er det mest fornuftige at stille op.

Konflikttrappen er en model, som er rigtig god at få forstand af. Den viser, hvordan mange konflikter 
udvikler sig efter en bestemt indre logik. Vi bruger ordene ”optrapning” eller ”eskalering” i forbindelse 
med konflikter, og de kan netop forstås som bevægelsen fra et trin på trappen til et højere – en bevægelse 
som er på vej væk fra en fredelig løsning, men som kan mødes ved at være opmærksom på, hvordan man 
bevæger sig ned ad trappen igen. 

Som med alle andre modeller gælder det også her at konflikttrappen er en forenkling og de færreste kon-
flikter følger den helt præcist. Der kan tages trin op og ned; flere trin ad gangen; forskellige trin samtidig 
eller andet. Trappen kan udformes med flere eller færre trin og med forskellige betegnelser på de forskellige 
trin, men det væsentlige er, at trappemodellen viser noget om dynamikken i konflikter.

1.  Uoverensstemmelse: På dette trin er konflikten knap nok en konflikt. Vi vil ikke det samme, og vi har 
et problem, der skal løses.
2.  Personificering: Den anden er problemet; modpartens motiver betvivles og man lytter ikke for at finde 
en løsning, men for at finde svagheder i den andens argumentation.
3.  Problemfeltet udvides: Der er meget i vejen; gamle sager tages op og blandes ind i sagen.
4.  Samtale opgives: ”Det nytter jo alligevel ikke”, kommunikationen bliver upræcis og mere følelsesladet. 
Parterne undgår hinanden, kommunikerer ved handlinger og taler om i stedet for med hinanden. Man 
søger allierede.
5.  Fjendebilleder: Modparten er forkastelig. Det oprindelige problem er glemt, og vi taler nu om ”dem” og 
”os”; de ”gode” og de ”onde”. Man er enten for eller imod og nuancerne er forsvundet.
6.  Åben fjendtlighed: Vi er nu i vredens vold. Kontakten varetages af ekstremister. De mådeholdne udskilles 
som froræddere og det handler nu om at skade modparten.
7.  Polarisering: Der er ikke plads til begge parter; de skiller sig fysisk/geografisk.

       Polarisering
      Åben fjendtlighed
     Fjendebilleder
    Samtale opgives
   Problemfeltet udvides
  Personificering
 Uoverensstemmelse

”Konflikteskalering er ikke uundgåelig, men forudsigelig, hvis ingen besinder sig”, Center for Konfliktløsn-
ing, Kompendium 2000

Øvelse: Tænk på en konflikt – og det BEHØVER ikke at være den om Muhammed-tegningerne – og prøv 
at se, hvordan den udviklede sig og bevægede sig på trappen. Hvad gjorde du? Kunne du have gjort noget 
andet? Hvordan endte det?

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studenterpræsten står til rådighed
OBS! Studenterpræstens kontor er lukket i uge 7 (13. 17. februar 2006) pga. vinterferie.

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 ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du kan 
bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk , mobil 28 75 70 94
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LÆS MOK PÅ  
 NETTET 

WWW.MOK.INFO

FILMKLUBBEN 
INDKALDER! 
Indkaldelse til filmvælgermøde i 
filmklubben P8’n.

Filmklubben er en forening der har 
været aktiv i studiemiljøet siden 
midten af 80’erne. 

Filmklubben er stedet for folk, der 
gerne vil se film, kan li’ lidt fest og 
farver, og som vil nyde et åndehul 

under studierne. Vi viser film torsdage kl. 20. 
Baren åbnes en halv time før filmens start og vil 
sædvanen tro også være åben efter filmen med øl, 
vand og slik. Vi afholder desuden filmquizzer.      

Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. pr. 
semester kan møde op til film og hygge samtlige 
filmaftener i løbet af semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklub-
ben fungerer. Vi vælger filmene, vi stiller udstyr 
op, vi sørger for hyggelig atmosfære og meget 
andet. Vi har en madklub, hvor man for en liden 
sum penge kan spise et udsøgt hjemmelavet 
måltid i godt selskab. 
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive 
til forfriskninger i baren efter filmen. Det kræves 
ikke, at man hverken er medicinstuderende eller 
studerende andet steds, men kun at man synes 
det kunne være sjovt at tage del i festlighederne. 
I skal alle være meget velkomne. 

Til filmvælgermødet mødes alle, der kunne 
være interesserede i at være aktive medlem-
mer. Vi vælger film i forskellige kategorier og 
genrer. Filmene vælges ud fra Egmont Visions 
og Scanbox’s udvalg. Det er således ikke muligt 
at vise alt, men meget kan lade sig gøre. Valget 
af filmene tager tid, da det gøres med stort en-
gagement og omhu. Vi indtager derfor lidt mad 
sammen under seancen. 

Mødet finder sted i Studenterklubben på 
Panum torsdag d. 9. februar kl. 17.00. Skulle 
Studenterklubben ikke være ledig, rykkes mødet 
til Panum-kantinen (i så fald sættes en seddel 
på døren).
Desuden afholder filmklubben en workshop, 
hvor semestrets opgaver søges ordnet.  Denne 
afholdes gerne torsdagen efter filmvælgermø-
det. Alle interesserede er mere end velkomne 
her (opslag følger med yderligere information 
angående dette arrangement).    

Spørgsmål kan rettes til: vnomis@gmail.com.

Vel mødt
Venlig hilsen 
Filmklubben P8’n.

RUSVEJLEDNING 2006

Er DU den nye rusvejleder?

Kan du svare på følgende udsagn?
Jeg er:
-Feststemt
-Åben
-Glad
-Tålmodig
-Lyst til at bruge din august måned sammen med 
70 andre medicinere og give den max gas
-Interesseret i at give de nye studerende en 
fantastisk rustur
Så er du den vi står og mangler

Det er derimod ikke nødvendigt at du på egen 
hånd kan frembringe 50 oplæg om dagen, sam-
tidig med at du laver en madplan til 70 sultne 
russere og jonglerer med 3 appelsiner og en 
ildfakkel.

Kom og hør meget mere til et af vores obligator-
iske infomøder i kantinen.
Onsdag d. 15/2 kl. 16.00
Torsdag d. 16/2 kl. 16.00
Mandag d. 20/2 kl. 15.00

Hvis man har været til et infomøde, kan man 
tilmelde sig rusvejledningen.
Den aktive tilmelding foregår i Kantinen
Onsdag d. 22/2 fra 15-17
Torsdag d. 23/2 fra 15-17

Det første stormøde, hvor du vil møde din 
gruppe, løber af stablen onsdag d. 1/3 kl. 20.00 i 
Studenterklubben

Glæder os til at se dig og forbered dig på din 
fedeste sommer nogensinde

MVH. Overvintringsgruppen

STUDENTERKLUBBEN

Fredagsbar igen på fredag!!

Klubbens glade, men noget trætte ildsjæle siger 
tak for sidst! Var det også godt for Jer?….

Det var en super fredagsbar, vi vover pelsen og 
holder én til på fredag.
Vi kan på fredag præsentere live-band fra 18 til 
ca. 20. Det er et rigtigt fedt ”steel-band”!
Bagefter vil der som sædvanligt være en DJ der 
kaster håndtegn og spiller plader.

Lige et par remindere og gode råd:
Lad være med at tage din dyreste, nyindkøbte 
North Face jakke på! Garderoben er altid noget 
rod, så der er desværre en fare for at jakken bliver 
væk eller bliver smadret.
Læg dine ting i dit skab på Panum, så bliver de 
ikke væk.
Mebring alle dine skinnende blanke 10’ere, 20’ere 
og 50’ere, vi har ikke byttepenge til alle Jeres 
200,- kronesedler.

Reglerne på fredag er:

KUN ADGANG MED ADGANG-
SKORT TIL PANUMINSTITUT-
TET!! DER MÅ MEDBRINGES 
EN GÆST, MEN FØRST EFTER 
KLOKKEN 16.00.
DØREN ER ÅBEN 11-23.30!

Vi er søde, men frivillige, og der er nye folk i 
baren, så bær over med os, hvis der er lidt kø i 
dør og bar.

Kom i glad hopla, det er jo kun semesterstart én 
gang (men 2 fredage).

NB:
I sidste MOK fik vi skrevet at der også var lang 
fredagsbar d.2 juni. Dette er desværre forkert.
Programmet for dette semester ser derfor således 
ud:
Fredag d.10. februar: Lang fredagsbar
Fredag d.3. marts: Lang fredagsbar
Fredag d.7. april: Lang fredagsbar
Fredag d.5. maj: Lang fredagsbar
Der kommer selvfølgelig også en fredagsbar og en 
Pumpefest efter eksamen engang.

INTRO TIL STUDENTERKLUB-
BEN!

Mandag d. 13. februar kl. 15 er der 
endnu en chance for de nye 
studerende til at dykke ned i kælderens hem-
meligheder.
Der bliver overordnet info omkring klubbens 
formål, aktiviteter og 
hvad det indebærer at være medlem!
Der lokkes ekstra med stærk kaffe, sprøde popcorn 
og inspirerende hygge!

Efterfølgende vil der tirsdag d. 14 kl. 
16 være rundvisning i 
klubbens lokaler, og en mere specifik gennemgang 
af de daglige 
gøremål, regler osv.

Vi glæder os til at se en masse nye ansigter!

Mvh Husgruppen
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PIT HOLDER 
PLANLÆGNINGSMØDE
torsdag d. 9. februar kl. 16.30 på 
IMCC-kontoret. 

Her planlægger vi det næste semesters ak-
tiviteter. Har du lyst til at være med i PIT, 
komme til Inden, Afrika eller Sydamerika 
på klinikophold, så mød op. 

OBS! Nye regler for udvælgelse: man skal 
have været aktiv et semester i PIT inden man 
søger, hvis man vil være sikker på at komme 
af sted. De nye regler vil blive gennemgået 
nærmere på mødet. 

PIT er en undergruppe af IMCC, der sender 
stud. med.’ere, der har overstået 8. semester, 
ud på 3 måneders frivilligt ”lægevikariat” i 
U-lande (det er dårligere betalt, men meget 
sjovere end på Haderslev). 

Vi har fået mange flere pladser inden for det 
sidste år, og kan nu udover Uganda, Tanza-
nia, Kenya, Bolivia og Indien sende folk til 
så eksotiske steder som Zambia, Etiopien, 
Rwanda og Eucuador. 

Selvom man måske ikke er så langt på 
studiet, er man velkommen til at komme og 
høre historier fra de varme lande.

Anne Brun Hesselvig
Lokalformand for PIT København 
pit-copenhagen@imcc.dk

MÅNEDSMØDE I
EQUIP KØBENHAVN
d. 13.Februar 2006 kl.16.00

EQUIP er en undergruppe af IMCC bestående af 
medicinere i København og Århus, der står for ind-
samling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande. 
Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælpsor-
ganisationer bl.a. Læger Uden Grænser. 

Desuden har vi kontakt til medicinale virksomh-
eder og hospitalsafdelinger, som primært donorer 
os udstyret. I løbet af den sidste periode har EQUIP 
videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i 
Pakistan, Guinea Bissau, Indien, Tanzania, Uganda, 
Marokko, Cuba og Sri Lanka.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort 
arbejde? Eller ønsker du blot at vide mere om vores 
gruppe, så send en mail til:
 equip-copenhagen@imcc.dk 

Eller duk op til månedsmødet mandag d. 13. Februar 
kl. 16.00 på IMCC kontoret.
Der kræves ingen forudsætninger for at være med og 
du bestemmer selv hvor meget tid du vil afsætte.  
Mvh.

EQUIP

KLINIKOPHOLD I GRØN-
LAND 2006
Sidste frist for ansøgning d. 15. feb.

Drømmer du om et klinisk ophold i Grønland i 2006? 
Så tjek mulighederne ud på www.imcc.dk/greenland. 
Læs bl.a. praktiske informationer og rapporter fra 
tidligere grønlandsrejsende. 

På hjemmesiden ligger en oversigt over de sygehuse, 
hvor det i 2006 er muligt at komme til. 

Ansøgningsskema findes også på hjemmesiden. 
Det sendes til greenland@imcc.dk.  Ansøgnings-
fristen er onsdag d.15. februar, men for at komme 
i betragtning skal man have bestået 8. semester på 
afrejsetidspunktet. 

Med venlig hilsen
IMCC Grønland

2.-4. SEMESTER 
SE HER!

Præklinisk ophold i Norden 
sommeren 2006

Enestående mulighed for at kombinere faglige
 og sociale oplevelser udenfor landets grænser.

Din sommer bliver unik!

Ansøgningsfristen er 21. februar 
2006.

Hent ansøgningsskema ved 
IMCCs kontor byg. nr. 9.2.4.

IMCC’S GRØNLANDS- 
GRUPPE SØGER NYT 
MEDLEM
IMCC Grønland formidler hvert år kliniske ophold 
på Grønlandske sygehuse af 1 måneds varighed i 
månederne april-september samt enkelte pladser 
om vinteren.

Vi er en gruppe på 5-6 personer i hhv. Århus og 
København. Da et par af vores ældre medlemmer 
er på vej ud, søger vi et nyt medlem. Meget af 
arbejdet i gruppen foregår pr. mail. Hvert medlem 
har sine små ansvarsområder. Vi mødes mindst én 
gang årligt i en weekend i februar, hvor pladserne 
fordeles. Vi bestræber os også på at deltage i IM-
CC’s generalforsamling samt månedsmøderne for 
IMCC’s undergrupper.  

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland 
er bestået 8. semester. Det vil være fint, hvis du 
er midt i studiet så du kan være med et par år. Vi 
mødes alle i Århus i weekenden d.18.-19. februar 
og det vil være fint, hvis du kan deltage!

Har du spørgsmål? Skriv til greenland@imcc.dk
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