
8. febs.

Nr. XVI

38.  årgang

2 0 0 5 - 2 0 0 6

15. feb.

Nr. XVII

38.  årgang

2 0 0 5 - 2 0 0 6

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, samtidig med at du laver en madplan til 70 sultne russere og jonglere 
med 3 appelsiner og en ildfakkel.

Kom og hør meget mere til et af vores obligatoriske 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
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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)

Denne uges forside:

Onsdag: 
  MOK nr 17, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  16.00 SAMS generalforsamling, se basisgr.   
  senere i bladet

Denne   redaktion

MOK
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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

Studiet

Redaktionelt

MØDEREFERAT
Forum: Møde mellem dekanat og 
studenterrepræsentanter
Møde afholdt: 1. november 2005
Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ulla Wewer, Birgitte Nauntofte, Kenneth Geving 
Andersen, Andreas Rudkjøbing og Gordon Jehu
Dagsorden

Ad 1) Overgangsperiode med konstitueret dekan
Ulla Wewer bød velkommen og opfordrede stu-
denterrepræsentanterne til at komme med bidrag 
til, hvilke emner der skal være i fokus de næste 
måneder ud over de løbende opgaver. Dekanatet 
ønsker, at det defineres nærmere hvilke emner, 
de studerende ønsker at diskutere til møderne. 
Dekanatet nævnte bl.a. studiepladser, pc til eksa-
men og studentermiljø som vigtige emner. Det blev 
aftalt, at der skal laves en strategiplan for hvilke 
tiltag, man ønsker at få gennemført.
I forbindelse med en diskussion om sponsorering, 
blev der fremhævet mange gode ideer. Blandt andet 

kunne man tage kontakt med en PC leverandør, 
som man kunne lave en aftale med. Andreas Rud-
kjøbing gjorde i denne forbindelse opmærksom på, 
at Djøf har en aftale med DELL om rabat på pc’ere 
til studerende, og det blev besluttet at undersøge 
mulighederne for studenterrabatter nærmere.

Ad 2) Økonomi
Punktet blev ikke behandlet.

Ad 3) Ny institutstruktur
Punktet blev ikke behandlet.

Ad 4) Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
Punktet blev udskudt til næste møde.

Ad 5) Studenterhus
Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet 
har sendt en ansøgning til fonde og lægemiddelin-
dustrien om støtte til et studenterhus. Sundrådet 
har i samarbejde med FADL set på mulige finan-
sieringsmodeller for projektet.
I denne sammenhæng blev der spurgt, om fakulte-
tet kunne tænke sig at indgå i et mere formelt 
samarbejde. Kenneth Geving Andersen foreslog, 

at et samarbejde kunne foregå ved, at fakultet 
betaler drift og ved en lejeaftale for eksempel for 
undervisningslokaler. 
Birgitte Nauntofte efterspurgte en vision for stu-
denterhuset samt strategi og handlingsplan for 
gennemførelse.
Kenneth Geving Andersen oplyste, at dette er 
udarbejdet. Desuden efterspurgte Kenneth Gev-
ing Andersen oplysninger om, hvad det betyder 
for fakultetets arealsituation, hvis studenteror-
ganisationerne flytter ud af Panum Instituttet, og 
foreslog i forlængelse heraf, at hvis dette betyder 
en besparelse, kunne denne bruges til at støtte 
studenterhusprojektet.
Det blev aftalt, at dekanatet undersøger disse 
spørgsmål til næste møde.
Det blev også drøftet, hvordan man kan fremme 
integrationen af de studerende ved fakultetets 
uddannelser.

Ad 6) Prægraduat forskningskultur
Ulla Wewer sagde, at dekanatet gerne så, at de 
studerende var aktive inden for forskning i løbet 
af studiet. Dekanatet vil gerne drøfte, hvorfor ord-
ningen med turnus ph.d. har begrænset interesse 
fra de studerende.
Andreas Rudkjøbing fortalte om erfaringerne fra 
Århus Universitet, hvor Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet har formået at få en større andel af de 
studerende til at tage et forskningsår.
Ulla Wewer foreslog, at der bliver holdt et møde 
mellem Forskningsudvalgets forretningsudvalg og 
studenterkredsen, hvilket der var tilslutning til. 

Ad 7) Medlemmer til arbejdsgruppen for under-
visningsmiljøvurderingen på SUND
Kenneth Geving Andersen vil kontakte medlem-
merne fra arbejdsgruppen om studenterfaciliteter 
mhp deltagelse i arbejdsgruppen for undervisn-
ingsmiljøvurderingen, og melder tilbage til Louise 
Fejerskov i Studieadministrationen.

Ad 8) Næste møde
Næste møde afholdes den 12. december 2005 kl. 
8.30-9.30 i lokale 9.1.68. Emner på dagsordenen 
vil bl.a. være status studenterhus samt betydning 
for areal jf. pkt. 5 samt aftale om møde med Fors-

MØDEREFERAT
Forum: Møde mellem dekanat og 
studenterrepræsentanter
Møde afholdt: 12. december 2005
Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ulla Wewer, Birgitte Nauntofte, Simon Krabbe, 
Andreas Rudkjøbing, Kenneth Geving Andersen 
og Line Bisgaard
Dagsorden

Ad 1) Akademisk råd
Birgitte Nauntofte oplyste, at valgstatutten er i 
høring, og at den forventes ved-taget snarest.

STUDIET

HOV HOV!
Det er nu dokumenteret i Ugeskriftet at rigtig mange læger deler dobbeltseng med en anden læge. I alt findes der 1.687 lægepar i Danmark, hvilket altså betyder, at 
3.374 læger har fundet en læge at dele livet med. Her på MOK-redaktionen er vi som vanligt ekstremt kritiske overfor videnskabelige undersøgelser og efter grundig 
analyse er vores påstand, at undersøgelsen er for upålidelig. Vi mener ikke, at sådanne familiære undersøgelser burde optage spalteplads i et så lækkert tidsskrift, 
da det alligevel ikke kan konkluderes om læger hyppigere finder en partner blandt sine kolleger end andre faggrupper. 
Derimod er vi her på MOK-redaktionen særdeles interesserede i undersøgelser, der viser hvor mange IT-læger i Danmark, der danner par og i så fald hvor længe, 
og yderligere hvad det vil sige, at være IT-læge. Det er endnu ikke lykkedes os, at finde et IT-lægepar endnu, men vi har i øjeblikket hørt om mindst én IT-læge, der 
kunne tænkes at indgå i en fremtidig undersøgelse. Han er dog meget sky og viser sig sjældent offentligt. Vi tror faktisk, at han er medicinstuderende, men kan ikke 
bekræfte denne formodning.
Vi vil derfor afslutningsvis bede alle medstuderende om at holde øjne og ører åbne og hjælpe os med, at opstøve potentielle egnede forsøgsdeltagere. 
Og til alle IT-læger derude: Lad høre fra jer! Vi vil gerne lære jer at kende.

MOK-redaktionen/David
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Kenneth Geving Andersen tilføjede, at Sundrådet 
ikke på forhånd ønsker at fordele pladserne til 
studenterrepræsentanter fra bestemte uddan-
nelser. Sundrådet har som princip, at der i alle 
fakultets udvalg tilstræbes den bredest mulige 
repræsentation.

Ad 2) Møde med Forskningsudvalgets Forretning-
sudvalg om prægraduat forskningskultur
Ulla Wewer oplyste, at der vil blive nedsat et 
Forskningsstrategisk Udvalg, som afløser det 
nuværende Forskningsudvalg. Det forventes, at de 
nye med-lemmer vil være på plads efter nytår, og 
derefter vil der blive indkaldt til møde mellem for-
retningsudvalget og studenterorganisationerne.
Kenneth Geving Andersen efterlyste oplysninger 
om muligheder for forskning under studietiden, der 
er lettere tilgængelige på fakultetets hjemmeside. 
I for-længelse heraf nævnte Andreas Rudkjøbing 
en mulig vejledningsfunktion.
Kenneth Geving Andersen oplyste, at der vil være 
en forskningstemaside på Sundrådets kommende 
hjemmeside. Desuden overvejer Sundrådet at 
oprette sit eget forskningsudvalg.
Ulla Wewer foreslog at invitere TechTrans-enheden 
med til et møde for at drøfte innovationelementet 
i uddannelserne.

Ad 3) Studenterhus
Ulla Wewer gjorde kort rede for status i sagen 
og understregede, at fakultetet fortsat støtter en 
etablering af et studenterhus for de studerende ved 
fakultetet nær Panum Instituttet/Nr. Campus.
I dekanatets anbefalingsskrivelse fra oktober 2005 
nævnes en mulig lokalisati-on på Nørre Allé eller 
et andet sted på campus. Hvad angår bygningen 
på Nør-re Allé, er dekanatet for nyligt blevet gjort 
opmærksom på, at universitetet har søgt støtte til 
indretningen af bygningen til brug for et jura-kol-
legium. Grund-laget for dekanens anbefalingsskriv-
else er nu bortfaldet, og anbefalingsskrivel-sen i 
sin nuværende form er derfor blevet annulleret af 
rektor og den konstitue-rede dekan.
Det blev desuden understreget, at fakultetet – jf. 
den nu annullerede anbefa-lingsskrivelse – ikke 
har givet tilsagn om at dække driftsudgifterne ved 
et stu-denterhus.  I nuværende interim periode 
med en konstitueret dekan, vil det heller ikke være 
muligt at give tilsagn om økonomisk støtte.
Fremadrettet vil Teknisk Administration, rektor og 
dekanatet drøfte alternative forslag til placering af 
et studenterhus.

Ad 4) Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
Punktet behandles på næste møde.

Ad 5) Ny institutstruktur, herunder de studerendes 
repræsentation i de kom-mende institutråd
Birgitte Nauntofte oplyste, at dekanatets rapport 
om ny institutstruktur er ind-sendt til rektor. 
I KU’s vedtægt er der bestemmelser om de nye 
institutters be-styrelse og institutråd, hvor de 
studerende har repræsentation. Birgitte Nauntofte 
opfordrede til, at studenterorganisationerne tager 
emnet op til diskussion.

Ad 6) Status økonomi
Punktet blev ikke behandlet, men Ulla Wewer 
oplyste at punktet er på dagor-denen til fakultet-
srådsmødet den 20. december 2005.

Ad 7) Plads til ophængning af materiale fra poli-
tiske studenterorganisationer
Emnet var på dagsordenen på baggrund af en 
konkret sag, hvor Konservative Studenter havde 
ophængt en række plakater ulovligt.
Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet 
ønsker, at fakultetet er ”poli-tik”-frit område, men 
vil tage emnet op i et af de kommende møder i 
Sundrå-det.

Ad 8) Næste møde
Næste møde afholdes den 3. februar 2006 kl. 
8.30-9.30.

Ad 9) Evt.
Kenneth Geving Andersen havde efter det sidste 
møde haft bemærkninger til det udsendte referat. 
Det er derfor blevet aftalt, at referaterne fremover 
sendes til Sundrådet til kommentering før de 
udsendes. 

Der var bl.a. bemærkninger til pkt. 5 om studenter-
hus i udkastet til referatet fra det forrige møde. Et 
revideret referat fremsendes derfor med henblik på 
god-kendelse på det næste møde 3. februar 2006.
Ulla Wewer har siden det afholdte møde den 1. 
november 2005 modtaget kopi af Sundrådets 
ansøgning efter fakultetsrådsmødet den 29. no-
vember 2005.

MØDEREFERAT
Forum: Møde mellem dekanatet og 
studenterrepræsentanter
Møde afholdt: 3. februar 2006
Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ulla Wewer, Birgitte Nauntofte, Simon Serbian, 
Kenneth Geving Andersen, Sabrina Elisasson og 
Andreas Rudkjøbing

Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af referater
Referatet af 12. december 2005 blev godkendt med 
det forslag til rettelse vedr. pkt. 3, som Ulla Wewer 
læste op til mødet. Rettelsen lød: ”Ulla Wewer 
gjorde kort rede for status i sagen og understregede, 
at fakultetet fortsat støtter en etablering af et 
studenterhus for de studerende ved fakultetet nær 
Panum Insti-tuttet/Nr. Campus.
I dekanatets anbefalingsskrivelse fra oktober 2005 
nævnes en mulig lokalisati-on på Nørre Allé eller 
et andet sted på campus. Hvad angår bygningen 
på Nør-re Allé, er dekanatet for nyligt blevet gjort 
opmærksom på, at universitetet har søgt støtte til 
indretningen af bygningen til brug for et jura-kol-
legium. Grund-laget for dekanens anbefalingsskriv-
else er nu bortfaldet, og anbefalingsskrivel-sen i 
sin nuværende form er derfor blevet annulleret af 
rektor og den konstitue-rede dekan.
Det blev desuden understreget, at fakultetet – jf. 
den nu annullerede anbefa-lingsskrivelse – ikke 
har givet tilsagn om at dække driftsudgifterne ved 
et stu-denterhus.  I nuværende interim periode 
med en konstitueret dekan, vil det heller ikke være 
muligt at give tilsagn om økonomisk støtte.
Fremadrettet vil Teknisk Administration, rektor og 
dekanatet drøfte alternative forslag til placering af 
et studenterhus.”
Referatet af 1. november blev godkendt uden 
ændringer.

Ad 2) Studenterhus
Ulla Wewer orienterede om møde i sagen, som Te-
knisk Administration havde indkaldt til. Teknisk 
Administration er ved at lægge sidste hånd på et 
udspil om studenterhus, som vil blive sendt til 
Sundrådet inden længe.
Ulla Wewer fortalte desuden, at fakultetet har 
fået bevilget penge til at indkøbe ca. 300 pc’er til 
eksamen. Sagen er højt prioriteret, og midlerne 
kommer dels fra KU’s centrale pulje, dels fra 
SUND og JUR.
UW orienterede om fakultetets kommende indstik 
i Berlingske Tidende den 9. februar 2006 om frem-
tidens uddannelser. Indstikket distribueres også til 
alle gymnasier på Sjælland.
 
Ad 3) Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
Maj Leth-Espensen orienterede kort om plan-
lægningen og forløbet af fakul-tetsdagen 2005, 
herunder at det er vigtigt fremadrettet at få 
VIP’erne inddraget i dagen i højere grad.
Forskellige muligheder og incitamenter blev 
drøftet, herunder match making, udlodning af 
stipendier og forskningscafé. 
Maj Leth-Espensen indkalder til møde om fakultet-
sdagen primo marts.
I forlængelse her af informerede Ulla Wewer om 
temamøde om forskning og innovation torsdag den 
9. februar kl. 14.30-16.00
Sabrina Elisasson påpegede, at det er vigtigt at 
fakultetet skriver et brev til de kliniske institutter, 
så de studerende i klinikophold kan få undervisn-
ingsfri på dagen. 

Ad 4) Eliteuddannelser
Ulla Wewer orienterede om SUNDs oplæg om 
fakultetets elitære uddannelses-udbud, som var 
udarbejdet i forlængelse af Globaliseringsrådets 
rapport om videregående uddannelser. Oplægget 

kommer bl.a. med forslag til, hvordan man kunne 
anvende eventuelle øgede midler til eliteuddan-
nelse.
Andreas Rudkjøbing oplyste, at der har været en 
god dialog om emnet i Stu-denterrådet i forbind-
else med høring af KU’s udviklingskontrakt. Det 
blev af-talt, at Andreas Rudkjøbing sender oplæg 
til dekanatet.
Ulla Wewer og Birgitte Nauntofte tog i forlængelse 
heraf emnet forskningsba-seret undervisning op. 
Fakultetet ønsker at få drøftet spørgsmål som, 
hvad er forskningsbaseret undervisning, hvordan 
er situationen på fakultetet, og hvor kan fakultetet 
løfte forskningsbaseringen i dag. 
Sabrina Elisasson spurgte om, fakultetet har 
overvejet at se på undervisnings-metoderne i denne 
sammenhæng også, hvilket Birgitte Ulla Wewer 
sagde ville ske senere i processen.

Ad 5) Institutstruktur
Ulla Wewer orienterede om, at dekanatet har 
truffet beslutning om instituttil-knytning for de 
fastansatte VIP, og at der derefter skal træffes 
beslutning om de ikke-fastansatte VIP. I løbet af 
de kommende måneder vil der ligeledes bli-ve taget 
stilling til TAP’ernes instituttilknytning.
Desuden har dekanatet nedsat en arbejdsgruppe 
om klinisk institutstruktur, som er ved at udar-
bejde et oplæg, som vil blive drøftet på et seminar 
den 23. februar 2006.
Simon Serbian spurgte i hvilket regi spørgsmålet 
om studieordninger i ft. ny institutstruktur bliver 
drøftet, og nævnte at det i den sammenhæng er 
vigtigt, at undervisningen også bliver institut-
nær.
Birgitte Nauntofte oplyste, at FUSU beskæftiger 
sig med undervisningsorgani-seringen og at Hans 
Sjöström og Pernille Due er involveret i arbejdet 
både med den teoretiske og den kliniske institut-
struktur.

Ad 6) Langsigtet strategi for samarbejdet
Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet 
har oprettet to udvalg, hhv. et forsknings- og in-
novationsudvalg og et uddannelsesudvalg. Kenneth 
Geving Andersen sender udkast til kommissorier 
til dekanatet.
Det blev besluttet, at holde et møde mellem de 
studerende og forretningsud-valget for fakultetets 
nye Forskningsstrategiske Udvalg, når dette er 
nedsat.
Birgitte Nauntofte spurgte, hvordan man kan moti-
vere de studerende til at ind-gå i de nye institutråd, 
når den nye institutstruktur skal implementeres.
Simon Serbian oplyste, at de eksisterende valg-
barhedsregler er teknisk kompli-cerede, men at 
han tror, at man godt kan motivere de studerende. 
Det blev af-talt, at Sundrådet laver et udspil til, 
hvordan dette fremadrettet kan organiseres.
Sabrina Elisasson sagde, at hun gerne så et ud-
spil fra fakultetet om, hvad de studerendes rolle 
skulle være.
Det blev besluttet lave et fælles udspil, som kan 
være klar når institutlederne bliver ansat omkring 
september 2006. Birgitte Nauntofte understregede, 
at det er vigtigt at de studerende har et bredt 
mandat på de biomedicinske institutter som stu-
denterrepræsentanter.
Kenneth Geving Andersen fortalte, at Sundrådet 
gerne vil have et strategido-kument, der omhan-
dler: 
- Det studentersociale miljø (herunder økonomi og 
basisgruppernes vil-kår).
- Studiefaciliteter, bl.a. med baggrund i den rapport 
om undervisnings-miljøvurdering, som er ved at 
blive udarbejdet.
- Studenterpolitisk miljø
- Uddannelser, herunder arbejdet i FUSU og Sun-
drådets uddannelsesud-valg
- Forskning, hvor Sundrådet gerne vil have en 
person i Fakultetssekreta-riatet, som er tovholder 
for kommunikationen med de studerende om 
forskning.
- Kommunikation, herunder fakultetets hjemme-
side (som er ved at blive revideret)
- Syllabus, herunder ønsker om, at de studerende 
kan udskrive en person-lig studieplan.
- WBL, herunder standarder og retningslinjer for 
hvordan undervisere lægger information ud på 
nettet ifm.
Det blev besluttet at Kenneth Geving Andersen 
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PANUMPOSTEN NR. 49 
– 10. FEBUAR 2006
Placering af VIP i de nye 
biomedicinske institutter er på plads
Dekanatet har nu taget stilling til den fremti-
dige instituttilknytning for de fastansatte VIP 
(professorer og lektorer) i de 4 nye biomedicinske 
institutter. Den endelige oversigt over institut-
tilknytningen for de fastansatte VIP er lagt på 
fakultetets hjemmeside under intern information 
til ansatte.
Næste skridt i processen er at få afklaret institut-
tilknytning for de ikke fastansatte VIP, som er
adjunkter, post.doc., ph.d. og forskningsassistenter. 
Dekanatet har derfor anmodet institutlederne 
om at pege på, hvilke forskergrupper de enkelte 
ikke fastansatte VIP tilhører. Det forventes, at de 
ikkefastansatte VIP kan få udmelding om fremtidig 
instituttilknytning ultimo februar.
Umiddelbart herefter komm er turen til TAP, som 
vil blive spurgt ca. 1. marts. Læs mere i næste nr. 
af PanumPosten
Dekanatet har desuden nedsat en arbejdsgruppe 
om værkstedsfunktioner i den nye institutstruk-
tur.
Arbejdsgruppen har holdt sit første møde, og er i 
gang med en kortlægning af de nuværende
værkstedsfunktioner på fakultetet. Arbejdsgrup-
pens arbejde skal munde ud i et oplæg med en eller 
flere modeller for den fremtidige organisering af 
værkstedsfunktionerne i løbet af foråret.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Maj Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk eller
www.sund.ku.dk/organisation/Faksekr/VIP-insti-
tuttilknytning_08-02-2006.xls.pdf

Alle kurser på SUND er pr. 1. 
februar oprettet i e-læringssystemet 
Blackboard
Medio 2005 blev det besluttet, at samtlige udddan-
nelser ved KU skal benytte webbaseret læring som 
supplement til tilstedeværelsesundervisningen og 
pr. 1. februar 2006 er alle forårets kurser ved SUND 
oprettet i Blackboard.
Det betyder, at alle undervisere nu kan tage rel-
evante kursusrum i Blackboard i brug, herunder 
placere undervisningsmaterialer, sende e-mails til 
studerende m.v.

Trivselsprojekt skal fremme 
arbejdsglæde og psykisk arbejdsmiljø
Københavns Universitet skal i løbet af 2006 gen-
nemføre et projekt om medarbejdertilfredshed og
trivsel på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Det Humanistiske Fakultet samt på Biologisk 
Institut på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Gen-
nem spørgeskemaundersøgelser og interviews vil
universitetet undersøge og kortlægge, hvordan 
medarbejdere trives i en forskningsverden.
De ansatte vil i løbet af marts modtage et 
spørgeskema, som besvares anonymt. Når svarene 
er blevet behandlet, vil Arbejdsmiljøsektionen ved 
KU og konsulenter fra JobLiv udvælge 7 institutter, 
hvor der vil være uddybende interviews, seminarer 
m.v. Senere på året udvælges i alt 5 institutter, 
hvor en række aktiviteter vil blive iværksat med 
henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Projektet er yderligere beskrevet på fakultetets 
hjemmeside.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. arbe-
jdsmiljøkonsulent Janne Funder Jensen, tlf. 353
27030 eller www.sund.ku.dk/organisation/Drift-
safdelingen/Arbejdsmiljø/trivsel2006.htm

sammenfatter ønsker/ spørgs-mål, herunder et kort 
notat om Syllabus, og sender dem til dekanatet, 
som vi-dereformidler dette til studielederne og 
studieadministrationen.

Ad 7) Næste møde
Det blev aftalt at holde næste møde den 7. april 
2006 kl. 8.30-9.30 i lokale 9.1.68.

Ad 8) Næste møde
Det blev besluttet, at fakultetets årlige prisvinder 
af den nyindstiftede Kirsten og Freddy Johansens 
Lægevidenskabelige Forskerpris holder en fore-
læsning i relation til fakultetsdagen fremover.

PanumPosten findes også i elektronisk form på 
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/ny-
hed/default.htm.
PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt 
undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddele-
lser og nyheder til
PanumPosten bedes sendt per e-mail til informa-
tionsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. 
Deadline er 24 timer før udgivelse.

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 Ekspeditionen (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.

OBS!

OBS!

OBS! OBS!

GODKENT REFERAT 
09/2005 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET 
KBH. AMT MANDAG 7. 
NOVEMBER 2005 KL. 15.15 
Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars 
Laursen (LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), 
overlæge Sven Adamsen, stud.med. Bo Wester-
gaard (BW), stud. med. Louise Balling(LB), stud. 
med. Mikel Platz(MP), sekretariatsleder Anna-Lise 
Lindahl, sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær 
Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne 
Cathrine Christensen (ACH).
Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe, 
overlæge Niels Bækgaard, overlæge Thomas Lind, 
professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. 
med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, 
overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. 
Steen Larsen, stud. med. Simon Serbian, stud. med. 
Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders 
Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel 
Faurholt, stud. med Mette Andersson, stud. med. 
Sarah Wâhlin, stud. med. Line Schlægelberger
Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, stud. 
med. Gitte Kristiansen, studentersekretær Nadia 
Seestedt (NS).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 08/2005: Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
 a) Pga. kravet om besparelser på 10 %, svarende 
til 5 mill. kr.,er semesterudvalgsformændene 
blevet bedt om at indsende forslag til besparelser. 
Tema undervisning på Hvidovre og BBH er slået 
sammen, så der ikke kører dobbelthold, men vi har 
indtil videre intet nyt hørt. Sagen er angiveligt 
afsluttet, så måske skulle besparelserne alligevel 
ikke være så store.
 b) I evalueringerne (Pucs) har de medicinske afd. 

generelt fået højere score end de kirurgiske. I.flg. 
LL vil Jørn Hedemark Poulsen fremover udsende 
evalueringsmateriale med søjler. Man kan kun 
genkende sin egen afdeling, men kan sammenligne 
søjlen med de andre (unavngivne) afdelinger.
 c) Som før nævnt har vi lokaleproblemer, men disse 
skulle blive løst når gl. 12. er kørt færdig.
 d) Vi vil forespørge 1.reservelæge dr.med. Lars Lin-
net, Holbæk, og overlæge Randi Beier-Holgersen, 
Helsingør, om de har tid og lyst til at deltage i 
KLU-møderne. AL og LGL påtænker at tage ud og 
aflægge et besøg på deres hospitaler.
 e)Centerleder Charlotte Ringsted CEKU, vil lave 
et forsøge på en form for mesterlære i den nordlige 
region – Helsingør, Hillerød– hvor de studerende 
følger den samme læge, og får mere ansvar og 
større funktion under supervision. AL fortæller, 
overlæge dr. med. Merete Vaage-Nilsen starter et 
lignende projekt på KAS Herlev F 2006, MVN vil 
forsøge at inddrage 9. sem. studenter i undervis-
ningen af 7. sem.
 f) Festtaler til receptionen for 13. sem. mandag d. 
23. januar 2006 er afklaret.
 g) Koordinator for Web Baseret læring, Berit Ce-
cilie Brix (tlf. 35324074) og Sarah Legind-Hansen  
(tlf. 35454472) vil være behjælpelige, hvis man har 
problemer med Blackboard. Evt. kunne de komme 
ud og undervise i brugen af det. Dette kunne kom-
bineres med en ny runde ”SAU tips og tricks”. MP 
bemærker at det ville være rart hvis underviserne 
brugte Blackboard til f.eks. at lægge forelæsnings-
slides ud før forelæsningerne, så de studerende 
kunne printe dem ud inden forelæsningen.

4. Meddelelser fra studenterne: a) BW omdeler 
et udkast til en betænkning vedr. fordeling af 
studerende på  7 og 9. sem.. Brevet omhandler 
problemstillingen omkring hvorvidt det skal være 
7. eller 9. sem. der har klinik på de perifere/centrale 
sygehuse.  Blandt de studerende er der enighed om 
der kan være en  tilbøjelighed til at de studerende 
fravælger en del af den ikke obligatoriske under-
visning, når de har ophold på de perifere hospitaler 
(pga. den lange transport),  hvilket er ærgerligt da 
den generelt er rigtig god. BW vil sende brevet ud 
pr. mail til alle de studerende på ny ordning, der 
har haft klinisk ophold på 9., og håber så at de vil 
melde tilbage med deres mening om sagen. Stu-
dentergruppen godkender udkastet og KLU støtter 
udkastet. LL vil så tage de studerendes svar med 
til møde hos Pernille Due d. 2/12.
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5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. 
planlægning F2006): 
a) Planlægning af F2006 er påbegyndt; høringsma-
teriale sendes ud i uge 45.
b) Planlægningssystemet Syllabus plus kommer 
ikke op at køre før E2006, pga. vanskeligheder med 
at få Klinikudvalgene oprettet i systemet.
c) Ny køreplan for 12. sem. er ikke kommet endnu, 
men det ser ud til at blive meget lig gl. 13.
d) Holdstørrelse på  7. og 9. sem. er på 12 stud. 
dvs. at klinikker og kurser kommer til at køre 
flere gange. Det skulle kunne lade sig gøre når 
12.gl. er udfaset.
e) Sekretariatet har nu fået adgang til Fønix (KU´s 
elevadministrationssystem).
f) 13.sem. gl. ordning kører sidste gang F2006 
sideløbende med 12. sem. ny ordning. (24 stud. 
med.). 12. sem ny ordning vil i F 2006 blive kørt på 
RH. Der vil være eksamen for 13. sem. gl. E2006 
og F2007. 

6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 
www.sund.ku.dk

7. Eventuelt:
a) SA meddeler fra F2006 er Klinisk lektor overlæge 
Anne Lippert anæstesiafdelingen, KAS Herlev, 
kursusleder for akut pt.
b) Det er ikke alle lektorater som genopslås når 
de udløber. De afdelinger som har lektorater, som 
vil blive genopslået får direkte besked fra Studi-
enævnet. De afdelinger som ikke får besked, kan 
udfylde et ansøgningsskema (fås i klinikudvalget), 
hvor belastningen af afdelingen dokumenteres. 
Klinikudvalget kan oplyse den skemalagte un-
dervisningstid, hvorefter afdelingen selv påfører 
central undervisningstimer m.m. Derefter skal 
ansøgningen sendes  til klinikudvalget som vi-
dereformidler den til institutlederen. Efter insti-
tutlederens påtegning sendes ansøgningen videre 
til Studienævnet. Tutorrollen kan lægges over til 
lektor, hvis denne ikke udfylder sin lektortimer.
c) Mødedatoer for F2006: 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 12/6. 
De to sidste møder er flyttet fra første mandag i 
måneden til anden mandag pga. helligdage. 

Næste møde: mandag d 5. december 2005 kl. 15.15 

GODKENDT REFERAT 10/2005 
AF MØDE I KLINIKUDVALGET 
KBH. AMT MANDAG 5. DECEM-
BER 2005 KL. 15.15 
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med., Lars Laursen 
(LL), 1.res.læge, dr.med. Lars Linnet, stud.med. Bo 
Westergaard (BW), stud. med. Gitte Kristiansen, 
stud. med Mette Andersson, stud. med. Sarah 
Wâhlin, stud. med. Line Schlægelberger, sekre-
tariatsleder Anna-Lise Lindahl, sekretær Alice 
Rasmussen, sekretær Lone Grøn Laursen. 
Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge, 
dr. med. Lene Wallin, overlæge Anne Haaber, stu-
dentersekretær Nadia Seestedt, studentersekretær 
Anne Cathrine Christensen.
Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe, 
overlæge Sven Adamsen, overlæge Niels Bækgaard, 
overlæge Thomas Lind, professor dr. med. Arne 
Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge 
dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe 
Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, stud. 
med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann 
Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. 
Karen Lind, stud. med. Daniel Faurholt, stud. med. 
Louise Balling, stud. med. Mikel Platz,

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 09/2005: Under pkt. 
4 ville BW gerne have tilføjet ”Studentergruppen 
godkender udkastet og KLU støtter udkastet”.

3. Meddelelser fra formanden: a) Der er flest be-
sparelser på 1.-5. sem. og ved sammenlægninger 
på 6. og 8. sem. på Hvidovre således at Bispebjerg 
ikke har 6. og 8. sem. Der er sparet ca.6 mill. kr.. 
b) P.g.a. tidspres nåede de studerendes betænkning 
ikke med på formandsmødet med Pernille Due d. 
02.12.05, der er velvillighed til at se på den ved 
det næste møde. c) Der kommer ny procedure for 
ansættelse af kliniske lærere i løbet af foråret 2006. 
d) På Nordisk Råds Ministermøde drøftes Sveriges 

manglende velvillighed til at modtage stud. i klinik. 
Selvom Sverige evt. åbner for klinikpladser til sven-
ske stud. som studerer i Danmark, skal Danmark 
stadig betale for pladserne. e) Fremover kan refer-
ater fra semesterudvalgs-møderne findes på sis.

4. Meddelelser fra studenterne: a) BW har haft 
betænkningen op på MSR’s månedsmøde hvor den 
blev diskuteret meget grundigt og kritisk, man ac-
cepterede den store tilslutning som betænkningen 
fik fra de studerende. b) 6. sem. er utilfredse med 
forløbet i infektionsmedicin. Nogle af timerne blev 
aflyst og i andre af timerne blev holdet ”brændt 
af”. c) Underviserne burde snakke sammen og ligge 
uv-materialet på Black Board, på den måde kunne 
man undgå forelæsninger med ens indhold. F.eks. 
gennemgås det samme i mikrobiologi, lungemedicin 
og infektionsmedicin.

5. Universitetssekretariatet: a) 13. sem. og 12. sem. 
ny kører sideløbende i foråret 2006. Akut patient 
udvides fra to til tre uger i den nye studieordning. 
b) Reservelæge Karin Rosen er koordinator for 
overlæge, dr.med. Merete Vaage-Nielsens projekt 
med 7. og 9. sem. stud. c) Klinikudvalget er ved at 
ligge sidste hånd på kompensationsberegningerne. 
Amtet får oplysningerne og fordeler derefter mi-
dlerne til de enkelte hospitaler og afdelinger.

6. Klinikudvalgets rest budget 2005: Inden årets 
udgang indkøber klinikudvalget 2 stk. LCD-
skærme som installeres i 54N2A og 54N2B, da 
lokalerne er for små til at bruge projektorer. Der 
investeres også i usb-stik, to bærbare pc’ere, to 
projektorer til udlån samt en ny printer til sek-
retariatet. De studerende ønskede flere bøger i 
læsesalen, hvilket også indkøbes.

7. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 
www.sund.ku.dk

8. Eventuelt: Ros fra LL og universitetssekretari-
atet for det store og veludførte arbejde BW har lagt 
i betænkningen.

Næste møde: mandag d 6. februar 2006 kl. 15.15 i 
Universitetssekretariatets mødelokale.
Referent: Lone Grøn Laursen

i Universitetssekretariatets mødelokale.
Referent: Studentersekretær Anne Cathrine 
Christensen
KLU/2005 ref.9 nov.
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CENTER FOR KLINISK 
UDDANNELSE/
LKFTILBYDER I FEBRUAR 
2006 KURSER FOR 
STUDERENDE HOLDSAT 
PÅ 6.-13. SEMESTER 
I NEDENSTÅENDE 
FÆRDIGHEDER:

21/2 2006   Kombi         16.15- 
   20.30. 
Er åbnet 1/2 2006

28/2 2006 Genoplivning 16.15– 
19.30. 
Er pt. overtegnet

CEKU/LKF - LABORATORIET 
FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat 

                            FORÅR 2006                    

                                                       Studievejledningen for Medicin      Uge  7 – 8       

Dag    Dato    Telefontid  Træffetid   Vejleder   
Onsdag     15/2    1900 – 2000   1600 – 1900    Theis P-Skovsgaard        Medicin 
Torsdag        16/2    0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager           Medicin 
Fredag     17/2    1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin  Medicin 
Mandag        20/2    1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen         Medicin 
Onsdag     22/2    1900 – 2000   1600 – 1900   Theis P-Skovsgaard        Medicin 
Torsdag        23/2    0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager           Medicin 
Torsdag        23/2    1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu        Medicin 
Torsdag        23/2    1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul     Medicin 
Fredag     24/2    1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin  Medicin 

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

                      Den Internationale Studievejledning 

Dag    Telefontid  Træffetid   Vejleder   
Hver Onsdag                            1000 – 1200   Tina Gottlieb International 
Hver fredag                                                      0900 – 1000   1000 – 1200   Tina Gottlieb 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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!!!!!!

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

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

6-13 semes-
ter

Studievejledning

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. 

Studietil-
bud

på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres 
kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg 
man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at for-
berede 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:

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

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

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

Avanceret Genoplivning
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, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurs-
er hvor de studerende har mulighed for at 

STUDIET
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TIRSDAG DEN 14.03 KL. 
9.30 – 15.30 PÅ RCT

Interesserer du dig for 
patienter fra andre kulturer, 
menneskerettigheder og lægelig 
etik?

Så vælg en anderledes og spændende VKO dag på 
RCT, Rehabiliterings-  og Forskningscentret for 
Torturofre, Borgergade 13, 1014 København K, 
hvor du kan høre, hvordan det er at arbejde med 
mennesker, der har været udsat for tortur.

Vi glæder os til at se jer. Kontaktperson/tilmeld-
ing: Lægesekretær Jette Cavling JCA@rct.dk eller 
telefon 33 76 05 37.

monitorere et studie af børn med lav fødselsvægt, 
som randomiseres 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 landbe-
folkningen i Guinea-Bissau med henblik på at 
kunne kortlægge dødelighed og sygelighed med 
fokus på mødre og deres børn under 5 år. Mange 
kampagner vedrørende blandt andet brug af 
moskitonet, mæslingevaccination, 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 
bestå af supervision. I kommer til at arbejde 
sammen med en eller flere andre studenter, 
PhD studerende og seniorforskere fra både 
Guinea-Bissau og Danmark i et meget aktivt, ind 
imellem meget krævende, 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 
stillingerne, 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 karak-
terudskrift og CV, senest 20. februar 2006.

Morten Sodemann, Læge, PhD (Student 1) 
Christine 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

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.

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER 
KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 08 PÅ HVERDAGE 
KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT 
FREMMØDE I SEKRETARIATET I CENTER 
FOR KLINISK UDDANNELSE INDEN FOR 
OVENNÆVNTE TIDSRUM

INTRODUKTION TIL UNDER-
VISNING PÅ DET SUNDHEDSVI-
DENSKABELIGE FAKULTET

Grundkursus for 
undervisningsassistenter

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsviden-
skab , PUCS,  tilbyder hermed et pædagogisk 
grundkursus for undervisningsassistenter. 

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion - at give deltagerne redskaber, således 
at de efter endt kursus behersker case- og klas-
seundervisning.

Tid: Den 23. – 24. marts 2006, kl. 09.00 - 
                  15.30.
      Den 31. august – 1. september 2006,  
 fra kl. 09.00 – 15.30.

Sted: Panum Instituttet, hhv. 21.1.26a & 1.2.50
Undervisere: Ingeborg Netterstrøm, lektor, 
PUCS.Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, 
PUCS

Målgruppe: Studenterundervisere ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) og 
kandidater, der er eller forventes ansat som 
undervisningsassistenter ved SVF.

Tilmelding: Annelise Wildenradt, e-mail: 
a.wildenradt@pucs.ku.dk.

Program: www.pucs.ku.dk

TRE STUDERENDE SØGES 
TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU

Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabss-
tuderende 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 sundhedscentre og fødeafdelin-
gen i Bissau primært med henblik på at undgå 
blodmangel hos de gravide bl.a. gennem ma-
lariabehandling 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 

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

BØGER SÆLGES:
1. sem.: Holum, JR: Fundamentals of general, 
organic and biological chemistry, 6. udgave. God 
stand, få overstregninger i et par kapitler: 200 
kr. 

3. sem.: Matthiessen og Holm: Overfladeanatomi. 
Som ny: 80 kr.

8. sem.: Vallgårda og Krasnik: Sundhedstjeneste 
og sundhedspolitik, 3. udgave. Som ny: 90 kr.

Ring til Andreas på 40 26 69 97 eller 
skriv til glente@stud.ku.dk

Hjerneforskning
Har du lyst til hjerneforskning på højt niveau, så 
tjek vores hjemmeside via google: "Forskningslab-
oratorium for Stereologi og Neurovidenskab" for 
ledige projekter.
Eller ring til os på 35 31 64 21 og hør nærmere.

Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hos-
pital.

Bente Pakkenberg
Laboratoriechef, adj. professor, 
dr.med.

ANNONCER

Annon-
cer

STUDENTERKLUBBEN
Vi holder desværre lukket de næste 2 uger da 
mediciner revyen har lånt lokalerne.
Vi åbner igen tirsdag den 28. februar!
Tak for en festlig fredagsbar og på gensyn

Mvh.
Studenterklubben

PIT 
INFOMØDE
Torsdag d. 2. marts kl. 
18.00 holder PIT infomøde 
i lille mødesal. Der vil være 
billeder og historier fra de varme lande samt lidt 
kaffe og kage. Kom og hør hvad man skal gøre for 
at komme af sted, og hvor man kan komme hen. 
Ansøgningsfristen for udsendelse forår 2007 er 
d. 15. marts i år.

PIT er en undergruppe af IMCC, der sender stud. 
med.’ere, der har overstået 8. semester, ud på 3 
måneders klinikophold i U-lande. 
Vi har fået mange flere pladser inden for det sidste 
år, og kan nu udover Uganda, Tanzania, Kenya, 
Bolivia og Indien sende folk til så eksotiske steder 
som Zambia, Etiopien, Rwanda og Ecuador. 

Anne Brun Hesselvig
Lokalformand for PIT København 

pit-copenhagen@imcc

EN ENKELT BASIS-
GRUPPE



9

ØRE- NÆSE- HALSSYGDOMME

Hoved- og halskirurgi

Poul Bretlau, Christian Brahe Pedersen og Therese Ovesen

11. udgave – ca. kr. 698,00 – 376 sider  februar 2006

Denne klassiske lærebog giver med vægt på de almindelige kliniske under-

søgelsesmetoder en kortfattet fremstilling af det oto-rhino-laryngologiske 

fagområde.

Bogen er først og fremmest udarbejdet med henblik på undervisningen af de 

medicinstuderende, men den er også nyttig for almenmedicinere, for læger 

inden for andre specialer og for tandlæger.

                                                      KØB DEN HOS DIN BOGHANDLER 

Sjæleboderne 2 – 1122 København K – tlf. 3375 5900 – fax 3375 5901
www.munksgaarddanmark.dk – forlaget@munksgaarddanmark.dk
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Alt andet end lægeromaner 
Munksgaard Danmark har en lang række pensumbøger til medicinstudiet, f.eks.:

Ny udg.
m. cd-rom

ANNONCER

HUSK REVYENS BILLETSALG TIRSDAG D. 14/2 KL. 15-
17 OG ONSDAG 15/2 KL. 15-17 I STUDENTERKLUBBEN. 

- DET BLIVER SJOVT!!
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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

FADL og Studenterundervi-
sernes Landsforbund (SUL) var 
den 8. februar sammen inde i 
Personalestyrelsen og lave den 
første kravudveksling på over-
enskomstområdet, det dækker 
studenterundervisere på landet 
universiteter samt mange andre 
videregående uddannelser. 

Vores første opfattelse af mø-
det var mere positivt end sid-
ste forhandlingsrunde. Vi sidder 
overfor nye forhandlingsmod-
standere, og de virker til at være 
mere interesseret i at få forhand-
lingerne til at køre fi nt end deres 
forgængere. 

Nedtæll ingNedtæll ing
10 uger,  5  dage10 uger,  5  dage

Vores krav omfattede bl.a.:

• Krav om betaling af udgifter 
til lærebøger i forbindelse med 
undervisning

• Ret til at indgå lokalaftaler

• Studenterundervisere har 
krav på uddannelse i form af pæ-
dagogiske kurser.

• Indførelse af pension

Hvis alt går vel, er der altså gode 
chancer for at vi kan være færdige 
på under tre år denne gang... :)

mvh,

SUL-gruppen

OVERENSKOMST FOR 
STUDENTERUNDERVISERE

Der er stadig et par ledige plad-
ser på det todages psykiatrikur-
sus FADL afholder den 27. og 28. 
februar på Axelborg. 

Tilmelding til arrangementet 
foregår på Vagtbureauet.

Se programmet på modståen-
de side.

mvh,

Kursusvirksomheden

LEDIGE PLADSER PÅ 
PSYKIATRIKURSET

Har du forslag til noget smart 
kittelgejl som ikke fi ndes på se-
kretariatet, så kom op forbi og 
gør os opmærksom på det... Så 
prøver vi at skaff e det!

MANGLER DER
KITTELGEJL?

Vi er ved at lægge sidste hånd 
på vores to nye journalkoncepter, 
der er tænkt som supplement til 
det eksisterende røde journal-
koncept. 

Vi håber at kunne have vo-
res neurologiske og psykiatriske 
journalkoncepter klar indenfor 
en til to måneder.

JOURNAL
KONCEPTER

INDRE ORGANER
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Arrangementet sponsoreres af Bristol - Myers Squibb

Dag 1 Den aggressive patient

16.30-16.40 VELKOMST
Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen

16.40-17.20 MIN EGEN ROLLE OG SIKKERHED
Samarbejdsrelationer på en afdeling

Afdelingslæge Hans Mørch Jensen

17.20-18.00 ANVENDELSE AF TVANG
Lovgivning og praktisk gennemførelse

Afdelingslæge Hans Mørch Jensen

18.00-18.15 PAUSE

18.15-19.00 KONFLIKTHÅNDTERING
Hvordan håndteres den aggressive patient

Centerchef, lektor, dr. med. Henrik Lublin

19.00-19.45 AKUT BEROLIGENDE MEDICIN
Hvad kan anvendes og hvordan?

Centerchef, lektor, dr. med. Henrik Lublin

19.45-20.00 AFRUNDING

20.00-21.30 LET TRAKTEMENT

Dag 2 Den akutte psykiatriske patient

16.30-17.15 INTERVIEWTEKNIK
Hvordan udspørger jeg den psykisk syge

og får svar?
Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen

17.15-18.00 VIGTIGE PSYKIATRISKE SYMPTOMER
Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen 

18.00-18.15 PAUSE

18.15-19.00 MISBRUG AF ALKOHOL
OG EUFORISERENDE STOFFER

Overlæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen

19.00-19.45 PSYKIATRI PÅ SOMATISK AFDELING 
OG OMVENDT

Overlæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen

19.45-20.00 AFRUNDING OG EVALUERING

20.00-21.00 LET TRAKTEMENT

Dag 1

16.30-16.40

16.40-17.20 M

17.20-18.00

18.00-18.15

18.15-19.00
H

Ce

19.00-19.45

Ce

19.45-20.00

20.00-21.30

Dag 2 De

16.30-17.15

17.15-18.00 VIG

18.00-18.15

18.15-19.00

O

19.00-19.45 PS

O

19.45-20.00

20.00-21.00

FADL´s Kredsforening og Vagtbureau inviterer til 2-dages

Foredrag i
praktisk
psykiatri

til Den
aggressive 

patient
og den akutte

patient
den 27. og 28. februar 2006

kl. 16.30-20.00

Axelborg Konferencecenter,
Vesterbrogade 4A, 1620 København V 

UNDERVISERE: Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen, Bristol-Myers Squibb  |  Afdelingslæge Hans Mørch Jensen, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet  |
Centerchef, Lektor, dr.med. Henrik Lublin, Psykiatrisk Center i Glostrup  |  Overlæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk Center i Gentofte    KRAV FOR
DELTAGELSE: Medlem af FADL og min.5 semester    PRIS FOR DELTAGELSE: 50 kr. Beløbet, der betales ved tilmelding, dækker undervisningsmatriale
TILMELDING SAMT BETALING ved personlig henvendelse på Vagtbureauet Kursusafdelingen fra den 23. januar.

INDRE ORGANER
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OM KURSERNE
Kursusafdelingen tilbyder en 

række kurser der er med til at op-
kvalifi cere og forberede lægevika-
ren. Generelt for alle kurser gælder 
at underviserne er yngre læger. 
Dette sikrer dels et højt fagligt ni-
veau, men betyder også, at under-
viserne lettere kan sætte sig ind i 
situationen som lægevikar og der-
for kan give en række “overlevel-
sestips”. 

Retningslinier for deltagelse i 
lægevikarkurser i København

Tilmelding samt kontant beta-
ling af kursusgebyr kr. 50,00 fore-
går efter ‘modifi ceret først til mølle’ 
princip ved personlig henvendelse 
på FADLs sekretariat lokale 1.2.7a 
på dato angivet i MOK. For at imø-
dekomme studerende, der er i kli-
nik og derfor ikke opholder sig på 
Panum dagligt, vil tilmelding star-
te kl. 16. Der er et begrænset antal 
pladser.

Modifi ceret først til mølle
• Max. 3 kurser per studerende / 

semester (hvis der er ledige plad-
ser efter en uge, mulighed for fl  
ere) 

• Min. 7. semester (hvis restplad-
ser, mulighed for deltagelse på la-
vere semester)

• Ventelister oprettes til samtlige 
kurser og man kontaktes hvis der 
er frafald. Hvis ventelisterne er helt 
fyldt, prøver vi så vidt muligt at op-
rette ekstra kurser 

Er du medlem i Odense eller 
Aarhus kan du godt deltage i kur-
serne. Betalende medlemmer i Kø-
benhavns Kredsforening har dog 
første prioritet. 

Kursusafgift på samtlige kurser 
er 50,- og vil gå til fortæring.

Efter tilmelding vil nærmere in-
formation om det enkelte kursus 
samt tid og sted vil blive fremsendt 
per mail. 

Afbud
Vi dig melde afbud til kurset hvis 

du alligevel ikke kan komme. På 
denne måde kan de studerende 
der ikke har fået plads på kurset 
kontaktes. 

Hvis man udebliver uden afbud, 
kan man ikke deltage i kurser re-
sten af semestret samt hele næste 
semester. 

Hvis du har kommentarer, ideer 
til nye kurser, ris eller ros til kursus-
afdelingen er du velkommen til at 
kontakte kkf-kursus@adm.fadl.dk 
Vi håber du får et godt kursus.

På FADLs hjemmeside, www.
fadl.dk, fi nder du information om 
tid, varighed og indhold for de en-
kelte kurser.

Vi arbejder endvidere løbende 
på at starte fl ere kurser.

Med venlig hilsen,

Kursusvirksomheden

KURSUSPLAN
Kursustype Holddatoer
Avanceret genoplivning hold 1 (27. februar)

hold 2 (14. marts)
hold 3 (10. april)
hold 4 (30. maj)

Akut medicin hold 1 (13., 14., 15. marts)
hold 2 (3., 4., 5. april)
hold 3 (1., 2., 3. maj)

Kardiologi hold 1 (27., 28., 30. marts)
hold 2 (24., 25., 27. april)

Mave-tarmkirurgi hold 1 (20., 21. februar)
hold 2 (22., 23. februar)

Infektionsmedicin hold 1 (13., 14. marts)
hold 2 (23., 24. marts)

Neurologi hold 1 (21., 22. marts)
hold 2 (18., 19. april)

Kursustype Holddatoer
Ortopædkirurgi hold 1 (25., 27. april)

hold 2 (9., 11. maj)

Sår og sutur hold 1 (27. februar)
hold 2 (13. marts)

Radiologi hold 1 (24., 27. april)
hold 2 (9., 11. maj)

Stetoskopi hold 1 (24. februar)
hold 2 (7. marts)

Patienttransport hold 1 (24. april)

EKG hold 1 (27., 28. feb. + 2. mar.)
hold 2 (13., 14., 16 marts)
hold 3 (3., 4., 6. april)
hold 4 (15., 16., 17. maj)
hold 5 (24., 25., 27. april)
hold 6 (15., 16., 17. maj)

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

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

LØNSEDLER FRA 2005
Hospitalerne efterlyser endelig afregning for 2005 –  
det er derfor af stor betydning at lønsedler, som vedrører 
sidste år afl everes NU. 

Vi beder dig venligst se efter om  det måske er dig, der 
har glemt at afl evere.

Endnu en afd., (1A)...
GERIATRISK 
BEHANDLINGSCENTER 
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!  

UD AT FLYVE…
SPV-fl yverhold 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 vagtplanlægn-
ing 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

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 Vagt-
bureauet, 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 

VT / BVT HJEMMEHOLD 4635 
SØGER 3 NYE MEDLEMMER 
TIL START   PER 01/04/06!
Er natarbejde på et hyggeligt hjemmehold 
noget for dig?  

Vi passer et lille barn i Nordsjælland, der er tracheos-
tomeret på grund respiratoriske problemer efter cyste-
operation ved hagen. Barnet skal derfor observeres 
tæt og suges forholdsvist hyppigt. Barnet er desuden 
ernæret via PEG – sonde.  Vi arbejder kun i nattevagt. 
Vagterne løber fra 23-08.30 alle ugens dage.

Familien er velfungerende og meget åben for FADL-
vagter i hjemmet. Vi har derfor gode arbejdsforhold.

Oplæring :

Der er oplæring, i form af én lønnet følgevagt, sammen 
med en på holdet. 

Det forventes, at du :

Har min. 200 VT- timer eller har BVT-kursus. 
At du kan tage 3-4 vagter pr. måned + nogle 
bagvagter.
Er stabil og ønsker at arbejde i et privat hjem.
Kan indgå i en tæt og konstruktiv dialog med 
forældrene. 
Forventer at blive på holdet min. 1 år.

Løn : BVT holdløn + løn under transport.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 03/03-06 inden kl.12.00 til 
Vagtbureauet. Vi håber at høre fra dig!

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på holdet, er du 
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf. 35245402, mail: go@fadl.dk ELLER 
Holdleder Kion Støving tlf. 26132567, mail: kion@stud.
ku.dk 

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 28.02.06 til Vagtbu-
reauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk
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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. Syge-
plejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 eller 
mail go@fadl.dk

NYT HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE NATTEVAGTER
Bispebjerg skadestue søger 5 FADL - vagter 
som visitations 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 opgaver på  be-
handlingsstuerne kan forekomme.

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 

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

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
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Dagsorden MSR-møde d. 16/2-06 kl 
16:15 på MSR’s kontor, lokale 1.2.20

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Studienævn
5. Sundråd
6. 3. semesters kommende ”udseende” i  
 den ny studieordning
7. MSR fl yer, indhold + evt. layout
8. Pladser til studerende i de nye institutbes 
 tyrelser
9. Plads i udvalg vedr. Fagligdag, 11.   
 sem udvalget og UPU
10. Mødeplan for Forår ’06 og ”slagplan”   
 for foråret
11. Planlægningsgruppe til stormødet-   
 hvem vil?
12. Meddelelser 
13. Evt.

Mødet forventes at vare ca. 2 timer og der vil være mad 
efter mødet, da det er semestrets første møde.

På fagrådets vegne
Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Ad. 6
Vi diskuterede på fagrådsdagen hvilke problemer 
besparelserne har givet for revisionen af 1.-5. semester. 
Vi skal diskutere og beslutte hvad vores holdning til 
udformningen af det  kommende 3. semester inden 
det behandles i Studienævnet. Helene vil kort gøre 
rede for problematikken.

Ad. 7
PR-udvalget havde til fagrådsdagen udfærdiget et fl ot 
udkast til en MSR-fl yer som skal være materiale vi altid 
kan dele ud i forbindelse med reklame for MSR og for-
skellige events. Der var nogle kommentarer til rettelser 
af fl yeren og udvalget ville sørge for dette til mødet. Vi 
skal derfor kigge på fl yeren og se det første forslag til 
et evt. layout såfremt dette er klar til mødet.

Ad. 8
Med den kommende nye institutstruktur, vil det være 
utroligt vigtigt at vi besætter evt. ledige pladser i insti-
tutbestyrelserne. Det vil være en kort information om 
hvad arbejdet højst sandsynligt vil indebære og måske 
vil nogen overveje en plads til en sådan bestyrelse?

Ad. 9
Fagligdagsudvalget skal snart sammensættes og det 
ville være rart hvis nogen kunne overveje at gå ind i 
arbejdet. Fagligdag afholdes i oktober og udvalgets 
arbejde består bl.a. i, i samarbejde med en sekretær fra 
Fakultetsgangen og andre interesserede at fastlægge 
program og tema for dagen, komme med forslag til 
talere osv. 
Bo er trådt ud af 11. semesters udvalget og der skulle 
gerne være en interesseret der har lyst til at sidde og 
arbejde med 11. semester. 
Mie har set sig nødsaget til at trække sig fra UPU og vi 
mangler derfor en repræsentant fra MSR der kan tage 
til disse møder. UPU står for UddannelsesPolitisk Ud-
valg som er et samarbejde mellem FADL og fagrådene 
i de tre studiebyer. Man mødes ca. hver 1½ måned 
og møderne er af ca. 3 timers varighed. Transport og 
forplejning til møderne bliver dækket af UPU.

Ad. 10
Vi fi k på fagrådsdagen ikke fastlagt vores mødekal-
ender så derfor skal vi lige have fastlagt møderækken 
og evt. planlagt nogle temamøder. Jeg foreslår at 
vi planlægger et lørdagsmøde engang i april eller 
lignende såfremt der altså er behov for det! J 

Ad. 11
MSR er værter for stormødet Forår 2006. Stormødet 
er et møde der afholdes mellem fagrådene i de tre 
studiebyer. Her taler vi om studenterpolitiske emner 
der rækker ud over vores egen studieordning- fx 
forbedring af klinikophold på landsplan.
Fagrådene skiftes til at være værter og mødet plejer at 
vare fra kl 10 til kl 18. Herefter har værtsrådet sørget 
for lækker mad og masser af drikkevarer så der kan 
festes. Vi skal fi nde 2-3 personer der vil hjælpe med at 
være praktiske grise mht. bestilling af mad, indkøb af 
drikkevarer osv. 

Til alle de nye medicinstuderende på 1. semester!
Velkommen på dit nye studie- forhåbentlig er det præcis, som du håbede! De mange års slid i gymnasi-

et og evt. ude i det pulserende arbejdsliv for at komme ind på studiet skulle gerne være det hele værd. 

Måske har du allerede fundet en læsemakker eller en studiegruppe- måske fungerer du bedst alene? 

Uanset hvad, så tilbyder studiet dig en masse frihed. Bl.a. friheden til at vælge fra og til og her tænker 

jeg ikke på muligheden for at pjække- den får man ikke så meget ud af alligevel (sagt af en der HAR 

prøvet at dumpe på den konto!) Men med din nye titel ”stud.med.”- følger også friheden til at vælge 

ansvar. Det kan være ansvaret for Bamsehospitalet eller Sexekspressen, som har rødder i organisationen 

IMCC, det kan være ansvaret for Studenterklubben- som har rødder tilbage til et 70’er oprør, og som 

vist nok kostede fakultetets ansatte deres motionslokale!- eller det kan være ansvaret for at forbedre 

medicinstudiet.

Det Medicinske Studenterråd (MSR) vil gerne tage del i det ansvar, det er at forbedre medicinstudiet. 

Det gør vi bl.a. ved at vælge personer til de styrende organer på fakultetet. Hvis dette skulle vække 

din interesse må jeg dog advare dig: Du skal ikke forvente at få dit navn bøjet i neon for det arbejde, 

du laver, og det kommer oftest de kommende studerende til gode- men til gengæld kan MSR tilbyde 

dig en fantastisk mulighed for at lære studerende på andre semestre at kende, du kan blive valgt ind 

i fx Studienævnet for Medicin, eller du kan få afl øb for din indre politiker og deltage i debatterne om, 

hvorvidt det ene eller det andet kursus ville være bedst. Eller du kan være heldig som nogen af os har 

været og møde nogle fantastiske mennesker, der også bliver dine gode venner.

Uanset hvor du vælger at lægge dine kræfter, så ønsker jeg dig på fagrådets vegne held og lykke. MSR 

har altid brug for fl ere nye aktive, og du skal være mere end velkommen til vores møder.

På fagrådets vegne 

Sabrina Eliasson

Formand, MSR

Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling i MSR!

Generalforsamlingen fi nder sted torsdag d. 
23/2-09 kl 16 på MSR’s kontor lokale 1.2.20

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af regnskab 2005
5. Indkomne forslag
6. Valg af repræsentant til MOK’s bestyrelse
7. Evt.

Ad. 2
Da formanden allerede har berettet til generalforsam-
lingen i oktober, mente undertegnede at bestyrelsen 
også skulle have lov til at sige noget. Derfor er 
programmet lidt ”ekstraordinært” og hvis du har lyst til 
at høre om hvilken organisation MSR er, hvilke udvalg 
vi arbejder i og hvem vi i det hele taget er, så er er 
generalforsamlingen en rigtig god start.

Ad. 3
Dette punkt er et kort orienteringspunkt, som er med-
taget, da vi ikke var så mange til den ordinære general-
forsamling. Der vil ikke blive trykt skriftlige beretninger 
i MOK til denne generalforsamling, men beretningerne 
vil naturligvis kunne læses på skrift i referatet.

Ad. 4
Vi skal godkende regnskabet for 2005!!!

Ad. 5
Alle medicinstuderende ved Københavns Universitet 
har ret til at fremsætte forslag til generalforsamlingen. 
Til en ekstraordinær generalforsamling siger vores 
vedtægter at de skal være bestyrelsen for MSR i hænde 
senest 2 dage inden generalforsamlingen.

Har du et forslag til generalforsamlingen???
Skriv venligst kort:
Din motivation for forslaget og hvad det går 
ud på. Send det derefter til MSR’s bestyrelse på 
msr@punkt.ku.dk SENEST d. 21/2-06 kl 16!!!

Ad. 6
Vores mangeårige repræsentant i MOK’s bestyrelse, 
Henrik, har valgt at trække sig fra posten og vi vil derfor 
meget gerne vælge en ny til generalforsamlingen. Hvis 
du kunne have interesse i dette må du meget gerne 
forberede et lille opstillingsgrundlag (10 linjer om 
hvem du er og hvorfor du vil sidde i MOK’s bestyrelse). 
Dette er dog ikke et krav for at blive valgt, men vil gøre 
det lettere for fagrådet at vurdere hvem de skal vælge 
såfremt der er fl ere om pladsen.

Hvorfor holder MSR nu generalforsamling???
Det gør vi fordi vores vedtægter er forældede! Bl.a. er 
det ikke hensigtsmæssigt at vi på vores ordinære gen-
eralforsamling, som blev afholdt i oktober ikke kunne 
godkende regnskabet for 2005 (da året som bekendt 
først slutter i december!)
Vi afholder derfor en såkaldt ekstraordinær general-
forsamling for at godkende regnskabet og i øvrigt få 
opdateret vores vedtægter.

Hvem har ”noget at sige” til generalforsamlin-
gen???
Alle medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet i København er velkomne.
Alle har stemme- og taleret. Det betyder altså at hvis 
du er medicinstuderende på Københavns Universitet 
så tæller din stemme lige med alle andres til gener-
alforsamlingen. Generalforsamlingen er fagrådets 
højeste myndighed og det er bl.a. her vi kan ændre på 
vores ”regelsæt”- vedtægterne!

Så er du nysgerrig for at se hvad MSR-nørderiet er for 
noget så kom til generalforsamlingen- selv om ordet 
hentyder til det er det absolut ikke kedeligt!
 
Med håbet om at se en masse nye ansigter og gense 
de gamle

Vel mødt!
Sabrina Eliasson,
Formand, MSR

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 studerende 
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 studer-
ende!

Har du aldrig prøvet at spille UV-Rugby eller fri-
dykket, så ring til Christian (297 297 82) før du/I 
kommer, så lover vi lidt instruktion/vejledning 
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. førstehjælpsunder-
visning 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 turudg-
iften (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 ovst. arrangementer er at finde på 
www.puc.nu

SAMS
Indkalder til Generalforsamling tirsdag d. 21. 
februar kl 16 i biblioteket på Afdelingen for Almen 
Medicin, AAM.

DAGSORDEN
1)      Valg af ordstyrer og referent.
2)      Bestyrelsens beretning.
3)      Regnskab for det forrige år til godkend-
else.
4)      Behandling af indkomne forslag.
5)      Budgettet for den kommende år fremlægges 
og godkendes.
6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7)      Valg af revisor.
8)      Eventuelt.

Både nye og gamle er velkomne, og vi sørger for 
en lille forfriskning og alle. AAM har til huse på 
det gamle kommunehospital, som ligger på den 
anden side af Dr. Louises Bro. Når man kommer 
fra panum, er det lettets at dreje ned af Bartolin-
sgade, og så er det første vej på venstre hånd og 
første indgang.

Vel Mødt!

Venlig hilsen SAMS

FILMKLUBBEN 
INDKALDER! 

Indkaldelse til workshop 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. 

Der afholdes torsdag d. 16/2 en workshop, hvor se-
mestrets opgaver søges ordnet. Alle interesserede 
er mere end velkomne her. Vi mødes ved Panum-
kantinens opslagstavler.  

Spørgsmål kan rettes til: vnomis@gmail.com.

Vel mødt
Venlig hilsen 

Filmklubben P8’n.

INDRE ORGANER

ANÆSTESI – ET SPECIALE FOR 
DIG?

· Hvad laver man som ung anæs  
 tesilæge?
· Fordele og ulemper ved specialet?
· Hvordan bliver man anæstesilæge?

Åbent foredrag om at være ung anæstesilæge på 
vej mod specialet. 

Nanna Reiter er under uddannelse til anæs-
tesilæge og arbejder på Rigshospitalet. Hun giver 
et nøgternt indblik i en yngre læges hverdag. En 
både spændende og frustrerende hverdag der 
spænder fra arbejde på intensiv-afsnit over elektiv 
narkose til modtagelse af traumer. 

Kort sagt, hvilke krav stiller specialet til den 
unge læge?

Onsdag d. 22. februar kl. 16.00 – 17.30
Sted: Rigshospitalets konferencerum 1.

Tilmelding til bo.ravn@gmail.com helst inden 
d. 21/2.

www.sats-kbh.dk

INTERESSERT I 
FORSKNING OG 
INNOVASJON?

Sundrådet har etablert et utvalg for forskningsin-
teresserte på fakultetet, Sundrådets Forsknings 
og Innovationsudvalg, FOI. Denne er etablert 
for å gjøre det lettere for studerende å drive med 
forskning under studiet.

FOI skal være et forum, hvor man møtes og dis-
kuterer problemstillinger knyttet til forskning ved 
studiet. Det skal være det stedet hvor man disku-
terer erfaringer og muligheter, samt arrangerer 
kurs og arrangementer.

I dag er det mange muligheter for å forsøke seg 
på forskning, men informasjonen om dette er 
ofte ganske sparsom, og det kan være vanskelig 
å komme i kontakt med de riktige menneskene. 
FOI skal arbeide for å gjøre denne informasjonen 
mer tilgjengelig og hjelpe den enkelte studerende 
til å danne nettverk.

I dag er det ingen som ivaretar interessene til 
studerende som forsker. FOI skal være det sted 
hvor man kan få diskutert sine problemer. Hvis 
man er interessert i forskningspolitikk, arbeides 
det med å få faste møter med fakultetets forskn-
ingsstrategiske utvalgs forretningsutvalg.

Hvis du er av den innovative typen, og går med 
en entreprenør i maven, skal er FOI stedet hvor 
man kan få delta i forskjellige arrangementer og 
kurser, på fakultetet og andre steder.

Det er helt uforpliktende å delta i dette. Men hvis 
du er interessert i dette, er det store muligheter 
for å gjøre en forskjell og sette premissene for 
studenterforskning.

Hvis du er interessert i jobbe med dette, ta kon-
takt på mail:
Kenneth.andersen@stud.ku.dk eller på telefon 
26258003

Mer informasjon kommer på Sundrådets hjemme-
side: www.sundraadet.fsr.ku.dk.


