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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: MOKs egen David, Mav og Jannie

Onsdag: 
  MOK nr 1, årgang 38 udkommer

Torsdag: Repræsentantskabsmøde i FADL, kl 16.15  

Fredag: LANG FREDAGSBAR!

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Sams holder foredrag - se Basisgrupper

Denne   redaktion

MOK
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MOK-redaktionen understreger at vi ALDRIG har set 

noget lignende... heller ikke på saxo's hjemmeside.....

REDAKTIONELT M.M...

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

Til dem der er til sådannoget...
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UNDERVISNINGSMILJØVURDERING PÅ SUND – FORÅRET 2006

Er dit undervisningsmiljø godt nok?  
Kan det blive bedre?
Besvar spørgeskemaet om dit undervisningsmiljø 
- og vind gavekort på 500 kr.

Hvordan er dit undervisningsmiljø? Sidder du ordentlig i auditorierne? Kan du komme til en computer, når du skal bruge en? Får du den nødvendige instruktion til 
laboratorieøvelser? Er du stresset på grund af arbejdspresset på studiet?  

Formål:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gennemfører fra marts til oktober 2006 en undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Fakultetet. Undersøgelsen omfatter alle 
studerende på uddannelserne: Medicin, odontologi, humanbiologi, molekylær biomedicin og medico ingeniør.
Formålet med und�

Forankring:
Fakultetssekretariatet står for gennemførelsen af Undervisningsmiljøvurderingen i samarbejde med Driftsafdelingen.

Lovgrundlag
Vurderingen gennemføres ifølge ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” som trådte i kraft den 1. august 2001.Undervisningmiljøvurdering skal minimum 
gennemføres hvert 3. år

Indhold
Undervisningsmiljøvurderingen skal indeholde følgende elementer:
· Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø     
· Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
· Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge, 
 at de konstaterede problemer skal løses
· Forslag til retningslinier for opfølgning på handlingsplanen.

Spørgeskema udsendes i marts
Proces
UMV vil blive gennemført som spørgeskemaundersøgelse suppleret med interviews 
med studievejledere fra de berørte uddannelser. Spørgeskema udsendes d. 1. marts 
på alle studerendes punkt.ku e-mail. Spørgeskemaet skal være besvaret senest 
d. 1. april. På baggrund af data skrives rapport som d. 1. maj sendes til studieledere, 
studienævn, institutledere, driftsafdelingen, studievejledningerne og 
studieadministrationen. Rapporten skal danne baggrund for udformning af 
handlingsplaner for de områder, hvor der er fundet problemer. 
Afrapportering om undervisningsmiljø på nettet à 1 juni
Færdige handlingsplaner à 1 oktober
Vi opfordrer alle til at besvare spørgeskemaet!
Blandt de som besvarer hele spørgeskemaet inden d. 1. april, vil der blive trukket lod
 om tre gavekort á 500 kr. til universitetsbogladen på Panum.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
AC-fuldmægtig Louise Fejerskov, mlf@adm.ku.dk

STUDIET
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VEDRØRENDE SEMES-
TERSTART 12. SEMESTER 
EFTERÅRET 2006:
 
12. semester starter mandag d. 21. august 2006
 

 Venlig hilsen Studienævnet for medicin 

Fase II

Studietil-
bud

INVITATION TO THE SEMINAR 

HIV/AIDS in Africa:
Prevention, treatment, gender and 
donors       
Date: Monday 27. Marts 2006, 
Time: 09.00–16.00       
Place: Alexandersalen, Bispetorvet 
1 – 3 (Nørregade), University of 
Copenhagen, 1167 Copenhagen K.

Content
This seminar will present on-going research 
and policy discussions concerning the different 
challenges and dilemmas that the HIV/AIDS 
pandemic presents to individuals, communities 
and nations. 

The seminar addresses three overall focus areas: 
The dilemmas women and men experience in terms 
of managing gendered identities, sexualities, and 
the possibility of treatment with its projections for 
life and death 
The stalemate of innovative prevention initiatives: 
significant documentation and new development of 
effective approaches to prevention are non-existent. 
What is the role of researchers and programme 
managers in promoting this field?

The dilemmas of nations attempting to manage 
the pandemic amidst the political, ideological and 
organisational influence of donors 

Presentations among others:
Edward Kirumira, Dean of the Social Sciences Fac-
ulty, Makerere University, Kampala, Uganda
Liv Haram, Senior Researcher, lately Nordic Africa 
Institute, Uppsala, Sweden
Susan Reynolds Whyte, Professor, Institute of An-
thropology, University of Copenhagen, Denmark
Margrethe Silberschmidt, Associate Professor, 
Department of Women and Gender Research in 
Medicine, Institute of Public Health, University 
of Copenhagen 
Britt Pinkowsky Tersbøl, Department of Women 
and Gender Research in Medicine, Institute of 
Public Health, University of Copenhagen

The programme will be circulated in due course.
A light lunch will be served and coffee/ tea will 
be available 

Registration: 
Please register with Course Secretary 
Dorrit Kristensen, Department of 
Women and Gender
Research in Medicine, Institute 
of Public Health, University of 
Copenhagen
Telephone +45 3532 7967 or e-mail 
d.b.kristensen@pubhealth.ku.dk 
before 20 March 2006

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I MARTS 2006 
KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO  EMNE  TID  ÅBNES
07-03-2006  Genoplivning 16.30 – 19.30 01-03-2006
08-03-2006  Kombi kursus 16.30 – 20.30 01-03-2006
09-03-2006  Neurokurus 16.00 – 19.00  01-03-2006
22-03-2006  Kombi kursus 16.30 – 20.30 01-03-2006
23-03-2006  Genoplivning 16.30 – 19.30 01-03-2006
LKF - Laboratoriet for Kliniske Færdigheder.

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

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, forberedelse til 
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

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

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både 
sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester stu-
derende 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.

Neurologisk Undersøgelse
SOM NOGET NYT UDBYDER VI NU NEUROLOGISK UNDERSØGELSE SOM AFTENKURSUS. NEU-
ROLOGISK UNDERSØGELSE ER NOGET, DER FOR MANGE MEDICINSTUDERENDE ER EN SVÆRT 
TILGÆNGELIG DISCIPLIN. DER ER MANGE TING AT HOLDE STYR PÅ, OG HVOR SKAL MAN STARTE 
OG SLUTTE? DER FINDES ET UTAL AF NEUROLOGISKE VARIABLE DER KAN UNDERSØGES FOR. 
MEN DET ER IKKE NØDVENDIGVIS ALLE, DER ER LIGE RELEVANTE.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en 
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske 
variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker på de 
forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.

Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være fire 
kursister om at lave neurologisk undersøgelse på en patient, dette under supervision af en underviser fra 
LKF.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en oplagt 
mulighed som en del af forberedelserne til et vikariat eller turnus. Studerende på tidligere semestre, med 
særlig interesse for faget, har ligeledes mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske del tilgodeses 
dog først.
Hvor og hvornår:

Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se 
under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 
2092.  

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/tilmelding: Lægesekretær Jette Cavling JCA@rct.dk eller telefon 
33 76 05 37.

STUDIET
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INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
DEPARTMENT OF WOMEN AND 
GENDER RESEARCH IN MEDI-
CINE
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Øster Farimagsgade 5  
P.O.B. 2099, DK-1014 CopenhagenK
Phone: 35 32 79 67
Telefax: 35 32 79 46 
www.pubhealth.ku.dk   
PH.D. DEFENCE
Britt Pinkowsky Tersbøl 
Department of Women and Gender Research in 
Medicine
Institute of Public Health, University of Copen-
hagen
defends her thesis

At a Loss in the Land of the Brave
A study of sexual relationships in the context of 
HIV/AIDS and poverty in Namibia
Friday 24th March 2006
Time: 14.00 – 17.00
Venue:
Hannover Auditorium, Panum Institute, 
Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen N
Opponents:
Liv Haram, Ph.D., Senior Researcher, lately the 
Nordic Africa Institute, Uppsala, Sweden
Edward Kirumira, Ph.D., Dean, Faculty of Social 
Sciences, Makerere University, Kampala, Ugan-
da 
Helle Samuelsen, Ph.D., Associate Professor, 
Department of International Health, University 
of Copenhagen  
Copies of the thesis will be available from 1 
March 
2006 and can be obtained via: b.tersbol@pubhealth.
ku.dk

Name: Britt Pinkowsky Tersbøl l 
Phone: 35 32 72 82 l E-mail: 
B.Tersbol@pubhealth.ku.dk

VKO I IDRÆTSMEDICIN

Skynd dig – der er stadig plads på dette populære tværfagligt kursus.
Kurset er et praktisk hands-on kursus, hvor hver deltager får en masse færdigheder i undersøgelse af idræt-
srelaterede skader og samtidig optjener ECTS point. 
Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin 

Institutter: Sted: Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, opgang 8

Semester (ECTS): Uge 20 den 15. – 19. maj 2006 kl. 9.00-15.30

Indhold: 
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk undersøgelse, case stories. Forelæsninger og gruppearbejde. 
Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse af ekstremiteterne og især ekstremitetsleddene, samt diagnostik 
og behandling af idrætsskader. Det giver således en god forberedelse til arbejde på skadestue. Desuden: kost 
og væske, kredsløbs- og styrketræning, idrætsskadeepidemiologi, vævsskade og vævsheling, doping.

Undervisere: 
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg Hospital, dr.med. Finn Bojsen-Møller, Panum Instituttet, ph.d. 
Henning Langberg, Institut for Idrætsmedicin – København, overlæge Per Hölmich, Amager Hospital, fysi-
oterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre Sygehus, overlæge ph.d. Michael Krogsgaard, Bispebjerg Hospital 
m. flere

Tilmelding: Sidste tilmelding den 1. maj 2006. VKO-kontoret, studentergangen Panum Instituttet (Anette 
Nielsen).

Bemærkninger: 10. og 11. semester, desuden også 9. semester Max. deltagerantal: 30
Kurset kan godkendes som VKO.

Skemaoplysninger: Kursusplan kan afhentes på VKO-kontoret.

Medtages efterår: Ja
Medtages forår: Ja
Skemalås: Nej
Undervisningssprog: Kun dansk

Annoncer

RATIONEL KLINIK
Peter C. Gøtzsche og Henrik R. Wulff
5. udgave – ca. kr. 328,00 – 280 sider 
– januar 2006

Rationel klinik udkom første gang i 1973 og er 
siden oversat til en række forskellige sprog. 
Bogens sigte er uændret, men der er sket 
meget i de forløbne år, og bogen er tilsva-
rende omarbejdet.
Forfatterne er varme fortalere for det, der i 
dag betegnes som evidensbaseret medicin, 
og i bogen gennemgås det naturvidenskabe-
lige grundlag for diagnostiske og terapeutiske 
beslutninger. Men klinisk lægegerning har 
desuden en humanistisk side, der ikke er 
overset.
Rationel klinik henvender sig både til medicin-
studerende og færdiguddannede læger.

DEN BEGYNDENDE SKIZOFRENI
Klaus Conrad
Oversat af Peter Handest, Lennart 
Jansson og Mogens Handest. 
Forord v/ Josef Parnas
Ca. kr. 268,00 – 272 sider – januar 2006

Nu foreligger omsider en dansk oversættelse 
af Klaus Conrads “Die beginnende Schizo-
phrenie”, en sand perle, der formentlig hører 
til blandt de fem bedste psykopatologiske 
bøger.

Conrad forkaster den antagonisme, der også 
i dag plager psykiatrien. Han foreslår en 
integrativ psykologisk referenceramme, der 
kan tjene som udgangspunkt for et studium 
af bevidsthedsfænomener.

                                         KØB DEM 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 både pensumbøger til medicinstudiet og uddybende titler, f.eks.:

STUDIET
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ØKONOMI UNDER 
STUDIET – SU OG 
HVAD SÅ?
Er du studerende ved Københavns Universitet, og 
har du brug for råd og vejledning om økonomi og 
andre sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN 
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan 
hjælpe dig med at få overblik over din situation og 
finde mulige løsninger.

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

Sådan får du fat på studenterøkonomivejlednin-
gen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer 
til 35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få 
en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare proble-
merne telefonisk. Du kan også sende en e-mail til 
sa-studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad 
du ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor 
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad 
man gør hvis man vil have SU med til udlandet 
– om man skal søge om SU igen når man kommer 
på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke 
SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet 
SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF DISSE 
INDLÆG ER SET FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert semester nye studerende, der aldrig har set dem før. 
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i klemme på grund af, at de ikke er orienterede om gældende 
regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

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

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

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

Den gældende studieplan samt de gældende regler er dem der ligger på nettet. 
Du finder dem på www.sund.ku.dk.

FORÅR 2006 
Studievejledningen for Medicin    Uge  9 – 10     
Dag   Dato  Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag      27/2 1900 – 2000  1600 – 1900 Johannes H. Poulsen          Medicin 
Onsdag     1/3 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P-Skovsgaard         Medicin 
Onsdag     1/3 1900 – 2000  1600 – 1900  Christian S.S. Frandsen     Medicin 
Torsdag     2/3 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager            Medicin 
Torsdag        2/3 1200 – 1300 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu          Medicin 
Fredag     3/3 1600 – 1700  1300 – 1600  Christina Rydahl Lundin    Medicin 
Mandag        6/3 1900 – 2000  1600 – 1900 Johannes H. Poulsen           Medicin 
Onsdag     8/3 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager             Medicin 
Onsdag     8/3 1600 – 1700  1300 – 1600  Christian S.S. Frandsen      Medicin 
Onsdag     8/3 1900 – 2000  1600 – 1900  Theis P-Skovsgaard          Medicin 
Torsdag        9/3 1900 – 2000 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul        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

OBS: Ekstra træffetid hos Tina Gottlieb tirsdag d. 28/2 kl. 10-12 og telefontid 9-10

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                           

STUDIEVEJLEDNINGEN

Basisgrupper...

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN

Laaang fredagsbar
Der er lang fredagsbar på fredag den 3.3. fra kl.11-
24.
Kom og hjælp os med at fejre at vi nu er i marts 
måned! Hurra!!!
Dørregler:
Alle studerende og ansatte på det sundhedsvidenska-
belige fakultet er velkomne, men HUSK at du skal 
vise studiekort i døren.. 
Der må til denne fredagsbar medbringes en gæst 
pr. studiekort - man skal stå i kø sammen med sin 
gæst.
HUSK at det er dine medstuderende der frivilligt og 
ulønnet står i døren såvel som i  baren. Respekter 
deres anvisninger og hjælp med til at gøre fredags-
baren så sjov, hyggelig og problemfri som muligt.

”Fri bar”-fest i studenterklubben!!!
Der vil i slutningen af marts eller starten af april blive 
holdt en ”fri bar”-fest. Nærmere information vil følge 
i næste MOK!

Desuden er revyen 
nu overstået, så vi 
har igen normale 
åbningstider 
tirsdag-fredag 
11-17.

Vi ses i studenterklubben – det er os 
med kaffen!
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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 
2 nye holdmedlemmer  

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 
generaliseret 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 in-
struks, 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 03. marts 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 

BIOPSIHOLD 1611 PÅ 
HÆMATOLOGISK AFD. L, KAS 
HERLEV,
søger 2 nye medlemmer marts/april 2006

Vagterne afholdes mandage og onsdage i tid-
srummet 9:00 – 15:00 samt torsdage kl. 9:00 
- 14:00 og aflønnes med VT-gennemsnitsløn 
og holdtillæg.

Krav:
· Mindst 6. sem.  
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 3 følgevagter, (lønnede), i løbet 
af marts måned.
· Begynde at tage vagter i april.
· Kunne afholde ca. 3 vagter månedligt, (også i 
eksamensperioder). 

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. marts 2006 til 
Vagtbureauet.
Evt. yderl igere oplysninger: Ümit, (t l f . : 
21210406).

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 
tracheostomeret på grund respiratoriske prob-
lemer 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 

VAGTBUREAUET
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BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 – FREDERIKSBERG.
Kan du lide en god løn samt kortere vagter, 
ja så er dette nok noget for dig.

Stikkerholdet på Klinisk- biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 3 nye stikkere  med 
ansættelse 1. april 2006 
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på 
Frederiksberg Hospitals afdelinger eller ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver 
og EKG. 
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både 
på hverdage og i weekends, men også kortere 
og 
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne deltage i holdmødet mandag d. 
27. marts 2006 kl.16.00 i 
- Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for 
april måned.
- Du skal min. kunne tage 5 vagter om 
måneden.
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere.
Ansøgning til Vagtbureauet, (med angivelse af 
semestertrin), senest d. 16. marts 2006 -
ansøgning kan mailes til: kc@fadl.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
til holdleder  Viktoria Poulsen: 
vikogkris@webspeed.dk

NYT HOLD 5505 
ANSVARSHAVENDE VT´ER 
- LUNGEMEDICINSK AFD.
Lungemedicinsk afdeling afsnit 222 Hvidovre 
hospital, søger 8 ansvarshavende ventilatør-
er til nattevagter alle ugens dage, fra ultimo 
marts og frem til ca. 31. august 2006.
Nattevagten varetages selvstændigt af en ventilatør i 
samarbejde med afdelingens social og sundhedsassist-
ent / sygehjælper. Der vil være et tæt samarbejde med 
vagthavende læge, som kan kontaktes efter behov.
Du er faglig og etisk ansvarlig, for selvstændigt at tage 
initiativ til at indhente den fornødne viden, for at kunne 
udføre kvalificeret sundheds- og sygepleje til stabile 
såvel som akut dårlige patienter.
Derfor forventes det at du er yderst ansvarsbevidst og 
i høj grad kan arbejde selvstændigt, med de stillede 
opgaver som bl.a. er følgende:

Kliniske opgaver - Funktionen i NV tager udgangspunkt 
i patientens behov for pleje: 
· Observationsrunder på stuerne
· Cpap behandling og inhalationsbehandling
· IV- medicinering
· A-punktur på patienter med akut forværring i tilstand
· Almene sygeplejeopgaver af lindrende og profylaktisk 
karakter
· Omsorg for den døende og  pårørende 
· Administrative opgaver som f.eks. klargøring af pa-
tientjournaler m.m.
· Dosering af medicin til patienter på selvadministra-
tion.

Funktionsbeskrivelse kan ses hos Gry Orkelbog, Vagt-
bureauets kursusafdeling
Krav:
· Minimum 200 VT - timer
· Du skal minimum kunne tage 4 vagter pr. mdr., evt. 
flere i sommerferieperioden
· Skal have bestået 4 semester
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med flest antal timer og højst semestertrin 
vil blive prioriteret. 
Der afholdes ansættelsessamtaler på Vagtbureauet i 
uge 10 og 11.

Oplæring: IV-kursus / medicin kursus, EPJ - kursus samt 
oplæring i afsnittes kliniske opgaver vil blive varetaget 
af afdelingen i dagvagter.
Løn : MVS – løn
Ansøgningsfrist: Fredag den 3. marts kl.12.00 . Tilmeld-
ing gerne via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller pr. mail på go@fadl.dk

LÆGEVIKARHOLD 7701 
PÅ THORAXKIR. AFD. 
RIGSHOSPITALET SØGER 3 
NYE MEDLEMMER!
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold 
på 6 medlemmer, der primært varetager 
indlæggelse af elektive patienter på afde-
lingen. 
Jobbet giver god rutine i objektiv undersøgelse 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lære-
rigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi dækker 
dagvagter på hverdage. Løn i henhold til FADLs 
overenskomst for lægevikarer. 
3 aflønnede følgevagter med fuld løn. 

2 tiltrædelser 1. maj 2006 og 
1 tiltrædelse 1. september 2006.

Krav:
- Bestået farmakologieksamen og anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være ved at 
afslutte 9. semester på ny studieordning.
- Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per 
måned – også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikarer værd-
sættes, men er ikke et krav.
- Studerende, der kan blive længe på holdet, vil 
blive foretrukket.

Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder 
Jacob Eschen – e-mail: jacob@laege.dk eller 
mob: 2014 1201

Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 17. marts 2006 kl. 12.00. Ansøgninger 
sendes til: 
Lægevikarhold RT 7701 att: Niklas Seierby, 
Fadl´s vagtbureau 
Blegdamsvej 4 
2200 København N

Vi forventer, at der vil blive afholdt samtaler i uge 
13 således, at følgevagter kan afholdes i april.

STUDENTERSTILLINGER I 
SUNDHEDSSTYRELSEN 
Sundhedsstyrelsen søger 2 - 4 FADL 
– vagter til indtastning af medicinske 
data til kodning af dødsattester.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, forventes 
afsluttet 31. juni 2006.
Arbejdstid vil være en til to dage ugentligt, 
mellem kl. 8.00 – 15.00 på hverdage, dog ikke 
mandag.
Der vil være mulighed for individuelt at aftale 
arbejdstid. Der kan evt. tages hensyn til ønske 
om kortere ansættelse.

Krav : 
· Ansøgere skal have bestået 6. semester
· Godt kendskab til medicinsk terminologi / 
diagnoser
· Omhyggelighed i arbejdet

Løn : SPV – løn
Ansøgningsfrist : Den 1. marts inden kl.12.00 til 
Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale holdes hos sundhedss-
tyrelsen.

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

DISPENSATER
Endnu en afd., (1A), Geriatrisk Behandling-
scenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, få 
min. fra Ordrup Station, søger dispensater 
til vagter i weekends,  helligdage og i fer-
ieperioder.
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.
sygeplejerske 
Vibeke Frejsel, Tranehaven, for yderligere oplys-
ninger: vf@gentofte.dk
Det eneste krav der stilles: At du har oparbejdet 
omkring 200 SPV-timer.

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt!

www.fadl-vagt.dk

VAGTBUREAUET
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Nedtæll ing
8 uger,  5  dage

Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

PRESSEMEDDELELSE (Læge-
studerendes arbejde som læge-
vikarer på de danske sygehuse)

LÆGESTUDERENDE 
, - EN UUNDVÆRLIG 
BRIK I SYGEHUSE-
NES VAGTPLANER

Laura Mors, formand for for-
eningen af danske lægestude-
rende siger: ”Som lægestude-
rende i vikariat arbejder  vi under  
overlægens ansvar. Lægevikarer 
er mange steder den uundværli-
ge brik der skal til for at vagtpla-
nerne kan hænge sammen, og 
de gør et godt og vigtigt stykke 
arbejde med f.eks. at optage 
journaler på nyindlagte patien-
ter eller tage forskellige prøver. 
Dertil kommer, at lægevikarerne 
høster værdifulde erfaringer 
som gør dem bedre rustet til læ-
gegerningen, den dag de starter 
i turnus.”

Laura Mors forsætter: ”At læ-
gestuderende kan tage arbejde 
på danske sygehuse i de sidste 
to år af deres studie har været 
en kendt sag i mere end 52 år, 
og således en gammel nyhed, 
hvilket måske har forbigået BT´s 
opmærksomhed. FADL har li-
geledes i en lang årrække haft 
overenskomst på lægevikarom-
rådet med Amtsrådsforeningen 
og Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab”.

Foreningen af Danske Læ-
gestuderende er til enhver tid 
opmærksomme på de proble-
matikker som kan opstå i forbin-

delse med studerendes arbejde 
som lægevikarer. FADL, H:S, 
Amtsrådsforeningen og Sund-
hedsstyrelsen var i 2002 enige 
om at ændre overenskomstens 
ordlyd sådan, at det først er mu-
ligt at tage vikariater når man 
har bestået 8. semester af me-
dicinstudiet. Dette sikrer at læ-
gevikarerne har den fornødne 
teoretiske og praktiske ballast til 
jobbet.

Laura Mors udtaler: ”De læge-
studerende har intet ønske eller 
interesse i at udgive sig for at 
være læge eller andet de ikke er. 
For at forberede medlemmernes 
kompetencer yderligere afhol-
der FADL kurser i en lang række 
praktiske og teoretiske færdig-
heder, som man har brug for i sit 
virke som lægevikar”

FADL har i 2005 udsendt pje-
cen “Værd at vide - når du an-
sætter en lægestuderende i en 
underordnet lægestilling” hvori 
vi informerer afdelingerne på 
sygehusene om de praktiske for-
hold omkring det at have en læ-
gevikar ansat, og blandt meget 
andet opfordrer dem til at være 
meget opmærksomme på at af-
delingen har præcise instrukser 
for hvilket arbejde en studeren-
de må udføre. Endelig har FADL 
i sine igangværende overens-
komstforhandlinger stillet krav 
om at der udarbejdes entydige 
regler for introduktionen af den 
lægestuderende til arbejdet som 
lægevikar, og herunder også at 
navneskilte med tydelig angi-
velse af stilling er til rådighed 
ved vikariatets start.

KREDSFORENINGEN

”Foreningen af danske læ-
gestuderende er altid åbne for 
yderligere dialog med patient-
foreninger og sundhedsstyrel-
sen om området.” afslutter Laura 
Mors

For yderligere oplysninger 
kontakt: 

Laura Mors, Hovedbestyrel-
sesformand, tlf.:2875 7377

REPRÆSENTANT-
SKABSMØDER ER 
ÅBNE MØDER

Næste Repræsentantskabs-
møde afholdes d. 2/3 kl. 16.15 i 
FADLs mødelokale. Alle er vel-
komne til at være med! 

- Kom og se om repræsentant-
skabsarbejdet er noget for dig!

Vel Mødt!
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Datoer for FADLs Lægevikarkurser
De tilmeldte vil modtage en mail med nærmere information, når kursusdatoerne begynder at nærme sig. Her er en foreløbig liste med lokaler og datoer.

Dato  Fag     Underviser   Lokale  Tid 
Tir 28. februar EKG, Hold 1   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tor 2. marts EKG, Hold 1   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt AndersenJesper Revsholm
Tir 7. marts Stetoskopi, Hold 2   Thomas Birk Christiansen   1.2.18  16-21
Man 13. marts Sår og sutur, Hold 2   Martin Glud    1.2.50  17-21
Man 13. marts Infektionsmedicin, Hold 1  Thomas Birk Christiansen   1.2.66  17-21
Man 13. marts EKG, Hold 2   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.48  17-21
      Søren Skøtt AndersenJesper Revsholm
Man 13. marts Akut medicin, Hold 1   Dan Lou Isbye    1.2.18  16-20
Tir 14. marts EKG, Hold 2   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.32  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tir 14. marts Infektionsmedicin, Hold 1  Thomas Birk Christiansen   1.2.66  17-21
Tir 14. marts Akut medicin, Hold 1   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tir 14. marts Avanceret genoplivning, Hold 2  David Høen-BeckSøren Stagelund  
Ons 15. marts Akut medicin, Hold 1   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tor 16. marts EKG, Hold 2   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.32  17 - 21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tir 21. marts Neurologi, Hold 1   Jakob hessel  
Ons 22. marts Neurologi, Hold 1   Jakob hessel  
Tor 23. marts Infektionsmedicin, Hold 2   Thomas Birk Christiansen   1.2.66  17-21
Fre 24. marts Infektionsmedicin, Hold 2  Thomas Birk Christiansen   1.2.66  17-21
Man 27. marts Kardiologi, Hold 1   Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm  1.2.66  17-21
Tir 28. marts Kardiologi, Hold 1    Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm  1.2.65  17-21
Tor 30. marts Kardiologi, Hold 1   Søren Skøtt AndersenJesper Revsholm  1.2.65  17-21
Man 3. april EKG, Hold 3   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Man 3. april Akut medicin, Hold 2   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tir 4. april  Akut medicin, Hold 2   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
  EKG, Hold 3   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Ons 5. april Akut medicin, Hold 1   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tor 6. april  EKG, Hold 1   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Man 10. april Avanceret genoplivning, Hold 3  David Høen-BeckSøren Stagelund  
Tir 18. april Neurologi, Hold 2   Jakob hessel  
Ons 19. april Neurologi, Hold 2   Jakob hessel  
Man 24. april Kardiologi, Hold 2   Søren Skøtt AndersenJesper Revsholm  1.2.65  17-21
Man 24. april EKG, Hold 5   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.32  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm 
Man 24. april Røntgen, Hold 1   Peter Sommer Ulriksen  
Tir 25. april Ortopædkirurgi, Hold 1  Martin RisomSøren Mehl   1.2.66  17-21
Tir 25. april Kardiologi, Hold 2   Søren Skøtt AndersenJesper Revsholm  1.2.65  17-21
Tir 25. april Patienttransport, Hold 1   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tir 25. april EKG, Hold 5   Palle Rasmussen Teit Mantoni   1.2.32  17-21
       Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tor 27 april Røntgen, Hold 1   Peter Sommer Ulriksen  
Tor 27 april Ortopædkirurgi, Hold 1  Martin RisomSøren Mehl   1.2.66  17-21
Tor 27 april Kardiologi, Hold 2   Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm  1.2.65 
Tor 27 april EKG, Hold 5   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.32  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Man 1. maj Akut medicin, Hold 3   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Tir 2. maj  Akut medicin, Hold 3   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20
Ons 3 maj  Akut medicinHold 3   Dan Lou Isbye    1.2.65  16-20

Tir 9. maj   Ortopædkirurgi, Hold 2  Martin RisomSøren Mehl   1.2.66  17-21
BEMÆRK: Flyttet til 16. maj 

Tor 11. maj   Ortopædkirurgi, Hold 2  Martin RisomSøren Mehl   1.2.66  17-21
BEMÆRK: Flyttet til 18. maj 

Man 15. maj EKG, Hold 4   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tir 16. maj  EKG, Hold 4   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tir 16. maj  Ortopædkirurgi, Hold 2  Martin RisomSøren Mehl  
Tir 16. maj  Røntgen, Hold 2   Peter Sommer Ulriksen  
Ons 17. maj EKG, Hold 4   Palle Rasmussen Teit Mantoni    1.2.66  17-21
      Søren Skøtt Andersen Jesper Revsholm
Tor 18. maj Ortopædkirurgi, Hold 2  Martin RisomSøren Mehl  
Tor 18. maj Røntgen, Hold 2   Peter Sommer Ulriksen  
Tir 30. maj  Avanceret genoplivning, Hold 4  David Høen-BeckSøren Stagelund  

KREDSFORENINGEN
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PSYKOTERAPEUTISK 
BEHANDLING AF BULIMI
Personer med spiseforstyrrelsen 
bulimi søges til forskningsprojekt på 
Københavns Universitet

På Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, 
Københavns Universitet gennemføres for tiden et 
forskningsprojekt om behandling af spiseforstyr-
relsen bulimi. 
Formålet med projektet er at sammenligne to 
forskellige psykologiske behandlingsformer for 
herved at afklare, hvilken af de to metoder, som 
hjælper personer med bulimi bedst. Ialt 70 per-
soner forventes at deltage.
Deltagelse i projektet indebærer et gratis behan-
dlingstilbud samt medvirken i en række interviews 
og udfyldelse af spørgeskemaer før behandlingens 
påbegyndelse og efter dens afslutning. Behandlin-
gen vil enten bestå i kognitiv terapi eller psykoa-
nalytisk psykoterapi.
Hvilken terapiform, den enkelte vil blive tilbudt, 
afgøres tilfældigt, det vil sige, at hverken den der 
tilbydes terapi eller de, som står for undersøgelsen, 
har indflydelse herpå. Terapien foregår på terapeu-
tens arbejdsplads indenfor Københavnsområdet. 
Tidspunkter for samtalerne aftales mellem klient 
og terapeut. 
Projektet er støttet af Det Humanistiske Forskn-
ingsråd og Egmont Fonden.

Nærmere information om projektet kan fås ved 
henvendelse til de projektansvarlige (se nedenfor), 
på mail: bulimi@psy.ku.dk eller ved at gå ind på 
projektets netadresse: www.psy.ku.dk/bulimi. 

Med venlig hilsen

Susanne Lunn og Stig Poulsen
Projektansvarlige og kontaktpersoner
Universitetsklinikken
 
Landemærket 9, 1119 København K
Tlf.: 35324900

BØGER TIL SALG 
Bevægeapparatets anatomi( Bojsen-Møller 2001):  400 kr.

Regionær anatomi (Matthiessen m.fl. 1999):  180 kr.

De indre organer ( Andreasen m.fl. 1998):  470 kr.

Overfladeanatomi(Matthiessen m.fl.):  100 kr.

Langmans embryologi( Sadler, 9. udgave):  350 kr.

Textbook of biochemistry (Devlin 2001):  350kr.

Wheater’s Functional histology, A text And colour atlas: 420 kr.

Kemi 2000, C-niveau (Mygind):   120 kr.

Kemi 2000, A- niveau 1+2, (Mygind):  420 kr.

Ring til Sara - 28445249

Sundhedsstyrelsens Center for 
Evaluering og MTV søger
STUDENTERMEDHJÆLP TIL 
INTERNATIONALT PROJEKT OG 
ARBEJDE I FORBINDELSE MED 
FOREBYGGELSESDOKUMENTA-
TION

I Sundhedsstyrelsen er en stilling som stu-
dentermedhjælp i Center for Evaluering og 
Medicinsk Teknologi-vurdering (CEMTV) 
ledig i en 6 måneders periode med mulighed 
for forlængelse til besættelse snarest mu-ligt. 
Arbejdstiden er 14 timer ugentligt.

Om CEMTV
Center for Evaluering og Medicinsk Teknolo-
givurdering er en enhed i Sundhedsstyrelsen, 
som bidrager til en effektiv ressourceudnyt-
telse bl.a. ved at fremme brugen af MTV, 
herunder oplyse, rådgive og uddanne i MTV. 
Centret huser endvidere forebyggelsesdoku-
mentationen, der samler og systematiserer 
dokumentation om effekten af forebyggelses-
metoder og formidler denne viden til prak-
tikere og planlæggere. Endelig er centret i de 
næste tre år hovedpartner med den daglige 
ledelse og det koordinerende sekretariat i et 
EU-finansieret projekt om etablering af et 
Europæisk MTV-netværk (54 partnere i 29 
lande) Se hjemmeside www.eunethta.net 

Arbejdsopgaver
Studentermedhjælpen skal bistå projektkoor-
dinatoren i den løbende drift af EU-projektet 
samt yde hjælp og støtte til aktiviteter i fore-
byggelsesdokumentationen. Det medfører at 

HAR DU BRUDT DEN 
SOCIALE ARV?
Så hjælp to journaliststuderende!

En undersøgelse har påvist, at det kun er hver 
20. barn af ufaglærte forældre, der læser på 
universitetet.

Det vil vi gerne skrive om

- Kommer du fra ufaglært baggrund?
- Kender du en der gør?
- Vil du eller de interviewes?

Så kontakt:

Bjørn Kock Sørensen
Tlf.: 26179144
Mail: bjkock@mail.djh.dk

Jannie True Hansen
Tlf.: 26181714
Mail: true@mail.djh.dk

TEKNISKE 
ASSISTENTER SØGES 
TIL MIKROSKOPISK 
STUDIESAL
Til forårssemesteret søges to 
tekniske assistenter (TA) til 
Mikroskopisk Studiesal. 

Arbejdet som TA består i at åbne/lukke studiesalen, 
løse diverse praktiske opgaver (vedligeholdelse af 
mikroskoper, oprydning osv.) på salen samt – i det 
omfang man vil – at hjælpe de studerende med at 
spotte. For tiden er der fire tekniske assistenter 
og to demonstratorer ansat.
Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på 
studiet, men ellers kræves der ingen særlige forud-
sætninger – andre end fleksibilitet og godt humør. 
Dog skal man være medlem af FADL.

Timeløn: 133.36 kr. + feriepenge. 
Ansøgningsskema kan hentes på Anatomisk Insti-
tut - bygning 18.1.

Ansøgningsfrist fredag den 10. marts 2006

HJERNEFORSKNING
Har du lyst til hjerneforskning på højt niveau, så 
tjek vores hjemmeside via google: “Forskningslabo-
ratorium for Stereologi og Neurovidenskab” for 
ledige projekter.
Eller ring til os på 35 31 64 21 og hør nærmere.

Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hospi-
tal.

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

vi forventer, at du bl.a. kan varetage følgende 
funktioner på et selvstændigt niveau:
· Forberede dokumenter og materiale til 
møder
· Medvirke i planlægning, praktisk ar-
rangement og gennemførelse af møder og 
symposier
· Vedligeholde og opdatere kontaktoplysnin-
ger og adresselister
· At foretage mindre IT relaterede opgaver, 
herunder at opdatere hjemmesider og 
screene databaser
· Læse korrektur og i øvrigt bistå ved færdig-
gørelse af rapporter
· Andre kontormæssige opgaver

Kvalifikationer
Du har lyst til at indgå i et tværfagligt miljø 
med mange forskelligartede opgaver, kan
arbejde selvstændigt, lide at have mange 
bolde i luften samtidigt, og er god til Word, 
PowerPoint mv.
Derudover forventer vi, at du behersker 
dansk retskrivning, samt har meget gode 
engelskkundskaber – ar-bejdssproget i EU 
projektet er engelsk.
Du skal endvidere være effektiv og om-
hyggelig og have god ordenssans, have en 
serviceminded og udad-vendt indstilling til 
arbejdet, samt være god til at samarbejde.

Vi kan tilbyde
Et spændende, tværfagligt arbejdsmiljø med 
varierende og interessante opgaver og gode 
udviklingsmulighe-der.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til 
overenskomst mellem Finansministeriet og 

HK/STAT.

Information
Yderligere oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til projektkoordinator 
Julia Chamova, telefon 7222 7861, e-mail 
juch@sst.dk, akademisk medarbejder Mette 
Lolk Hanak, telefon 7222 7744, e-mail 
mlh@sst.dk eller specialkonsulent Staffan 
Stilvén, telefon 7222 7739, e-mail ss@sst.dk. 
Der henvises i øv-rigt til Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside www.sst.dk.

Ansøgning
Alle interesserede uanset alder, køn, reli-
gion eller etnisk tilhørsforhold opfordres 
til at søge
stillingen.

Ansøgere opfordres til at ansøge online via 
linket under jobannoncen på Sundhedssty-
relsens hjemme-side, alternativt sendes an-
søgning mærket ”0-904-02-310/1” bilagt kopi 
af eksamensbeviser m.v. med brev-post til: 
Sundhedsstyrelsen 
Islands Brygge 67 
2300  København S 

Ansøgningen skal være Sundhedssty-
relsen i hænde senest fredag den 10. 
marts 2006 kl. 12:00.

ANNONCER
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ALTERNATIV BEHANDLING PÅ 
PANUM
Er du interesseret i at vide mere om 
alternative behandlingsformer – ud 
fra en sundhedsfaglig synsvinkel?

Så kom til GIMs månedsmøde onsdag d. 1/3 kl. 
16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

GIM er en basisgruppe, hvor vi har det til fælles, at 
vi gerne vil vide mere om alternativ behandling.
Dette er der mange gode grunde til:
- cirka halvdelen af vores kommende patienter 
anvender alternativ medicin i et eller andet 
omfang...
- hver fjerde gang, der udskrives en recept, er der 
stofinteraktioner med naturmedicin, som patienten 
tager ved siden af...
- pga. tabu foregår dette oftest uden lægens 
viden...
- på trods af dette, får vi ingen undervisning om 
alternative behandlingsformer på studiet...!

På mødet 1. marts skal vi bl.a. have planlagt, hvilke 
arrangementer vi vil lave i løbet af semesteret.
Og så skal vi selvfølgelig drikke te, spise kage og 
hyggesnakke, som vi plejer!

Synes du også, at det kunne være relevant at 
blive klogere, er du nysgerrig efter at se, hvem vi 
er i GIM, og har du evt. gode idéer til kommende 
arrangementer – så er du meget velkommen til at 
kigge forbi! :-)
Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret 
Medicin

www.studmed.ku.dk/gim

SEXEKSPRESSEN PÅ 
WEEKENDTUR!
Kom med på uddannelsesseminar 10-12 marts. Her 
bliver du uddannet som guide og er med til foredrag 
og fest. Det bliver alle tiders tur. Tilmelding efter 
først til mølle princippet. Aktuelt mangler vi aktive 
hankønsguider!

· Du bliver en del af Panums mest sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Tilmeld dig på: plystrold@hotmail.com

Husk! PIT holder infomøde 
torsdag d. 2. marts kl. 
18.00 i lille mødesal.

PIT sender studerende ud på kliniske ophold i U-
lande. For tiden har PIT kontakt til 10 hospitaler 
og sender til efteråret studerende ud på 8 nye 
hospitaler. Læs mere om hospitalerne på IMCC’s 
hjemmeside: www.imcc.dk.

Ansøgningsfrist for udsendelse forår 2007 er d. 15. 
marts kl. 12.00.

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

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Kom til sexekspressens månedsmøde. Vi spiser slik og 
hygger! Det er alle tiders chance for at se hvad studiet 
også har at byde på. 

· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Så kom til månedsmøde torsdag d. 2/3 kl. 17 i FADL’s 
mødelokale.
     Sexekspressen er Panums 

     hyggeligste basisgruppe!

 Pressemeddelelse:

  HOSPITALSUDSTYR 
  AFSTED TIL BURUNDI
Det er kl 8.30 en tirdag morgen i feb-
ruar, Equips medlemmer er mødt op på 
Panum for at få fyldt en lastvogn med 

hospitalsudstyr. Udstyret skal senere fyldes på to 
containere, der skal fragtes til Burundi, hvor det 
vil blive fordelt til landets hospitaler af NGO’en As-
sociation of Fota. Fra Panums mørke kælder slæbes 
rolatorer, pakker med katetre, nåle, sterile klæder 
og andet udstyr op gennem gangene til solskinnet 
udenfor. 38 kasser med udstyr, 12 rollatorer og en 
pose drænpropper senere står de friske fyre fra 
Association of Fota og takker. Der snakkes lidt og 
fremtidige projekter med samarbejde med Equip, 
og udstyret er på vej ud i verden.

Hvis dette lyder som noget, du synes kunne være 
sjovt at deltage i så kom og hør mere til Equips 
næste månedsmøde mandag d. 13.03.

Med venlig hilsen
Maria Vigh Christoffersen
Formand i EQUIP-København

BASISGRUPPER
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TORSDAG DEN 02.03.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Sense and Sensibility (da. Fornuft og Følelse)

Semestret første fi lm byder på Jane Austen fi lmatisering med 
Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant og Alan Rickman. 
Søstrene Dashwood og deres moder må forlade hus og hjem, da 
deres fader dør, og arvelovene tilskriver sønnen af første ægteskab 
faderens jordiske gods. Dette efterlader den sorgramte familie 
Dashwood i en prekær situation. Men da broderen til godsets nye 
frue dukker op, synes der at være lys forude.

FILMKLUBBEN P8'NFILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

PROGRAM 

2/3 Sense and Sensibility
9/3 Adams æbler
16/3 Crash
23/3 Donnie Darko
30/3 Indisk tema
6/4 Chaplin aften
20/4 Drabet  
27/4 History of Violence
4/5 Broken Flowers
11/5 Batman Begins

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. 
semester er fi lmkubmedlemsskabet GRA-
TIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n 
sikrer at alle nye studerende med FADL 
medlemskab kan se alle semesterets fi lm 
GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Stu-
denterklubben klokken 19.30, så du kan 
nå at købe kaffe, pils og guf inden fi lmen 
starter kl. 20.07. Den første aften man 

TILBUD FRA 
Ugens giraf #4: Sag og 
relation
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 sammen-
stød og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan 
bidrage positivt til en mere nuanceret forståelse af konflik-
tens anatomi og dermed også til en mere hensigtsmæssig 
håndtering af konflikter. 

En konflikt er ikke det samme som en uoverensstem-
melse. Mødet mellem to viljer kan først kaldes en egentlig 
konflikt, når der så at sige ”går følelser i den”, altså at 
problemet ikke længere kun er en sag, der kan ordnes uden 
større involvering, men at der også er tale om problemer 
i relationen mellem de to parter. En del af kunsten i god 
konfliktløsning er at kunne skelne tingene fra hinanden. 
Center for konfliktløsning definerer en konflikt på følgende 
måde: ” En konflikt er en uoverensstemmelse, der inde-
bærer spændinger i og mellem mennesker.” Det er derfor 
konflikter mellem vores nærmeste ofte kan blive de mest 
vanskelige og smertefulde, fordi der i forvejen er ”så meget 
relation”, masser af gamle historier og masser af følelser. 
Det gør tingene komplicerede.

Det viser sig ofte, at konflikter, der på overfladen ligner 
rent saglige eller instrumentelle konflikter, og som derfor 
kunne anskues som uoverensstemmelser, der kunne klares 
i en håndevending, alligevel giver spændinger på fx en 
arbejdsplads. Ved et nærmere eftersyn kan det konsta-
teres, at konflikten netop indeholder mere personlige eller 
værdimæssige elementer. Når konflikten skal løses er man 
nødt til at tage begge dele lige alvorligt, sag og relation, hvis 
man vil gøre sig forhåbninger om at skabe konstruktive og 
varige løsninger.

Øvelse: Tænk på en konflikt, som du har været i, som 
egentlig var en faglig konflikt, men som var vanskelig at 
få løst. Hvilke følelser lå bag konflikten? Blev problemet i 
relationsdelen taget alvorligt? 

(I sidste uge blev teksten om konflikttrappen ledsaget af 
et billede, som ikke blev så godt i MOK. Kig evt. på vores 
hjemmeside www.sund.ku.dk/praest )

Lise Lotz, akademisk medarbejder 

“Hvide Tirsdag” - et hyggearrangement 
om traditioner, faste, forårets højtider mm. herunder 
indtagelse af fastelavnsboller og anden ”hvid” føde. Hvide 
Tirsdag er navnet på den sidste dag inden fasten begynder; 
denne dag skal der spises godt!
Studenterpræst Nicolai Halvorsen og medarbejder Lise 
Lotz fortæller, og der vil være mulighed for at klippe 
gækkebreve.

Tid: Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.30
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30 

Studiekreds - “Videnskabens oprindelse; fra 
middelalderens religiøse ursuppe”
1. Introduktion til hele forløbet. Oversigt over historien og 
de vigtigste brudflader. 
2. Middelalderens skolastiske strid. Ockham som den 
empiriske videnskabs forudsætning. 
3. Renæssancens brydninger Tycho og Bruno – hvad var 
det egentlig, de sagde?
4. Kontroversen om Darwin – hvad var det, som gik galt?

Læs mere på hjemmesiden: www.sund.ku.dk/praest 

Tid: Første gang tirsdag den 28. februar 2006 kl. 16.15
Sted: Skt. Johannes-gården (lige bag Skt. Johannes Kirke), 
Blegdamsvej 1B, 1. sal , mødelokale K1, 2200 N 

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 medar-
bejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Waqas fra Outlandish: “Man binder os på mund og 
hånd” - Waqas Qadri fra Outlandish underholder 
på RUC

”Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke 
binde ånd!” Sådan sang Liva Weel under 2. verdenskrig 
i Poul Henningsens klassiske vise, og netop de ord tog 

trioen Outlandish til sig til udfordrende nyfortolkning og 
bearbejdning i 2004. 

Siger visens omkvæd noget rammende om det at være et 
menneske med anden etnisk baggrund i Danmark i denne 
tid? Er man bundet af andres ord og fortolkninger eller kan 
det lade sig gøre at bryde igennem barriererne, så ånden 
– alt det vi hver især har at byde på - kan udfolde sig?

Kom og hør Waqas Qadri fortælle om sin baggrund, om 
musikken og dens kulturbærende funktion – og læg ører 
til toner fra Outlandish’ musikalske univers – af pop, 
worldbeat og hiphop. Efterfølgende spørgsmål.

Mødet er lavet i samarbejde med studenterpræsten på RUC, 
Ulla Pierri Enevoldsen.

Alle er velkomne!

Find/hør/køb sangen på http://musik.tdconline.dk. Søg på 
Outlandish

Læs teksten på http://www.lyricsdownload.com/outlandish-
man-binder-os-paa-mund-og-haand-lyrics.html 

Tid: fredag den 3. marts 2006 kl. 16.00 – 18.00 (Bemærk 
nyt tidspunkt!) 
Mødested: Roskilde Universitetscenter, Teorirum 01, bygn-
ing 1, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde 

Studenterpræsten står til rådighed
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

BASISGRUPPER
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PRÆSENTERER
”Hvordan hjælper den praktiserende 

læge forældre til et handicappet 
barn?”

ved
Læge Anette Hauskov Graungaard, associeret 

forsker på afd. for Almen Medicin.

Det er en sjælden og svær situation for de 
fleste praktiserende læger, at stå overfor 
forældre der har fået et 
handicappet barn. Viden om reaktioner, han-
dlemuligheder og behov hos forældrene kan 
medvirke til at lægen kan give forældrene 
den hjælp de har brug for på det rette tid-
spunkt.

Arrangementet løber af stablen, d. 7. marts 
kl 16-17, i biblioteket på nedenstående 
adresse:
Forskningsenheden for Almen Praksis i 
København
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099
1014 København K 
(se kort på www.almen.dk  - ”Kontakt os”)
Foredraget vil vare ca. en halv time, 
hvorefter der er lagt op til en spændende 
diskussion over emnet. Derudover vil der 
være lidt godt til ganen og godt selvskab.

Vel mødt!
På vegne af SAMS

SIMS HOLDER 
MÅNEDSMØDE TIRSDAG D. 
7/3 KL. 16.00 I LOKALE 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idræts-
medicin, og nu hvor vintereksamenerne er 
vel overstået er vi i gang med igen at arrang-
ere foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og 
have det sjovt. 

Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Update på planlægning af arrangementer 
i forårssemestret, herunder 
-Adventurerace –julefrokost/fest
-Kosttilskudsforedrag
-Forhindringsbane
-Antidoping Danmark
-Skulderforedrag
3. Status fra kasserer
4. Hjemmeside
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som 
muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

SÅ ER KLUBBEN ÅBEN IGEN!

Efter en dejlig revy er overstået er klubbens 
lokaler nu igen vores egne igen, og der er 
derfor åbent for almindelig café tirsdag til 
fredag 11-17. Billig kaffe og the, vand, slik, 
bordfodbold, aviser og hygge.

På fredag d. 3/3 er der lang fredagsbar fra 
kl. 11-24.
Omfattende undersøgelser med type A evi-
dens viser, at det er det, de unge vil have.
Dørene er åbne 11-23.30.
Det er muligt at tage 1 gæst med pr. stud-
iekort.
Kom glade, vi er der for jeres skyld.

Mvh Studenterklubben

VIGTIGT
Alle rusvejledere.!

Husk der er stormøde for rusve-
jledningen onsdag d. 1 marts kl. 
20.00 i
studenterklubben. Der vil i også 
møde jeres rusvejledergruppe.
Kom glad!

- på vegne af overvintringsgrup-
pen.

FORSØGSPERSONER SØGES TIL KLINISK 
AFPRØVNING
Raske mandlige forsøgspersoner over 18 år søges til 
anlæggelse af intermitterende blærekateter af erfarne 
sygeplejersker 4 gange over en 2 ugers periode.

Afprøvningen vil foregå på urologisk afdeling på Rigshospitalet og der 
vil i alt være 4 besøg af en samlet varighed på ca. 9 timer.
For hver kateterisation ydes kr.1.000,- , som er skattepligtigt. Desuden 
betales kr. 100,- i kørselsgodtgørelse per besøg.

Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til klinisk koordina-
tor Mette Bøg Larsen, Coloplast A/S, på telefon: 4911 1243 efter den 
9/3 2006. 

RASKE MANDLIGE 
FORSØS-PERSONER 

(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 undertegnede.

mvh
stud.med. Ronan Berg
læge Sarah Taudorf

Center for Inflammation og Me-
tabolisme
Epidemiafdeling M, afsnit 7641
Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
tlf. 35 45 04 86
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Dagsorden til ordinært MSR-møde torsdag 
d. 2/3-06 kl 16:15, i lokale 1.2.20

1.  Formalia  2 min
2.  Nyt fra semestrene 30-40 min
3.  Nyt fra udvalg  30-40 min
4.  Orientering fra bestyrelsen5 min
5.  Studienævn  20 min
6.  Sundrådet  10-15 min
 i.PAUSE  10 min
7.  Studiemiljøforbedring 15 min
8.  Internationaliseringsoplæg
     til stormøde  10 min
9.  Emne for intromøde og 
     ekstraordinært møde   10-15 min
10.  Køb af nye computere 10 min
11.  Parlamentarikseminar 5 min
12.  Påskefrokost  10 min
13.  Meddelelser
14.  Evt.

Mødet forventes at vare ca. 2½ time.

Ad. 7
Studenterrådet har bedt os om at 
komme med inputs til hvad vi mener der 
er specielt for vores fakultet. Hvad kan 
der gøres for at forbedre studiemiljøet 
og man må godt tænke stort!

Ad. 9
Emnet for vores stormøde d. 18/3 er 
”Internationalisering”. Vi skal forberede 
et oplæg af ca. 10-15 min varighed 
som kort forklarer hvad vores fakultet 
gør/ikke gør for internationaliseringen, 
hvilke aftaler har vi med andre univer-
siteter og hvilke muligheder er der for 
os på KU? Desuden skal vi defi nere, hvad 
vores indbudte gæst, international stud-
ievejleder Tina Gottlieb skal tale om.

Ad. 10
Der er blevet rejst ønske om at holde et 
ekstraordinært møde vedr. Studieordn-
ing 2006, specifi kt 4. og 5. semester, og 
derudover skal vi holde intromøde d. 
9/3 og her er det blevet foreslået at vi 
kort gennemgår hvad deres studieordn-
ing indebærer og hvordan vi forventer 
at kurserne på de første 2-3 semestre 
kommer til at se ud. Er dette en god idé 
eller er der andre forslag?

Ad. 11
Vores computere er brændt sammen og 
vi skal derfor købe nogle nye. Rune har 
indhentet tilbud på køb af hhv. 2 og 3 

nye computere og fagrådet skal beslutte 
hvorvidt vi ønsker at købe to eller tre 
computere til kontoret.

Ad. 12
Studenterrådet har inviteret til Par-
lamentarikseminar d. 10.-12. marts. 
Parlamentarikseminaret er formet som 
et stort rollespil og man prøver kræfter 
med det studenterpolitiske arbejde 
i studienævn, fakultetsråd og andre 
udvalg. Det er meningen at du under 
seminaret får et indgående kendskab til 
universitetets måde at fungere på.
Seminaret er gratis, dog er der et deposi-
tum på 200 kr, som fagrådet naturligvis 
betaler for dig. Hvis du udebliver skal du 
dog selv dække de 200 kr.

Ad. 13
Vi skal naturligvis holde påskefrokost 
og vi skal fi nde ud af hvem der gerne 
vil hjælpe til med at arrangere- måske 
vil nogen stå for en festlig overraskelse 
og måske vil andre lægge hus til? Vi 
skal i hvert fald beslutte hvor, hvornår 
og hvordan.

Husk at MSR
holder intromøde 
torsdag d. 9/3 !!!
Intromødet er for dig der gerne 
vil vide lidt mere om MSR og 
studienævnet. MSR’s opbygning 
vil blive gennemgået kort og vi 
forklarer kort om de store råd 
og nævn vi har pladser i- bl.a. 
Studienævnet og Sundrådet. 
Mødet er for alle interesserede 
og forventes at vare ca 1 times 
tid. Der vil være rig mulighed for 
at stille spørgsmål- noget, som 
ikke altid er nemt når vi holder 
de ordinære møder.

HUSK AT PLANLÆGGE DINE MØDER!!!
MSR’s møderække i dette semester er:

Intromøde: torsdag d. 9/3-06 kl 16:15
Stormøde: lørdag d. 18/3-06 kl 11-?

Ordinære møder:
Torsdag d. 30/3 kl 16:15
Torsdag d. 27/4 kl 16:15

Husk at DU 
kan annoncere 

i MOK 
klik indpå 

www.mok.info 
og se vores 

annonceregler
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