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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 20, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  21.50 De Unge Mødre på TV DK (11)

Søndag:
  Superligaen starter...hvis man er til det 
  22.00 De Unge Mødre på TV DK (12)

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  22.20 Klovn afsnit 22 på Zulu

Tirsdag:

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

LÆGESTUDERENDE I VIKARIAT

Jeg vil i følgende pressemeddelse prøve at rette op på nogle af de misforståelser, som forekommer i BTs artikel ”Din læge er elev” 
trykt den 20. februar, og som flere medier siden har citeret.

BT afslører i sin artikel: ”Din læge er elev” trykt den 20. februar, at lægestuderende fungerer som vikarer på danske sygehuse. 
Dette kan næppe karakteriseres som en nyhed, da dette i hvert fald har været tilfældet i de 52 år Foreningen af Danske 
Lægestuderendes(FADL) har eksisteret.

I artiklen skrives at de studerende varetager arbejdet som læge 3½ år før de reelt vil kunne varetage et job som læge. I de 3½ 
medregnes der 1½ års turnus. Det må påpeges, at man efter endt studietid har autorisation og derfor kan virke som læge. Turnus 
er ikke en praktikperiode, men derimod en del af den postgraduate uddannelse ligesom uddannelsen til speciallæge. Ifølge 
FADLs overenskomst og Sundshedstyrelsens cirkulære kan lægestuderende virke som lægevikarer efter 8. semester, altså 2 år før 
embedseksamen. I artiklen oplyses endvidere, at det på landsplan drejer sig om 400 årsværk. Dette er ikke korrekt. Det drejer sig 
derimod kun om ca. 90 årsværk.

I lederen foreslås det, at der laves specifikke regler for hvad lægevikaren må samt, at denne skal bære tydeligt skilt. Dette findes 
der allerede regler for idet, der på afdelingen skal forefindes en instruks, der udspecificerer lægevikarens arbejdsopgaver. Der er 
således taget hensyn til den lægestuderendes kompetencer således at han/hun ikke sættes til arbejdsopgaver, der ikke kan udføres 
tilfredsstillende. Endvidere findes en række generelle regler udstukket af Sundhedstyrelsen for hvad personer uden autorisation 
må foretage sig. De må f. eks ikke udskrive receptpligtig medicin samt udfærdige attester til offentlig brug. Det er ulovligt 
uretmæssigt at udgive sig for læge, hvorfor lægestuderende i vikariat bærer titlen ”vikar for læge.”  

I FADL har vi ingen kendskab til undersøgelser, som viser at patientsikkerheden forringes og at antallet fejl i sundhedsvæsenet 
øges ved brug af lægevikarer. Vi stiller os derfor undrende over disse udokumenterede påstande, der fremsættes af 
patientforeningen i artiklen. At de studerende ifølge artiklen ”leger” læge må betragtes som en direkte fornærmelse mod alle de 
studerende som samvittghedsfuldt varetager deres hverv og selvfølgelig tager det ansvar, der er dem givet dybt alvorligt.

De arbejdsopgaver den lægestuderende typisk varetager er arbejde som turnuslæger ellers ville varetage. Det drejer sig bl.a. om 
skadestuearbejde, indlæggelsesjournaler, stuegang og at assistere til operationer. Dette er arbejdsopgaver, som er den studerende 
bekendt fra de praktikophold, der er indlagt på studiet. Ofte vil den lægestuderende søge vikariat i et speciale som vedkommende 
har bestået eksamen i. Den studerende har således opnået de kompetencer det forventes, at en færdig læge besidder inden for 
dette speciale. At den lægestuderende er langsom og usikker i forhold til mere erfarne kollegaer må betragtes som indlysende. Det 
ved alle, der er nyuddannede eller har skiftet job. Den rutine, som oparbejdes under vikariatet kommer så senere alle til gode, 
når den færdiguddannede læge skal starte turnus. 

Med venlig hilsen 
Jesper Olsen, Formand for overenskomstudvalget på lægevikar området, FADL

REDAKTIONELT

MEDICAL SCHOOL NERD SCALE

It is designed to test if you have spent
too much time in medical school and whether you 
are having
adverse side effects due to prolonged exposure.
Score one point for each statement that applies 
to you.

1 You have ever said “Netter is god”.
2 You can discuss autopsy/ anatomy over a meal
3 You own a 4 color pen
4 -it just isn’t enough colors for you
5 You use more than one color to take notes
6 You have use up more than 6 highlighters in the 
past 6 months
7 you have ever highlighted something YOU 
wrote
8 you retype handouts given in class
9 you haven’t had a date in 3 months
10 you haven’t had a date since entering med 
school
11 you have not been able to remember the normal 
term for
something because you were thinking of the medi-
cal term (ie
reflux for heartburn)
12 You get more sleep in lecture than at home
13 You know the correct spelling for pruritus
14 - you also know what it means
15 You have ever asked a question in class
16 - The prof. didn’t understand the question
17 - you didn’t believe the answer the prof. gave
18 - you went to look it up to see if they were 
right
19 You can’t hold a conversation on anything other 
than medschool
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                               FORÅR 2006                    
                                                                    
                STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  UGE  10 – 11        
Dag  Dato  Telefontid  Træffetid   Vejleder   
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 
Mandag            13/3  1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen            Medicin 
Onsdag            15/3  1600 – 1700   1300 – 1600   Theis P-Skovsgaard        Medicin 
Onsdag            15/3  1900 – 2000   1600 – 1900   Christian S.S. Frandsen Medicin 
Torsdag    16/3  0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager           Medicin 
Torsdag           16/3  1200 – 1300   1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu             Medicin 
Fredag            17/3  1600 – 1700   1430 – 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                            

Studievejledningen

30:2
30:2 er kompression/ventilations ratioen i de nye retningslinier for 
Genoplivning. Herudover er der sket en række ændringer vedr. diagnostik, 
defibrillering, samt medicinering. 

Meld dig til et gratis aftenkursus på CEKU
(Tidligere LKF) og bliv opdateret på den nyeste viden indenfor Avanceret Genoplivning.

Avanceret Genoplivning  7/3 kl. 16.30-19.30
Avanceret Genoplivning 23/3 kl. 16.30-19.30

CEKU 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 OSKE eksamen på 9. semester og Akut patient eksamen på 13. semester. Udover Avanceret 
Genoplivning tilbyder vi kurser i I.V. Adgang, Sutur, Kateteranlæggelse og Neurologisk Undersøgelse.
   

CEKUCenter for Klinisk UddannelseRigshospitalet, 
afsnit 5404TeilumbygningenTlf. 35455404/35455408                                                                        

INTRODUKTION TIL UNDER-
VISNING PÅ DET SUNDHEDSVI-
DENSKABELIGE FAKULTET
GRUNDKURSUS FOR UNDER-
VISNINGSASSISTENTER

Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab - PUCS  - 
tilbyder hermed et pædagogisk 
grundkursus for undervisningsas
sistenter. 
Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion - at give deltagerne redskaber, således 
at de efter endt kursus behersker case- og klas-

INFORMATIONSMØDE OM 
OPHOLD 
VED VANDERBILT MEDICAL 
SCHOOL I USA 

Er du interesseret i at vide: 
Hvornår på studiet kan du komme af sted? 
Hvor lang tid varer opholdet?
Hvordan søger du?
Hvem skal du kontakte? 
Hvilke fag kan du følge? 

Så kom til  
Informationsmøde i Lille Mødesal 
Torsdag d. 30. marts 2006 kl. 16.15

Yderligere information fås ved henvendelse 
hos Marta Kirilova,
lokale 9.1.33, tlf. 35 32 70 57
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Int-
Forhold.htm

Studietilbud

seundervisning.
Tid:  23. – 24. marts 2006, kl. 09.00 – 15.30.
        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 Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet (SVF) og kandidater, 
der er eller forventes ansat som undervisningsas-
sistenter ved SVF.
Tilmelding: 
Annelise Wildenradt,  e-mail: a.wildenradt@pucs.
ku.dk.
Program:  www.pucs.ku.dk

STUDIET
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET 
GENNEM ERASMUS ELLER 
NORDPLUS

Ansøgningsfrist: 17/3-2006, kl. 
12.00

Som medicinstuderende ved KU har du mulighed 
for et ophold ved et universitet i udlandet gennem 
f.eks. en udvekslingsaftale med et universitet i 
Europa (Erasmus-aftale) eller i Norden (Nord-
plus-aftale).
Se hvordan du gør på adressen
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Int-
Forhold.htm  / Medicin
Her finder du:
Lister over vore partnere, samt links til deres 
hjemmesider
Ansøgningsskemaer og vejledning i udfyldelse af 
skemaet
Info om, hvornår det er bedst at rejse ud og om de 
formelle procedurer 
Anden relevant information

VKO-KURSUS I TUMORBIOLOGI 
OG KLINISK ONKOLOGI. FORÅR 
2006

10. og 11. semester fra mandag 
den 29. maj til fredag 9. juni, 2006 
(teori) og igen fra mandag den 12. 
juni til fredag den 23. juni, 2006 
(klinik). Kurset godkendes som 2 
+ 2 ugers VKO.

Tilmelding til kursus må være modtaget 
senest den 1. april 2006, ved e-mail af skema 
som findes på SIS-hjemmeside under tilbud-
sundervisning til: jromer@finsenlab.dk

Kurset er videregående i forhold til tema undervis-
ningen i hæmatologi og onkologi på 8. semester. 
For tiden diagnosticeres ca 34.000 nye cancertil-
fælde om året i Danmark, og cancer er nu den 
hyppigste dødsårsag. Problemer der vedrører 
kræftsygdom og kræftpatienter er således cent-
rale i dagens sundhedsvæsen. De første to ugers 
teoretiske kursusdel giver en basal indføring i 
eksperimentel og klinisk cancerforskning og –be-
handling. Herefter tilbydes ca. 2 ugers ophold på 
onkologisk eller hæmatologisk afdeling på RH eller 
KAS-Herlev, samt børneonkologisk afdeling, RH, 
hvor der under vejledning vil være lejlighed til at 
deltage i det daglige onkologiske arbejde.

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 kørsels-
godtgørelse per besøg.

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

LÆSEMAKKER SØGES 
TIL 3. SEMESTER.
Jeg læser semesteret første gang.
 

Kontakt Lise 51 92 10 56

FORSØGSPERSONER 
SØGES
Raske forsøgspersoner søges som 
kontrolpersoner i projekt, der 
undersøger risikoen for at udvikle 
hypofysehormonmangel efter 
hovedtraumer. 

Projektet er godkendt af Etisk Komité (KF) 01-
107/03.
Forsøgspersoner vil få testet deres hypofysehor-
monfunktion ved 2 seancer, hver af 2 - 3 timers 
varighed. 
Der vil ved det ene besøg blive udført en såkaldt 
hypoglykæmi test i forbindelse med hvilken man 
må forvente forbigående symptomer på for lavt 
blodsukker. 
Ved det andet besøg vil der blive lavet en arginin-
GHRH test, der sjældent er forbundet med ubehag. 
Testene vil blive udført i formiddagstimerne. Der 
vil i forbindelse med testene blive taget blod-
prøver fra til analyse for cortisol, kønshormoner, 
stofskiftehormoner, prolaktin og væksthormon. 
Endvidere vil der blive udført en DEXA skanning 
til bedømmelse af kropssammensætning. 
Deltagelse honoreres med 1600 kr.

Yderligere information kan fås hos projektansvarlig 
læge Marianne Klose på tlf. 35458739/30237532

HAR DU/I VÆRET PÅ 
KLINIKOPHOLD I 
AFRIKA?
Min kæreste og jeg vil gerne have kontakt med 
hospitaler i Afrika, da vi planlægger et 3-6 mdr. 
klinikophold i foråret 2007. 
Jeg er stud.med. og min kæreste sygeplejerske, 
hvorfor vi ikke begge kan søge gennem IMCC-
PIT, men prøver selv at planlægge opholdet. Vi 
vil derfor meget gerne høre fra folk, som har 
kontakt til ikke-PIT-hospitaler, vi kan sætte os i 
forbindelse med.

Vh. Kresten 
kel@studmed.au.dk
tlf.: 86 12 64 86

VI MANGLER STADIG 
FORSØGSPERSONER!!!
RASKE MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER (ikke rygere) 
20-35 år søges 

til deltagelse i en undersøgelse af genetiske vari-
ationers betydning for immunsystemet. Under-
søgelsen 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 Metabolisme
Epidemiafdeling M, afsnit 7641
Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
tlf. 35 45 04 86

MANGLER DU 
DIN JAKKE?
Var du til sidste fredagsbar, den 3. marts 2006, og 
kom du til at tage den forkerte jakke med hjem?
Jeg mangler en sort jakke fra Bruuns Bazar, 
BZR. 
Så har du min jakke, og mangler din egen, kan vi 
måske finde en løsning. 
Kontakt mig på tlf. 40 777111.
Mvh. 
Maria Søe Nielsen

SUNDHEDSSTYRELSEN 
SØGER 
MEDICINSTUDERENDE
Sundhedsstyrelsen søger to 
medicinstuderende til midlertidigt 
arbejde på konsulentbasis 
i Dødsårsagsregisteret. 
Sundhedsstyrelsen har 
ansvar for udarbejdelsen af 
Dødsårsagsregisteret, hvor 
afslutningen af 2005 prioriteres højt.

Arbejdet består i indtastning af medicinske data 
fra dødsattester til automatiseret kodning. Arbe-
jdet ønskes påbegyndt snarest muligt. Projektet 
omfatter afslutningen af indtastningen for 2005. 

Ansøgere skal have bestået 6. semester på medicin-
studiet. De væsentligste kvalifikationer er godt 
kendskab til diagnoselatin og omhyggelighed i 
arbejdet.

Den daglige arbejdstid vil ligge mellem 8 og 15 
på hverdage, dog ikke mandage. Der vil efter 
endt oplæring være mulighed for individuelt at 
aftale arbejdstid, som minimum gennemsnitligt 
14 timer om ugen. Der kan evt. tages hensyn til 
ønske om arbejde i en kortere periode, dog mini-
mum 6 måneder.

Honorar aftales, og udbetales pr. time efter 
regning. Sundhedsstyrelsen vil være behjælpelig 
med vejledning desangående efter behov. Under 
oplæringsperiode udbetales også honorar.

Henvendelse til Jesper Marcussen, 
Sundhedsstyrelsen
Tlf.: 72 22 77 06
E-mail: jmm@sst.dk

BILLIGE BØGER!
Mims: Medical Microbiology: 200,-

Guyton & Hall: Medical 
Physiology, 10. udg: 200,-

Karp: Cell & Molecular Biology: 
200,-

Som nye, uden streger osv.
Johannes 20949492

1.SEM. BOG TIL SALG.

Holum sælges for kun 285,-

Bogen er den nyeste udgave og i 
meget pæn stand !

Kontakt: mrl@sol.dk

ANNONCER
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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 har udsendt kontingent 
for 1. halvår 2006, altså indevæ-
rende semester.

 Der er betalngsfrist den 15. 
marst 2006. Hvis du ikke har fået 
et girokort eller er blevet trukket 
over PBS, skal du henvende dig til 
sekretarietet i vores åbningstid.

Det er vigtigt, at du selv holder 
øje med at dit konringent bliver 
betalt.

Med venlig hilsen,

SekretariatetNedtæll ingNedtæll ing
7 uger,  5  dage7 uger,  5  dage

KONTIGENT

FAKTABOKS

FADLs medlemmer har mulighed for at benytte 
den lukkede del af laeger.dk gratis.

Hjemmesiden, der benyttes af omkring 8000 
læger i hele Danmark. Her er adgang til en række 
databaser, blandt andet medlemsdatabase, lov-
database samt et linkbibliotek, der bringer dig di-
rekte til de store medicinske søgebaser og hjem-
mesider.

Adgang  til  ”læger.dk”
Yderligere er der mulighed for at downloade den 

lille grønne medicinfortegnelse samt benytte de 
mange medlemstilbud såsom sommerhusudlej-
ning og køb af diverse mærkevarer.

Aftalen administreres af DADL, men tilmelding 
sker på FADLs sekretariat, så kom op forbi og meld 
dig til.

TURNUSINFORMATIONSMØDE 14. MARTS
FADL afholder dette forår som 

sædvanlig de såkaldte Turnusin-
formationsmøder.

Til disse vil der blive informe-
ret om turnustilmeldingen, tur-
nussystemet generelt og være 
mulighed for alle spørgsmål om 
turnus. 

Til mødet vil Sundhedsstyrel-
sen, regionerne og Yngre Læger 
være til stede.

I København bliver dette møde 
afholdt den 14. marts.

MØDEKALENDER

Alle repræsentantskabsmøder-
ne i FADL er åbne, så hvis du er in-
teresseret i at se hvad der foregår, 
så prøv at kom forbi til et af vores 
møder.

Kalenderen for resten af foråret 
ser således ud.

Dato Møde
7. februar KKR-4

2. marts KKR-5

12. april KKR-6

11. maj KKR-7

6. juni KKR-8

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)

Der er ikke fl ere-
pladser på EKG.

Kun  få  pladser på resten!  

INDRE ORGANER
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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 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. marts 2006 til Vagtbu-
reauet, 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 

VAMPYRHOLD 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 4 nye stikkere til ansættelse fra 
og med starten af april måned. 

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 både kortere og 
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse: 
SPV-kursus
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne møde op til hold-møde torsdag d. 17. 
marts 2005 kl.16.00 i Panums kantine, hvor vi planlæg-
ger vagter for april måned.
Du skal min. kunne tage 4 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. 14. marts 2005 -

ansøgning kan mailes til: kc@fadl.dk
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til 
Morten Wad: 61 65 80 05, men først efter 7/3.

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

Vagterne afholdes mandage og onsdage i tidsrummet 
9:00 – 15:00 samt 
torsdage kl. 9:00 - 14:00 og afl ønnes med VT-gen-
nemsnitsløn 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 eksa-
mensperioder). 

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. marts 2006 til Vagt-
bureauet.
Evt. yderligere oplysninger: Ümit, (tlf.: 21210406).

ER DU INTERESSERET I 
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev 
avanceret genoplivning på første 
række! Kardiologihold RH 4101 søger 
3 erfarne ventilatører til ansættelse 
som kardiologiske assistenter fra hhv. 
uge 13, 14 & 22 - 2006.

Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. ti medicinstuderende, der indgår som fast per-
sonale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. Vi  
dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter 
i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.). 
Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
- Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl ednings EKG-over-
vågning af op til 46 patienter.
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær 
PCI.

For at komme i betragtning er du:
- Færdig med 5. semester ny studieordning (2000).
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
- I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 3 
måneder, og derefter 6 vagter pr. plan.
- Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” (se 
senere).
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
- Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse 
grænser.

Vi kan tilbyde:
- Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte 
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
- Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nat-
tevagter samt 4 betalte aftenvagter, men arbejdet 
derefter skal i høj grad også betragtes som betalt 
indlæring af centrale kliniske redskaber. Derudover vil 
I skulle gennemgå FaDL’s EKG-kursus, der strækker 
sig over 3 ”lektioner”
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med 
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig 
intensiv afdeling.
- “Pensioneringsordning”, idet man efter 125 afholdte 
vagter (1200 timer) pt. kan nøjes med 3 vagter pr. 4 
ugers vagtplan. 
- 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik 
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, 
ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: mandag den 13. marts 2006 kl. 15:00 
via skema på vagtbureauet.
(Angiv venligst på skemaet hvornår du er interesseret 
i at starte !)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag 
15.marts 2006 fra kl. 16:00  på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Kirce 
Ahtarovski : 
Kikoman73@hotmail.com / 24 45 07 02

BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 
SØGER 2-3 NYE MEDLEMMER 
TIL AT PASSE 1 ÅRIG BABY. 
Er hyggelige rolige vagter hos en 
meget sød familie noget for dig?

Vi passer familiens et årige baby. Han er født med 
svage svælgrefl ekser/muskulatur. Det gør, at han ikke 
kan synke, og at han meget let får øvre luftvejsinfek-
tioner. Han er i øvrigt rask, sød og nysgerrig men  lille 
af sin alder. 
Han bor med sine forældre og 2 søskende i Valby. 
Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig 
værdsat og velkommen i hjemmet. 

Arbejdsopgaver:
- omsorg og pleje.
- holde frie luftveje. 
- sondeernæring via PEG-sonde.

Krav:
- BVT/VT er.
- Erfaring med børn.
- Tage min.4 vagter/mdr 
- Fleksibel.
- Ønske at være på holdet i længer tid.

INDRE ORGANER
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Da holdet fungerer uden bagvagts 
ordning er det ekstremt vigtigt, at du 
er stabil og fl eksibel. 
Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage 
11.45-20.00/09.45-22.00. Tolvtimers 
vagterne har vi hidtil delt i to vagter.  
Oplæring vil bestå i en lønnet følgevagt 
og i øvrigt af moderen. Vi satser på, 
at afvikle følgevagten i marts, så nye 
medlemmer kommer på vagtskemaet 
fra april. 

Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn.
Ansøgningsfrist: 20.marts.2006 til 
vagtbureauet.
Du er meget velkommen til at kontakte 
holdleder Brenda på 26830527 for at 
høre mere om holdet.

VT / BVT 
HJEMMEHOLD 
4635 SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER TIL 
START   PR. 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. 17/03-06 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 Hold-
leder Kion Støving, mail: kion@stud.ku.dk 

Fader Mokkens - Tillykke fra os andre!

INDRE ORGANER

20 You skip class to study
21 You’ve said you didn’t do well on a test on which 
you beat the mean
22 You spend more than 15 hrs a week on e-mail
23 You have a callous on you finger from writing
24 More than one professor knows you by name
25 When you ask a question, a new professor has 
said “Oh, I’ve
heard of you”
26 You can name more amino acids than past 
presidents
27 You use more than 5 acronyms an hour when 
talking
28 you actually know what PERRLA stands for
29 You know all the steps of the TCA cycle
30 You do not read PTA as parent teachers as-
sociation
31 You can remember the muscles in the forearm
32 You know the strucures in the urea cycle
33 You know the dermatome distribution
34 You can’t remember what you had for break-
fast
35 You can’t spell world, much less backwards
36 You’ve ever been sexually aroused by the breast 
shadow on an
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N. 

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

Referat 
fra fra 
Ekstraor-
dinær Ge-
neralfor-
samling d. 
23/2 2006
Til stede: Sabrina Eliasson 5. sem., Simon 
Serbian 12. sem, Melanie Veber 7. sem., Signe 
Nielsen 5. sem., Simon Krabbe 3. sem, Steven 
Andersen 1. sem., Madelene Engdahl 3. sem., 
Tine Marie Pederesen 6. sem., Morten Noack 
3. sem., Liv E. Lauritsen sem.fri, Mogens 
Boisen 10. sem., Kirstine F. Fabritius 11. sem., 
Charlotte Lynggaard 11. sem., Rune Tønnesen 
8. sem., Christiane Bak 6. sem., Morten And-
resen 5. sem
1. Formalia:
Referent: Christiane.
Dirigent: Melanie
Dirigenten konstaterede ud fra vedtægterne, 
at den ekstraordinære generalforsamling var 
lovligt indkaldt, idet indkaldelsen er sket med 
mere end en uges varsel. Desuden var forslag 
til behandling indsendt rettidigt (senest to dage 
før), og disse kan således behandles af general-
forsamlingen

2. Bestyrelsens beretning:
Sabrina introducerede, og hvert bestyrelses-
medlem fortalte lidt om, hvad de laver:
Melanie: Fortalte at hun er nyt medlem af be-
styrelsen. Hun er menigt medlem og tager sig 
gerne af ”hyggeopgaverne”, f.eks. julefrokost 
og bogmarked. Hun er glad for bestyrelsesar-
bejdet, bl.a. fordi man via dette er meget med 
i hvad der foregår. 

Simon Krabbe: Simon Krabbe fortalte, at han 

til studenterrådet, hvor der er sket en masse: 
Der er kommet ny rektor og der er kommet en 
prorektor nemlig Lykke Friis

er bestyrelsens kontaktperson 

Man arbejder i Studenterrådet på en formalise-
ring af samarbejdet med rektor. Desuden fortalte 
han at Studenterrådet hedder ikke Forenede 
Studenterråd længere,

men blot Studenterrådet. Rådet har afl everet 
høringssvar på udviklingskontrakt.
Rune: Rune fortalte om sit arbejde som besty-
relsens økonomiansvarlige. Rune forklarede 
at han selv og Sabrina tegner fagrådets ansigt 
udadtil mht. økonomi. Rune har arbejdet meget 
med at rydde op i tingene med banken, bl.a. har 
han arbejdet på at sanere fuldmagter.
Kirstine: Kirstine er bestyrelsens kontaktperson 
til studienævnet og er ansvarlig for, at fagrådet 
ved, hvad der foregår i studienævnet. Hun er 
også med til at stå for fl ere sociale begivenheder 
bl.a. Stormødet og Fagrådsdagen 
Sabrina: Sabrina berettede om sit arbejde i 
fagrådet og bestyrelsen. Hun er nu midt i sin 2. 
formandsperiode, som hun synes er en spæn-
dende og udfordrende post. Arbejdet er også 
meget sjovere nu, hvor hun er kommet godt ind 
i hvordan ”tingene foregår”. Flere projekter er 
”in progress”, f. eks. arbejdet med at få lavet 
en ny hjemmeside. Der er mange udfordringer 
i arbejdet, som f.eks. at skulle forholde sig til 
en masse vidt forskellige ting. Desuden er det 
nødvendigt ofte at  tage hurtige beslutninger. 
Derudover er man i kontakt med en hel masse 
forskellige mennesker. Sabrina fortalte at hun 
synes, det er meget positivt og spændende at 
arbejde med nye medlemmer i bestyrelsen, der 
kan stille spørgsmål ved tingenes tilstand og på 
den måde få én til at tænke i nye baner. 

3. Beretning fra udvalg
MOK (Mogens): Mogens fortalte at der har væ-
ret møde i MOKs bestyrelse for første i lang tid: 
Mødet blev brugt til at kigge på vedtægter og på 
at kigge nogle praktiske ting med at godkende 
bud der er ansat.
Boglade (Mogens): Mogens fortalte at man i 
bogladen har fået ny direktør. Desuden arbejder 
man med at få bedre styr på Bogladens øko-
nomi, man kigger på rationaliseringer osv
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) i FADL 
(Simon Serbian): Simon Serbian fortalte at der 
har været et møde i det nystartede UPU, som 
før hed SUPU. Temaet var turnus. Denne står 
overfor ændringer, bl.a. omkring lodtrækning, 
indhold osv. FADLS turnuspolitik blev gen-
nemdiskuteret. Man ønsker en turnuslodtræknig 
hvor man selv kan vælge på afdelingsniveau. 
Simon Serbian Man er åbne for, at turnusen 
kan kortes ned til et år og at enkelte ophold i 
turnus kun er af to måneders varighed. Der vil 
senere blive udfærdiget et egentligt politikpapir 
omkring holdningen til turnus.
Biblioteksudvalg (Liv): Liv fortalte, at man 
i biblioteksudvalget har arbejdet med at få 
fl ere læsepladser. Det giver dog problemer med 
brandmyndighederne. Alligevel vil det måske 
kunne lykkes at få lavet 40 nye læsepladser. 
 Liv fortalte også at der på biblioteket er kom-
met fl ere 

håndbøger og desuden trådløst netværk. Liv 
fortalte også at DNLB hører nu under Køben-
havns Universitetsbiblioteker (KUB), men at 
man stadig skal benytte den gamle hjemmeside 
indtil en ny bliver lavet. Langt de fl este tids-
skrifter vil blive afskaffet fysisk og stedet være 
elektroniske. Der er blevet udvidet åbningstider, 
især i eksamensperioden hvor der nu vil være 
åbent så meget, det kan lade sige gøre. Efter 17 
er der kun sudentermedhjælpere.

Kvalitetsudviklingsudvalget (KUU, Liv): Liv 
fortalte at man her arbejder med kvalitetsud-
vikling og -sikring af klinikken. Udvalget har 
været ude at tale med studerende, undervisere 
o.a. på afdelinger hvor det går mindre godt. 
Udvalget kigger også på evalueringerne af 
klinikopholdene.

Studienævnet (Kirstine): Kirstine fortalte, at 
man i studienævnet har haft et travlt efterår: 
Man har arbejdet med besparelserne og fundet 
frem til følgende: Patobiologi er blevet fjernet 
på 1.-5. semester. Dobbeltforelæsninger på 
Bispebjerg og Hvidovre er fjernet og OSVAL1- 
vejleders tilstedeværelse ved fremlæggelsen er 
ligeledes afskaffet. Ny studieordning 2006 er 
ved at blive planlagt. 1 semester kører nu, og 
TPK-kurset samt eksamen forventes godkendt 
snarest. Der har været problemer med for mange 
timer i kurset. Sundhedspsykologi har været 
behandlet fl ere gange, men kræver yderligere 
rettelser, så kurset ikke bliver for stort. Man 
forventer at kunne godkende kurset snarligt.
Kirstine fortalte også at 12. semester næsten er 
godkendt, og det kører for første gang nu. Der 
er for tiden mange studerende på semestret, pga. 
studerende fra både gammel og ny studieord-
ning, hvorfor der aktuelt er inkluderet et caserul. 
Dette fjernes når antallet af studerende kommer 
ned på ca. 170, hvorefter der kun vil være 3 rul 
med en ugentlig casedag.
Patologi er ved at kigge på at integrere faget 
bedre i den kliniske del og de gør noget ud af at 
kigge på tværs af semestrene. Obduktionskurset 
er ændret til et kursus i klinisk patologi.
Derudover har man fundet ud af hvilken un-
dervisning på 10.- 12. semester, der skal være 
obligatorisk. Dermatologi, øre-næse-hals og 
ophtalmologi på 11. semester samt akut patient 
på 12. semester er ikke obligatoriske, mens de 
øvrige kurser kræver en godkendt logbog.
I Internationaliseringsudvalget, har man færdig-
gjort en rapport om ud- og indrejsende stude-
rende. Man er enige om at man skal være mere 
fl eksible, og at den ny studieordning ikke er en 
hindring for udveksling. Man vil gerne have 
udvekslingen øget fra 7 % til 20 %. Desuden 
ved man at mange af de udenlandske studerende 
er interesserede i summerschools.
Man har kigget på om man kan sende fl ere 
studerende ud, end man modtager.
Til sidst fortalte Kirstine at man i foråret skal 
arbejde med en revision af 6.-9. semester.
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Valideringsudvalget (Sabrina): Sabrina fortalte 
at dette udvalg er nedsat for at undersøge det 
nyligt udfærdigede normkatalog, der kortlæg-
ger undervisningen, og den tid der f.eks. bliver 
brugt på vejledning. Man er i udvalget ved at 
skrive en rapport, der beskriver hvor meget 
normkataloget stemmer overens med virke-
ligheden.

Sundrådet (Sabrina): I Sundrådet har man brugt 
en del tid på Studenterhusarbejde: Dette arbejde 
går ikke helt som planlagt, men der er blevet 
lovet en alternativ løsning til det oprindeligt 
tænkte Studenterhus. Sabrina og Kenneth har 
talt med formanden på juras fagråd om huset. 
Men her var man ikke interesserede i et sam-
arbejde.
OSVAL-udvalget (Inger, via mail til Sabrina):
Det blev berettet, at formanden for udvalget 
stopper, og at den nye formand er Hanne 
Colding. Christina Lundin overtager merit-
overførsel. Det blev også fortalt at OSVAL1-
censur, pga. besparelser, bliver intern. Man 
har diskuteret om det er uhensigtsmæssigt at 
OSVALl-ugen ligger i uge syv. Det blev også 
bemærket, at OSVAL-udvalget nu hedder 
Bachelor- og kandidatopgaveudvalget. Inger 
fortsætter i udvalget.
Fakultetsråd (Simon Serbian): Simon Serbian 
fortalte om fakultetsrådet (nu: Akademisk Råd), 
der ledes af dekanen. Der skal i foråret ansæt-
tes dekan, hvilket formelt sker af rektor. Hertil 
er oprettet et såkaldt indstillingsudvalg, som 
anbefaler en kandidat til rektor, som så tager 
stilling. Fagrådet bør tænke over, og tage stil-
ling til, hvem man kunne ønske, der skulle søge 
dekanstillingen. Dette diskuteres til mødet i 
næste uge.
Kantineudvalget (Madelene): Der vil ikke ske 
nogen renovation af kantinen af økonomiske 
grunde. FADL har sponsoreret indkøb af mi-
krobølgeovne, og der er sørget for sponsorering 
af installering af el og vand, men rengøringen 
af det, er ikke faldet på plads endnu. Det bliver 
taget op af Kenneth til dekanmøde.
4. Godkendelse af regnskab 2005.
Rune fremlagde regnskabet for 2005: Han for-
talte bl.a. at rusinstruktøruddannelsen er blevet 
dyrere, idet leje af hytter er blevet dyrere. Mht. 
valgudgifter så er der ikke brugt penge til valg i 
år. Der var underskud på bogmarkedet i efteråret 
2005. Kontorudgifter har været højere end nor-
malt pga. nyt kontor. Der er i år blevet indkøbt 
en mobiltlf. til formanden, hvilket ikke har fået 
telefonudgifter til at overstige budgettet. MSR 
har brugt færre penge end budgetteret. Mogens 
er revisor og har kigget på regnskabet, og det ser 
fi nt ud, men han vil gerne have, der vedlægges 
en forklaring til det ”skæve regnskab”, således, 
at det bliver nemmere at gennemskue.
Simon Serbian spørger om baggrunden for 
FADLs bevilling idet det ser ud som om FADL 
har givet for mange penge

Morten tjekker i referaterne fra FADL, hvad 
der er blevet besluttet på mødet hvor pengene 
er bevilliget.
Regnskabet er godkendt.

5. Indkomne forslag:
Forslag R: GODKENDT
Forslag F: GODKENDT  
Forslag P: Ændringsforslag P (til H). GOD-
KENDT .
Forslag H: (Simon Serbian. støtter ikke forslag 
H, da der ikke er mange der melder sig ind. 
Stud. med’erne har rettigheder ikke pligter (som 
det er nu). Man vil i så fald kun arbejde på vegne 
af medlemmerne og det kan jo risikere kun at 
blive 10 mennesker. Morten N. tilslutter sig Si-
mon Serbians synspunkt. Simon Krabbe mener, 
at man ikke skal være ”omklamrende” og tale på 
andres vegne som måske ikke ønsker det. Rune 
imod dels af adm. årsager og også fordi om man 
i så fald ikke kommer til at skulle repræsentere 
kun medlemmerne. Kirstine støtter op om Rune, 
Morten, Simon Serbian. Simon Krabbe mener 
at det er positivt at man ”tvinger” folk til tage 
stilling). Forslaget H er FORKASTET
Forslag G: GODKENDT og dermed er forslag 
S FORKASTET
Forslag A: GODKENDT   
Forslag T1: GODKENDT   
Forslag I: Der tilføjes: ”Bestyrelsen kan medde-
le fuldmagt.” Simon Krabbe streger ”medlem” 
i forslag I stk. 5. Ændringsforslag V vedtaget: 
Forslaget er GODKENDT   
Forslag Q: Simon Serbian foreslår, at Q er 
ændring til forslag I stk. 4. (Der skal foreligge 
skriftlig beretning fra økonomisekretæren). 
Forslaget er GODKENDT. 
Forslag I GODKENDT   
Forslag T2: GODKENDT   
Forslag O: Forslaget er FORKASTET (Sabrina 
foreslår, at det tages op på et ordinært møde).
Forslag M:(Der er diskussion om, hvorvidt det 
er dobbeltkonfekt, at der kommer en skriftlig 
beretning fra studienævnet eller ej.) Forslaget er 
FORKASTET.( Formanden vil gerne udsende 
en skr. beretning på mailinglisten til GF).
Forslag K: Forslaget er GODKENDT
Forslag L: Forslaget er GODKENDT

Forslag B: (Kirstine mener ikke, at bestyrelsen 
og referater skal være åbne. Dog skal fagrådet 
selvfølgelig holdes orienteret om arbejdet. Kir-
stine vil gerne have, at såfremt det drejer sig om 
enkeltpersoner så kan man lukke punktet. Dette 
diskuteres). Der er følgende ændring til forsla-
get: ”Som udgangspunkt er bestyrelsesmøder 
åbne, men punkter kan lukkes af forskellige 
årsager herunder personsager.”
Forslaget er GODKENDT med ændring!
Forslag U: GODKENDT
Simon Serbian trækker forslag C, da U er 
bedre.

Forslag J: Forslaget er GODKENDT, bliver 
paragraf 7   
Forslag T3: FORKASTET
Forslag N: GODKENDT
Forslag D: GODKENDT
Forslag X: GODKENDT
Forslag E: GODKENDT

6. Valg til MOKs bestyrelse
Mogens stiller op, han er der til daglig i redak-
tionen, VALGT

Morten Andresen stiller op, VALGT

7. Stormøde: Har Internationalisering som tema. 
Skal have talt med Mie, invitere rektor, Sabrina 
inviterer rektor. Simon spørger Andreas Lund 
om han kan deltage

Vedtægter for Det Me
dicinske Studenterråd 

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et 
fagråd under Studenterrådet ved Københavns 
Universitet

§ 2. Formål
Fagrådet har til formål at varetage de medi-
cinstuderendes studiemæssige interesser og 
repræsentere de studerende i studenterpolitiske 
forhold

§ 3. Sammensætning
Alle medicinstuderende ved Københavns 
Universitet har tale- og stemmeret i fagrådet. 
Fagrådet består af de fremmødte studerende
§ 4. Generalforsamling
Fagrådets øverste myndighed er generalforsam-
lingen, der afholdes ordinært hvert år i oktober 
måned. Generalforsamlingen indkaldes med tre 
ugers varsel i MOK samt via fagrådets mailing-
liste. Forslag til behandling under dagsordenens 
punkt 6 eller forslag til vedtægtsændringer skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen offentlig-
gør sådanne forslag senest i sidste MOK før 
generalforsamlingen og samtidigt på fagrådets 
mailingliste. Bestyrelsen udsender forslag til 
budget på mailinglisten senest en uge før ge-
neralforsamlingen. 
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære gene-
ralforsamling skal som minimum indeholde 
følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse bestående af 5 
personer

INDRE ORGANER



12

· formand
· økonomisekretær
· kontaktperson til Studenterrådet
· kontaktperson til Studienævnet for 
Medicin
· kontaktperson til Sundrådet

7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne 
udvalg og bestyrelser, herunder Universitets-
bogladen og MOKs bestyrelse.
9. Nedsættelse af og valg til udvalg 
under MSR.
10. Eventuelt
Stk. 3. Referenten sørger for, at udkast til referat 
udsendes på mailinglisten. Referater skal god-
kendes på det førstkommende fagrådsmøde.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes med 1 uges varsel af bestyrelsen, 
hvis et medlem af bestyrelsen eller 10 af de 
i § 3, stk. 1, nævnte personer begærer dette. 
Dagsordenspunkter skal i så fald indleveres til 
bestyrelsen senest 2 dage før den ekstraordinære 
generalforsamling. Indkaldelse af ekstraordi-
nær generalforsamling skal ske via fagrådets 
mailingliste og ved opslag. Hvis muligt an-
nonceres den ekstraordinære generalforsamling 
desuden i MOK.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem personer valgt på 
generalforsamlingen jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsen 
ledes af formanden. 
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at fagrådets 
vedtægter overholdes, og skal desuden tilse at 

rammerne for fagrådets arbejde er til stede, her-
under lokaler, edb-faciliteter og mailingliste.
Stk. 3. Bestyrelsen repræsenterer MSR mel-
lem fagrådets møder. I uopsættelige sager 
kan bestyrelsen træffe beslutning på fagrådets 
vegne. Sådanne beslutninger skal dog altid 
søges debatteret på fagrådets mailingliste før 
afgørelse.
Stk. 4. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit 
arbejde herunder forretningsorden. Dog er 
bestyrelsens møder som udgangspunkt åbne, 
men punkter kan lukkes af forskellige årsager, 
herunder personsager. Bestyrelsen skal udfær-
dige referat af sine møder. Og bestyrelsen skal 
holde MSR orienteret om sit arbejde, herunder 
sikre at bestyrelsesreferater er tilgængelige for 
interesserede.

§ 6. Møder
Det påhviler bestyrelsen af sikre, at der er 
udfærdiget et forslag til mødekalender for 
hele semesteret senest umiddelbart efter se-
mesterstart. 
Stk. 2. Der afholdes ordinært MSR-møde 
tidligst 6 dage før og senest dagen før hvert 
studienævnsmøde, således at studienævns-
dagsorden og medfølgende dokumenter kan 
være studienævnsrepræsentanterne i hænde til 
fagrådsmødet.
Stk. 3. Formanden udarbejder dagsordensfor-
slag, som annonceres i MOK ugen før mødet. 
Dagsorden skal som minimum indeholde føl-
gende punkter:

1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder 
status på økonomi
5. Studienævnsmødet
6. Sundrådet
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Stk. 4. Referenten sørger for, at udkast til referat 
udsendes på mailinglisten. Referater skal god-
kendes på det førstkommende fagrådsmøde.
Stk. 5. Øvrige MSR-møder indkaldes af besty-
relsen efter begæring af 1 bestyrelsesmedlem 
eller 5 af de i § 3, stk. 1, nævnte personer.
Stk. 6. Afstemning foretages ved almindeligt 
fl ertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme udslagsgivende
§ 7. Økonomi
I økonomiske forhold tegnes fagrådet af for-
manden og økonomisekretæren i forening. 
Bestyrelsen kan i øvrigt meddele fuldmagt.
Stk. 2. Fagrådets regnskabsår er fra 1. januar 
til 31. december.
Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger forslag til bud-
get til generalforsamlingen i oktober.
Stk. 4. Godkendelse af regnskab sker på det 
første ordinære fagrådsmøde i februar, hvor den 
kritiske revisor skal deltage, og kassereren skal 
afl ægge skriftlig beretning.
Stk. 5. For fagrådets økonomiske forpligtelser 
hæfter ingen personligt. 
§ 8. Personvalg
Valg sker som udgangspunkt ved håndsop-
rækning, dog kan en hver fremmødt kræve 
skriftlig afstemning. To stemmetællere udpeges 
af dirigenten

Stk. 2. Valg af én kandidat sker ved absolut fl er-
tal. Hvis der ved første afstemning ikke opnås 
absolut fl ertal, så foretages en ny afstemning 
mellem de to kandidater, der fi k fl est stemmer 
ved første afstemning.
Stk. 3. Valg af to eller fl ere personer sker ved 
et forholdstalsvalg mellem lister. Hvis man har 
stemmeret, kan man afgive en stemme på en 
liste, eller en stemme på en person på en liste. 
Det bestemmes, hvor mange mandater der tilfal-
der hver liste, ved at det for hver liste samlede 
afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4 og 5, og 
den største af de således fremkomne kvotienter 
give den liste, den er tilfaldet, ret til deres første 
mandat, den næststørste kvotient giver den liste, 
den er tilfaldet, ret til mandat nummer to, og 
så fremdeles indtil det antal mandater, der skal 
besættes, er fordelt mellem de forskellige lister. 
Har fl ere opnået samme kvotient, og kan alle 
ikke opnå valg, fordeles det eller de resterende 
mandater ved lodtrækning 

Stk. 4. Opstilling af kandidater til Studienævnet 
for Medicin sker på generalforsamlingen i ok-
tober. Først vælges fem kandidater jf. § 8, stk. 
3, dernæst vælges suppleanter. 
Stk. 5. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges en-
keltvis jf. § 8, stk. 2. 

§ 9. Repræsentation
Fagrådet repræsenterer de medicinstuderende til 
fællesrådsmøder og generalforsamlinger i Stu-
denterrådet ved Københavns Universitet, samt 
til møder og generalforsamlinger i Sundrådet. 
Der udvælges repræsentanter til disse møder 
på det foregående MSR-møde eller på et af de 
øvrige MSR-møder.
Stk. 2. Hvis der i fagrådet er ønske om at 
dele stemmerne til fællesrådet eller general-
forsamlingen i Studenterrådet over for visse 
dagsordenspunkter på disse møder, skal dette 
ske i samme forhold som meningsforskellene 
gør sig gældende.
Stk. 3. Valg af fagrådets repræsentanter til 
tillidsposter, som MSR har udpegningsret til, 
herunder udvalgsposter under studienævnet, 
skal ske på generalforsamling eller et ordinært 
MSR-møde.
Stk. 4. For at repræsentere fagrådet i udvalg 
under studienævn og øvrige tillidsposter skal 
man som minimum have været til stede ved 3 
MSR-møder samt være orienteret om fagrådets 
vedtægter, tidligere beslutninger og fagrådets 
forventninger til repræsentanten. Bestyrelsen 
kan i visse tilfælde dispensere for antallet af 
MSR-møder.

§ 10. Tillidsposter
Fagrådet forventer, at personer, som er valgt 
på dets lister eller som bestrider tillidsposter 
for fagrådet, holder de studerende og fagrådet 
orienteret om arbejdet og vigtige dagsor-
denspunkter, ligesom det forventes, at valgte 
deltager i de faglige diskussioner på faget og 
i fagrådet og derved søger at nå frem til en 
fælles stillingtagen til væsentlige sager. Denne 
kommunikation skal som minimum ske via 
fagrådets mailingliste

Stk. 2. Det forventes, at repræsentanter i 
studienævnet, udvalg herunder, Sundrådet, 
Studenterrådet, andre organer og lignende er 
moralsk forpligtede til at følge beslutninger 
truffet i fagrådet.
Stk. 3. Det forventes, at repræsentanter i stu-
dienævnet, udvalg herunder, Sundrådet, fælles-
rådet og andre organer deltager i den ordinære 
generalforsamling som afholdes i oktober. Er 
man som repræsentant forhindret i at deltage 
forventes det, at man sender en kort (20 linjer) 
skriftlig beretning til bestyrelsen senest en uge 
før generalforsamlingen.
Stk. 4. Følger repræsentanterne ikke fagrådets 
beslutninger, kan fagrådet:

a) påtale det overfor repræsentanter.
b) meddele, at vedkommende ikke 
længere repræsenterer organisationen/fagrådet. 
En sådan meddelelse kræver, at 3/4 af de frem-
mødte, omfattet af § 3, stk. 1, på et MSR-møde 
stemmer herfor.

§ 11. Eksterne aktiviteter
MSR, FADL og det naturvidenskabelige hoved-
områdes fagråd driver i samarbejde Panumbog-
lade og Naturfagsbogladen
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§ 12. Basisgrupper
Fagrådet kan vælge at støtte forskellige grupper 
på Panum økonomisk, herunder MOK og RUS-
kursusgruppen. For disse kræves der fremlagt 
budget og efterfølgende regnskab én gang 
årligt. Støtte til arrangementer kan gives efter 
ansøgning, der skal vedlægges budget, med 
krav om regnskabsafl æggelse snarest muligt 
efter arrangementets afholdelse. MSR-mødet 
kan dispensere herfra.
Stk. 2. Under fagrådet kan oprettes basisgrup-
per, herunder Husgruppen, SIMS og GIM. 
Økonomiske forhold mellem fagrådet og basis-
grupperne fastlægges på fagrådsmøder.

Stk. 3. Basisgrupperne har efter nærmere 
aftale med fagrådet adgang til kontorer og 
kopiering.

§ 13. Ansvar
Det er bestyrelsens ansvar at sikre vedtægter-
nes overholdelse jf. § 5, stk. 2. Det tilkommer 
fagrådet at påse vedtægternes overholdelse og 
træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål.

§ 14. Ændring af vedtægter
Ændringer i og tillæg til nærværende vedtægter 
skal vedtages af fagrådet på en generalfor-
samling med 2/3 fl ertal blandt de fremmødte, 
omfattet af § 3, stk. 1.

§ 15. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres 
vedtagelse på generalforsamlingen den 22. 
februar 1995.

Senest ændret ved ekstraordinær generalfor-
samling, den 23. februar 2006. 

Husk:Der er intromøde til 
MSR Torsdag den 9. marts 
kl 16.15 i lokale 1.2.20, Intro 
mødet er for dig der gerne vil 
vide mere om MSR og hvad 
vi arbejder med. Der er god 
mulighed for at stille spørgs-
mål!!!

05-03-2006

RASKE 
FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
40 år søges til et videnskabeligt forsøg. 

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan 
signalstoffet Prostacyclin (PGI2) virker på pul-
sårerne i hjernen og på hjernens blodgennem-
strømning. Desuden ønskes en beskrivelse af evt. 
hovedpine efter infusion af Prostacyclin.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne 
er forbundet med udvidelse af hjernens store 
arterier, og at en række karudvidende stoffer 
kan fremkalde hovedpine. Prostacyclin, der er 
undersøgt i talrige forsøg med mennesker, er et 
naturligt forekommende karudvidende stof, der 
er påvist i hjerneblodkar og nerverne omkring 
disse, og det ønskes undersøgt, hvilken indflydelse 
dette stof har på hjernens blodgennemstrømning 
og evt. hovedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à 
ca. 5 timer samt til en forundersøgelse(ca. 45 
minutter)

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.

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

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA 05055

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

Annonce

INDRE ORGANER

X ray
37 You equate “morning stiffness” with Rhematoid 
Artheritis
38 You actually know normal values for plasma 
Na
39 -K
40 Missing class causes you extreme stress
41 You have seriously asked someone “So how does 
that make you
feel?”
42 You have asked will this be on the exam

43 -Just after the prof. said it wouldn’t
44 You identify with Deb on E.R.
45 You have made a medical joke
46 -no one laughed
47 -You figure they just weren’t that far in their 
studying
48 You wear your stethescope around your neck 
on the bus
49 - you don’t even know which way the thing goes 
in your ears
50 “SOB” means short of breath to you
51 You have gone to student health with suspicion 
of a disease
you have studied
52 -within 3 days of the lecture
53 You have answered a question in class
54 -asked by the professor
55 -it was a rhetorical question
56 You can quote lines from the movie “Malice”
57 -you believe them
58 You can flip your pen over your thumb
59 - with both hands
60 - you do so throughout class
61 You have corrected a professor in class
62 -the rest of the class didn’t understand the 
lecture to
begin with
63 You know how to claculate specificity
64 -positive predictive value
65 - anion gap
66 -you can’t balance your checkbook
67 You don’t know what the weather was like for 
the past week
68 You don’t know what the weather is like right 
now
69 You actually talk in open ended questions
70 DIC isn’t a slang term for the penis in your 
book
71 You think B- is a bad grade
72 you have stressed about a pass/fail class
73 You study during most of your meals
74 You saw nothing abnormal about the Obses-
sive-Compulsive
Disorder
75 You draw all of the slides not already provided 
in the
handouts
76 -including the cartoons (humourous type)
77 Anatomy makes you hungry
78 You would even consider saying “Ease back on 
my finger at
your own pace”
79 You know the size of a RBC
80 - you don’t know the size of a football field

81 Your eyesight has worsened by 10 pts or more 
in the last year
82 You have the library hours memorized
83 Hou have your own seat in the library
84 You score more than 95 on the Epidemiology 
final
85 You own more than one white coat
86 You have debated between giving up sleep or 
eating in order
to find more time to study
87 You started studying for boards more than 2 
months in
advance
88 You have never received a personal invitation 

to discuss
your grades with the dean
89 A tie is the only addition necessary to what 
you normally
wear when you go to see patients
90 You wear scrubs to tests
91 You have made plans to study on a beach dur-
ing vacation
92 - you actually did
93 You have a designated seat in lecture
94 - You have ever asked someone to move from 
“your seat”
95 You sleep less than 4 hrs a night
96 -you think that is plenty
97 -you have thought about cutting back
98 You study more than 35 hrs outsid of class
99 -you think you are a slackard
100 You think everyone answers yes to most of 
these questions

Scale
<20 - You’re not in Med school. Go back to your 
party and
leave us alone. We have work to do.
20-35 Either Med school is a breeze or you like 
the sound of
“Senor doctor”
35-45 Gotta love that Primary Care
45-60 Well, I never really thought about MD/Phd, 
but now that
you mention it...
60-75 Your social life is shot, might as well try to 
earn lots
of money
75-90 Which surgery subspecialty did you say 
you liked?
90 All hail, great Med School Nerd master.

Til de hårde: Annbeth

Til de bløde: Liana
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PIT holder møde for aktive 
medlemmer torsdag d. 9. marts kl. 
16.30 på IMCC-kontoret. 
Der skal vælges ny lokalformand, så mød op hvis 
du vil være den nye formand eller bare aktivt 
medlem.

Anne Brun Hesselvig
Afgående Lokalformand.

E Q U I P  H O L D E R 
M Å N E D S M Ø D E  D E N 
13/03-2006
----------------------
EQUIP beskæftiger sig med indsamling af, fortrin-
svis brugt, hospitalsudstyr i Danmark, og formi-
dling af dette til værdigt trængende, fortrinsvis i 
udviklingslande.
EQUIP er repræsenteret i Århus, Odense og 
København.

Er det ovenstående arbejde noget du kunne tænke 
at være med til, så kom til vores månedsmøde an-
den mandag i måneden kl 16 på IMCC kontoret. 

FORÅRSARRANGEMENT 
D. 15/3 

I anledning af, at det snart er forår har vi 
den fornøjelse at præsentere Professor, dr. 
med. Mads Gilbert fra Universitetssygehu-
set i Nordnorge, Tromsø. 
Han vil onsdag d. 15/3 fra 16-19 i to foredrag 
fortælle om helikoptertjenesten i Nordnorge 
med eksempler fra det virkelige liv, og om 
retfærdighed og  politisk sundshedsarbejde i 
3. verdenslande. Efterfølgende er der socialt 
arrangement for nye og gamle SATS-med-
lemmer. 
Information om tilmelding og lokalisation for 
både foredrag og socialt arrangement kom-
mer snarest muligt på SATS-mailingliste 
samt punkt.ku.

Med venlig hilsen

Anders Dæhli Skjolding
andersskjolding@stud.ku.dk 

www.sats-kbh.dk

ØVELOKALE PÅ PANUM
Hvis du er interesseret i at få en tid 
i øvelokalet her på Panum, så mød 
op torsdag 16. marts kl. 16.15 nede i 
klubben ved køsseren, hvor tiderne 
skal fordeles. 
Der er fælles PA-anlæg, alt andet grej skal man 
selv have. Der skal møde en op fra hvert band (også 
fra de gamle bands som gerne vil fortsætte!), og 
tiderne fordeles efter antallet af medicinstuder-
ende i bandet. Desuden skal vi lige have afklaret 
mht. vores bandaften i klubben 13. maj.

Mvh. Simon Krabbe simonkrabbe@stud.ku.dk

FRI BAR FEST – FRI BAR 
FEST – FRI BAR FEST

Fredag den 31. 
marts er der fest i 
studenterklubben 
med FRI BAR i 
øl, sprut og soda-
vand.

Prisen er 150,- for 
piger/damer/kvinder og 200,- for 
drenge/mænd.

Festen er kun for studerende ved det sund-
hedsvidenskabelige fakultet.

Billetter kan købes i klubben fra i dag 
mod fremvisning af studiekort!

Kom glad!
Hilsen Studenterklubben

LÆR AT DYKKE!
- Har du altid drømt om at prøve, hvordan 
det føles at svæve i vægtløshed?
- Har du snorklet rundt i vandoverfladen 
på dine ferier og ærgret dig over, at du 
ikke kunne dykke ned i mere end alt for få 
sekunder?
- Eller er du vokset op med Cousteau i 
fjernsynet og altid drømt om at følge i hans 
fod(finne)spor?
- Eller er du blot en rigtig vandhund, som 
har mod på at udforske en hel ny verden 
under vand?

Så tilmeld dig PUCs OW begynder 
dykkerkursus og lad en helt ny verden 
åbne sig under dig!
Dykning er for alle, både kvinder og mænd, 
piger og drenge. Men pas på, det er frygteligt 
vanedannende...

Pris: 2.800kr. Dertil kommer indmeldelse 
(150/250kr) og kontingent (350/550kr) til 
PUC.

Prisen inkluderer al undervisning, leje af 
alt nødvendigt udstyr, teori materialer samt 
certifikat. Personlig transport til/fra dykker-
steder samt evt. udgifter til lægeerklæring 
er dog ikke inklusiv.

Kurset afvikles på flg. tidspunkter 
(obligatorisk fremmøde alle dage...)

Tir 4/4, 19-23: Teori
Tir 18/4, 19-23: Teori
Tor 20/4, 19-23: Teori
Lør 22/4, 12-19: Svømmehal
Søn 23/4, 12-19: Svømmehal
Man 24/4, 21-23: Svømmehal
Lør 29/4, Heldag: Øresund (Dyk 1+2)
Søn 30/4, Heldag: Øresund (Dyk 3+4)

Tilmelding på info@puc.nu eller hos Christian på 
tlf. 297 297 82
Mere info på www.puc.nu/kurser-2006-puc.pdf

SIDSTE TILMELDINGS- og 
BETALINGSFRIST onsdag 22. marts!

BLIV PADI RESCUE 
DIVER!
Én plads tilbage på kurset...!
For mere info og tilmelding se 
www.puc.nu/kurser-2006-puc.pdf

PUCS LYSEKIL KURSUS 
DYKKERTUR!
Lør 26/8 - lør 2/9 (ugen før sem. 
start)
Inkl. gratis Advanced Open Water, 
NITROX eller DEEP kursus…

To pladser tilbage på turen…!

For mere info og tilmelding se www.puc.nu/kurser-
2006-puc.pdf

INDRE ORGANER
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TORSDAG DEN 09.03.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Adams Æbler (instr. Anders Thomas Jensen)

Nynazisten Adam er idømt samfundstjeneste og skal 
derfor tilbringe en tid hos landsbypræsten Ivan, der 
forsøger at bringe kriminelle tilbage på den rette vej. 
Adam er dog ikke umiddelbart modtagelig for Ivans 
næstekærlige budskaber, og han bliver provokeret af 
hans grænseløse godhed. Adam accepterer dog, at hans 
mål med opholdet bliver, at han skal bage en kage med 
æblerne fra kirkens fl otte æbletræ.

FILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

PROGRAM 
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 
kommer, betaler man 60 kroner for et 
medlemskab for resten af sæsonens 

Tilbud fra

Ugens giraf #5: Om forsoning
Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den svære 
samtale”. Det vil skiftevis være studenterpræsten 
selv og hans medarbejder, der fører pennen. I en tid 
som forekommer fuld af sammenstød og konflikter på 
mange niveauer, håber vi, at vi kan bidrage positivt til 
en mere nuanceret forståelse af konfliktens anatomi 
og dermed også til en mere hensigtsmæssig håndter-
ing af konflikter. 

Ugens giraf er en let omskrevet version af studenter-
præstens prædiken, der var skrevet til Five o’clock 
tea-gudstjenesten søndag den 5. marts. Temaet var 
”forsoning”.

”Sand forsoning er en dyb personlig sag. Den kan kun 
finde sted mellem mennesker, der hævder deres egens 
personlighed og anerkender og respekterer andres.” 
Sådan sagde Desmond Tutu.

Derfor er der ingen mulighed for forsoning, hvis der 
ikke er noget ægte ønske om at anerkende andres 
personlighed; deres eksistens og ret til at være. Men 
dette er selvklart ikke det sammen som at anerkende 
alt hvad de siger og står for. 

Ønsket om forsoning har heller ikke noget at gøre 
med selvundertrykkelse. Forsoning er ikke at give 
den ene part ret. 
Forsoning kræver sandhed. Også hvis der er tale 
om overgreb, kræver det at sandheden kommer for 
en dag. 
Dernæst kræver forsoning accept ikke af uretten 
eller overgrebet, men af den andens personlighed. 
Det kræver en forståelse for, at den anden person er 

mere end ond, voldsmand, aggressor, eller hvad det 
nu måtte være.
Denne forståelse kan ikke presses frem, den kan ikke 
kræves – man kan kun bede til at den må vise sig. 
Forsoning er ikke noget man kan skemalægge. Hvis 
der er tale om alvorlige konflikter, så er forsoning noget 
som tager tid. Lang tid.

Sand forsoning kræver at vi hævder vores egne person-
lighed. Det må betyde at vi står ved, hvem vi er. 

Erfaringen viser os, at vi ikke er hele. At vi kender til 
angst, død, lidelse, splittelse – disse erfaringer hører 
med til at være et menneske.  For os selv, begynder 
forsoningen altid dér. Med os selv. Måske er det den 
vigtigste forsoning: At vi bliver forsonet med os selv. 

Et hovedmotiv i kristendommen er Guds forsoning 
med menneskeheden. ”For i ham besluttede hele gud-
domsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med 
sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans 
blod på korset.”
Den forsoningstanke er måske fremmed for os, men en 
væsentlig pointe er, at Guds forsoning med os samtidigt 
er kilden til vores egen forsoning med os selv. Vi skal 
ikke være guder for hinanden, men forsone os med at 
vi er mennesker.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Kommentarer til Ugens Giraf er velkomne!

(KUA) I skyttegravene er der ikke 
nogen ateister – eller er der?
Med hospitalspræst på Rigshospitalet Christian Juul 
Busch
Målet med foredraget er at identificere og diskutere 
nogle af de åndelige og eksistentielle behov, som er 
relevante for patienter i mødet med døden. 
I sit foredrag vil hospitalspræst Christian Juul Busch 
fortælle om, hvordan patienter i et hverdagssprog 
taler om eksistentielle og åndelige problemer: mening 
med døden, lidelse og smerte, søgen efter Gud, skyld, 
håb, liv efter døden ol. Et mundheld fra 1. verdenskrig 
hedder: ”I skyttegravene er der ikke nogen ateister!” 

Taler mundheldet stadig sandt, eller er der ateister 
i skyttegravene? 

Aftenen indledes med en temagudstjeneste med 
KUA’s studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen.

Tid: tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19.30 til ca. 
22.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 
København S

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

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Du er velkom-
men, uanset om du er 100 % nybegynder eller en 
erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du kan 
komme i gang. Alle er velkomne! 

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

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 Pa-
num (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
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

INDRE ORGANER
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Layman’s Dictionary Of Medical Terms 
Anti-Body : against everyone
Artery : study of paintings 
Bandages : The Rolling Stones 
Bacteria : back door to a cafeteria 
Barium : what to do when treatment fails (Bury 
em)
Botulism : tendency to make mistakes
Bowel : letters lik A E I O or U 
Caesarean Section : a district in Rome 
Cardiology : advanced study of card games.
Cat Scan : searching for ones lost kitty
Cauterize : made eye contact with her 
Coma : punctuation mark 
Congenital : friendly
Cortisone : the local courthouse 
Dilate : to live long (die late)
Enteritis : a penchant for burglary 
Genes : blue denim slacks 
Hangnail :coat hook 
Hemorrhoid : a male From outer space 
Herpes : what women do in the Ladies Room 
Hormones : what a prostitute does when she 
doesn’t get paid
ICU : Caught you
Labor Pain : hurt at work
Medical Staff : a doctor’s cane 
Minor Operation: coal digging 
Morbid : a higher bid 
Nitrate : cheaper than the Day Rate 
Node: was aware of (knowed)
Organ transplant : what you do to your piano 
when you move 
Organic : organ repairman 
Outpatient : a person who has fainted 
Pathological : a reasonable way to go (logical 
path)
Pharmacist : person who makes a living dealing in 
agriculture (farm assist) 

Post-Operative : a letter carrier 
Protein : in favor of young people (pro-
teen) 
Recovery : Room place to upholster 
furniture 
Red blood count : Dracula 
Saline : where you go on your boyfriend’s 
boat (sailing)
Secretion : hiding something 
Surgery : a reason to get an uninterrupt-
ible power supply (surge-surgery)
Sterile solution : not using the elevator 
during a fire 
Tablet : a small table 
Terminal Illness :getting sick at the 
airport terminal
Tibia : country in North Africa 
Tumor : an extra pair (two more)
Varicose : nearby (very close)
Urine : opposite of “You’re Out” !

Vinderen af Philms 
filmkonkurrence Djon Rock, 
fra rusvejledergruppen 
Baywatch, modtager sin 
velfortjente præmie. En af 
de her nymodens Digital 
Versatile Disc afspillere. 
Han modtager præmien 
foran MOKs berømte 
flaskevæg

I maven: Pizza, snack chips og 
høje snegle
I glasset: Mousserende 
vin,  wannabe cokes og 
afslutningsbajer
I Mediaplayeren: Metallica: 
"Whiskey in the jar"
I kassen i aften: nye afsnit af 
"Klovn" og "Unge mødre"

Ønsker: 
David: mere jazz - "påtirsdagpå
tirsdagpåtirsdag"
MBC: at David går ned med 
flaskerne fra flaskevæggen
Jannie: en hest
Mav: bremser på min cykel
Mogens: en lille en

ENDNU
EN


