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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: Redaktionen, der i mangel af bedre, lavede endnu en dekan-forside

Onsdag: 
  MOK nr 21, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  Crash i P8'n
  15.30 - Strikkecafé, se s.12

Fredag:
  Ansøgningsfrist for ophold i udlandet

Lørdag:
  21.50 De Unge Mødre (13)

Søndag:
  Malaysias Grand Prix - Kom så Schumi!
  Gudstjeneste i Skt. Johannes kirke ved   
  studenterpræsten

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  22.20 Klovn 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

6.-13.sem.

FASE 2-FEST
DEN 21. APRIL AFHOLDES I 
STUDENTERKLUBBEN DETTE 
SEMESTERS 

Dette er en fest for 
medicinstuderende, der går på 
6.-13. semester og som nu har 
undervisning rundt omkring på 
forskellige hospitaler, og derfor 
ikke længere har deres daglige 
gang på Panum. 

Så hvis du er en af disse, så sæt kryds i kalenderen 
og kom til fest sammen med nogle af dem, du til 
daglig får snakket alt for lidt med og som heller 
ikke længere kan huske noget om G-proteinkoblede 
receptorer og cAMP. Der vil blive solgt billetter i 
Studenterklubben i dagene op til festen.
Hvis du gerne vil hjælpe til med at få festen stablet 
på benene, så mød op til planlægningsmøde i Stu-
denterklubben torsdag den 16/3 kl. 16.00 eller skriv 
til Marietta på mariettanygaard@stud.ku.dk

DEBAT
FORUNDRINGENS KUNST

Som 13.semesters medicinstuderende ønsker jeg 
hermed at tage min afsked med MOK og Panum 
Instituttet på behørig vis med et debatoplæg. For 
jeg undrer mig. Mine medstuderende og jeg er i 
øjeblikket i færd med at gennemføre almen medicin 
rullet på 13. semester. Og vi har i den forbindelse 
dels klinik i almen praksis, dels undervisning i 
hold på omtrent 20 mennesker ad gangen. Det 
er praktiserende læger, der underviser os, og de 
lægger ofte op til diskussioner: Hvad gør man ved 
en patient, der ikke kan holde op med ryge? Hvad 
gør man som praktiserende læge, når man har 
konsultation med en patient, der ikke kan stoppe 
et åbenlyst misbrug af benzodiazepiner, rygning 
eller alkohol? 

I denne forbindelse var der i en time en kommende 
læge, der ikke ville have patienter, der røg, i sin 
praksis. Hun ville kun behandle ikke-rygende 
patienter. Hun mente angiveligt, at hvis man er 
for svag til at holde op med at ryge, så er man også 
selv ude om det. Hvis man forsøger at følge denne 
logik til ende, skulle vi som kommende læger vist 
have haft et mere uddybende kursus i hvordan man 
i det hele taget (for-)dømmer andre mennesker og 
dømmer hvem der har ret til sundhed, og hvem 
der ikke har det (evt. fordi de simpelthen vurderes 
som værende ”for svage”). I en anden diskussion 
var der en anden kommende læge, der ikke re-
spekterede en halvdement patients autonomi og 
rettigheder og var villig til (hvis det havde været 
lovligt) at tvangsindlægge en dame, der frivilligt 
lod sig indlægge, hvis det nu var, hun skulle ændre 
mening undervejs. Af respekt for den modtagende 
kollega, mente han, at denne tvangsindlæggelse 
burde udføres. 

Og så undrer jeg mig over, hvordan vi kommer 
igennem medicinstudiet i Danmark med et sådant 
syn på vore medmennesker. I det hele taget undrer 
jeg mig over, hvordan det kan være så svært at 
forestille sig, hvordan det må være på det nærmeste 
at være født med en smøg i kæften i stedet for en 
sølvske i munden. Hvis rygerne og de halvpsyko-
tiske et øjeblik kunne defineres som ”sociale racer”, 

LEKTIONSKATALOGER  V2.0

Nu har vi i nogle år kæmpet med SIS, KU’s smarte 
erstatning for lektionskatalogerne, hvor man 
kan sidde og hygge sig med et monstrøst antal 
undermenuer og klikke på små Fjeldrævsikoner, 
mens man gennemtrevler side efter side i håbet 
om at ende med at have fyldt sin lille nussede 
FADL-kalender nogenlunde ud. Man er selvfølgelig 
afhængig af, at en anden instans først har oplyst 
en om holdnummer osv. Det kræver en hvis por-
tion held og tålmodighed, men man kan jo vænne 
sig til så meget.

Så skete det utænkelige! KU introducerede et 
nyt system: Syllabus Plus. Personligt var jeg på 
randen af et sammenbrud, da dette nye system 
viste sig at være endnu mere brugerfjendsk end 
SIS. Me01-HumBio/Sau12/02/A/01 – hvad fanden 
betyder det?
Og ikke nok med det; ” Det er vigtigt at bemærke, 
at skemaer for undervisningen i klinikudvalgene 
og CeKU/LKF ikke vises i Syllabus Plus men vil 
fortsat stå her i SIS.” Leve revolutionen! Der er jo 
tale om et decideret tilbageskridt i forhold til de 
trykte lektionskataloger!

ville jeg fristes til at kalde disse medstuderendes 
ovennævnte udtalelser for social-racistiske. Men 
det skal jeg nok lade være med. Det kunne være, 
at nogen ville mene, at jeg forsøgte at anfægte 
ytringsfriheden.           

Som del af denne kommende fordømmende danske 
lægestand vil jeg hermed gerne have lov til at sige 
undskyld af hele mit hjerte: Undskyld til rygerne. 
Undskyld til de demente. Undskyld til de halvp-
sykotiske (Og ja, det gælder også dig, Pia!). Og i 
samme åndedrag vil jeg benytte lejligheden til at 
tage lige så meget afstand fra disse medicinstuder-
endes holdninger, som vores statsminister Anders 
Fogh Rasmussen for længst burde have taget fra 
Jyllands-Postens respektløse forhånelse af Islam. 
  
Anne-Lene Kjældgaard, 
annelene@stud.ku.dk

Jeg undrer mig over, hvem der udvikler de her 
systemer - jeg håber ikke, at de tager penge for det! 
Det er nu et heldagsprojekt at finde ud af hvor man 
skal møde og til hvad. Forelæserne står konsekvent 
i det forkerte lokale, og ingen er helt sikre på, hvad 
det hele skal handle om.

Min vision – og jeg er klar over, at der er tale om 
total utopi – er, at man taster sit personnummer, og 
så fortæller computeren en, hvilket hold man er på 
og samler ens timer i en smuk og velordnet oversigt. 
Eventuelt kunne man – og det er det rene sci-fi, jeg 
ved det! – lægge det direkte over i Outlook. 
Selv med min simple indsigt i IT vil jeg postulere, 
at det kan udføres – nemt!  Så hvorfor er det gjort 
så svært?

Frederikke Rönsholt, 10.sem KKA
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DET KAN NÅS ENDNU!

STUDIEOPHOLD I UDLANDET 
(ERASMUS/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 
(Nordplus-aftale).
Se hvordan du gør på adressen

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.
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
Kig evt. også forbi i den internationale studieve-
jledning i lokale 9.1.39:
Ons. eller fre. ml. 10-12 eller ring fre. ml. 9-10 på 
3532 7091

CEKU/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 for-
berede sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, 
eller at forberede sig praktisk til Akut patient 
eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende 
GRATIS aftenkurser:
IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. 
semester, genopfriskning af knudeteknik, forbere-
delse til kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds 
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer 
og knudebræt med instruktion
Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer
Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. 
En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret 
genoplivning efter opdaterede danske standarder 
for læger (Medicinering, hjertemassage, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede af-

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-
seundervisning.
Tid: 
Den 23. – 24. marts 2006, kl. 09.00 – 15.30.
Den 31. august – 1. september 2006, fra kl. 09.00 
– 15.30.
Sted:  
Panum Instituttet, hhv. 21.1.26a & 1.2.50
Undervisere: Ingeborg Netterstrøm, lektor, 
PUCS
Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, PUCS
Målgruppe:  
Studenterundervisere ved Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet (SVF) og kandidater, der er eller 
forventes ansat som undervisningsassistenter 
ved SVF.
Tilmelding:
Annelise Wildenradt,  e-mail: a.wildenradt@pucs.
ku.dk.
Program:  www.pucs.ku.dk

CENTER FOR KLINISK UDDAN-
NELSE/LKFTILBYDER I MARTS 
2006 KURSER FOR STUDER-
ENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SE-
MESTER I NEDENSTÅENDE 
FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE TID    ÅBNES
22-03-06 Kombi   16.30 – 20.30   01-03-2006
23-03-20 Genopl. 16.30 – 19.30   01-03-2006

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

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

tet Institut for Molekylær Patologi og er ansat 
ved Neurovaskulært Forskningslaboratorium på 
Rigshospitalet.
På en model, hvor man præcist kan efterligne en 
blodprops placering i hjernen, skal Rune Skovgaard 
Rasmussen undersøge, om stoffet amfetamin kan 
virke befordrende på evnen til at genoptræne mo-
toriske funktioner. Desuden vil forskningen under-
søge om en forhøjelse af blodtrykket kan mindske 
skaden i det område af hjernen, der er afskåret for 
blodforsyning som følge af blodproppen. 
Yderligere information: Institut for Molekylær 
Patologi, Neuropatologisk Laboratorium, Ph.d.-
studerende Rune Skovgaard Rasmussen, tlf. 3545 
5463.

Forskningsrådet for Natur og Univers har bevilget 
2,54 millioner kr. til 2 projekter med SUND-
tilknytning inden for forskningsområdet Syntetisk 
Biologi, som ligger i krydsfeltet mellem kemi, 
biofysik og molekylærbiologi:
Professor, dr.scient. Peter E. Nielsen, Institut 
for Medicinsk Biokemi og Genetik, IMBG, har 
modtaget 540.000 kr. til projektet Mimicking fun-
damental processes of life. On the road to artificial 
life?, hvor forskerne i laboratoriet vil efterligne de 
delprocesser, som danner proteiner 

Professor, ph.d. Thomas Bjørnholm, Nano-Science 
Center, har modtaget 2 millioner kr. til forskning-
sprojektet Bionanotechnology, der skal udvikle 
nanokomponenter, som kan bruges til at udnytte 
biomolekylernes evne til at genkende og hæfte til 
andre biomolekyler. Forskerne vil bl.a. også udvikle 
kabler med diametre ned til 100 nanometer, dvs. en 
titusindedel millimeter, som f.eks. vil kunne bruges 
til at detektere og afprøve nye lægemidler.

I alt 8 såkaldt visionære projekter har modtaget 
støtte til en værdi af 5,7 millioner kr. Midlerne 
kommer fra den pulje på 100 millioner kr., som 
Det Frie Forskningsråds bestyrelse i 2005 afsatte 
til satsningsområdet Visionære områder.

Yderligere oplysninger: Professor, dr.scient. Peter 
E. Nielsen, IMBG, tlf. 3532 7762, pen@imbg.ku.dk 
eller professor, ph.d. Thomas Bjørnholm, Nano-Sci-
ence Center, tlf. 3532 1835, tb@nano.ku.dk eller 
adjunkt Dimitri Stamou, Nano-Science Center, tlf. 
3532 0479, stamou@nano.ku.dk 
 
Fakultetets arealsituation

Dekanatet og fakultetets lokale bygningsudvalg 
har holdt møde om arealsituationen med henblik på 
en kommende fysisk reorganisering på fakultetet. 
Bygningsudvalget vil i løbet af de kommende uger 
arbejde på en redegørelse om arealgrundlaget for 
de eksisterende institutter og derefter beregne 
hvor mange kvadratmeter de nye institutter har 
behov for.
SUND råder i dag over ca. 70.000 kvm. og skal 
gennemføre en samlet arealreduktion på ca. 9.000 
kvm. inden 2011. Baggrunden er, at KU inden 2011 
skal reducere den samlede bygningsmasse på ca. 
345.000 kvm. med 30.000 kvm.
Kravene om reduktion er en følge af den såkaldte 
SEA-ordning (Statens Ejendoms Administration), 
hvor formålet er, at universitetet og fakulteterne 
opnår større fleksibilitet mht. udvidelser og ind-
skrænkninger og får større bevidsthed og synlighed 
om omkostninger og lejepriser. 
Rektor forventes at udmelde en ny arealplan for 
universitetet i april, og den fysiske reorganisering 
på fakultetet sker i sammenhæng med kravene om 
arealreduktion og den forventede nye arealplan.
Den gældende Bygningsplan 05 for KU er en lang-
sigtet plan for anvendelsen af universitetets byg-
ningsmasse, herunder reduktion af universitetets 
areal. Bygningsplanen er tilgængelig på Teknisk 
Administrations hjemmeside: www.ku.dk/ta/Plan-
lægning/Bygningsplan%2005.htm 

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Maj Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk

Ikke-fastansatte VIP er fordelt på fremtidige 
institutter

Instituttilknytningen for fakultetets ikke-
fastansatte VIP er nu på plads. Udmeldingen om 

Studie-
tilbud

tenkurser hvor de studerende har mulighed for at 
prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse 
på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for 
de 7.semester studerende der er startet i klinik 
eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset 
strækker sig fra 16.15-20.30 og der er plads til 18 
studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der 
kun undervises i et emne, nemlig genoplivning.

Panum-
posten

PANUMPOSTEN
NYHEDSBREVET FRA SUND

Nr. 51 – 10. marts 2006

Ph.d. studerende Rune Skovgaard Rasmussen 
har modtaget 500.000 kr. fra Lundbeckfonden til 
at undersøge 2 slags behandlinger af blodprop i 
hjernen. Rune Skovgaard Rasmussen er tilknyt-

STUDIET
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den fremtidige instituttilknytning bliver lagt på 
fakultetets hjemmeside den 13. marts. Eventuelle 
fejl kan indberettes til fakultetssekretariatet, att. 
Jeanne Kørner.
Det næste skridt i den omfattende proces vedrører 
TAP’ernes ønsker til fremtidig instituttilknytning. 
Spørgeskemaet til TAP om fremtidig institut-
tilknytning vil blive udsendt i uge 11.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Maj Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk eller Jeanne 
Kørner, jko@adm.ku.dk

Forskningsstyrelsen indkalder ansøgninger 
til internationale stipendier

Som led i udmøntningen af forskningsreserven for 
2006 indkalder Forskningsstyrelsen yderligere 
ansøgninger om Internationale stipendier. Forskn-
ingsstyrelsen har afsat op til 50 mio. kr. til formålet. 
Ansøgningsfristen er 10. april 2006. 
Yderligere oplysninger: Forskningsstyrelsen, att. 
fuldmægtig Pia Fredberg Nielsen, tlf. 3544 6330, 
pfn@forsk.dk eller fuldmægtig Søren Knudsen, tlf. 
3544 6317, skn@forsk.dk 

Sakari Kauppinen ansat som gæsteprofessor 
i funktionel genomforskning

Fakultetet har per 1. januar 2006 ansat M.Sc., ph.d. 
Sakari Kauppinen som gæsteprofessor i funktionel 
genomforskning. Sakari Kauppinen er ansat i en 
periode for 2 år ved Institut for Medicinsk Biokemi 
og Genetik, IMBG.
Sakari Kauppinen har ultimo 2006 fået tilsagn 
fra Højteknologifonden om en bevilling på 9,7 mil-
lioner kr. over 2 år til til projektet The MicroRNA 
Research Consortium – Towards novel molecular 
targets for LNA-based cancer therapy. Projek-
tets partnere er Santaris Pharma og Institut for 
Medicinsk Biokemi og Genetik, som med udgang-
spunkt i en stærk dansk styrkeposition arbejder 
med at finde mere effektiv kræftbehandling.
Sakari Kauppinens forskningsgruppe på Institut 
for Medicinsk Biokemi og Genetik, IMBG, under-
søger de såkaldte microRNA, som ifølge den seneste 
forskning spiller en central rolle for regulering 
af den genetiske information og for udvikling af 
genetiske sygdomme, og muligvis også for udvikling 
af cancer og de store livsstilssygdomme.
Yderligere information: Institut for Medicinsk 
Biokemi og Genetik, Sakari Kauppinen, 353 27836, 
sk@imbg.ku.dk eller www.hoejteknologifond.dk

Øjvind Lidegaard tiltrådt som klinisk profes-
sor i Gynækologi og Obstetrik

Dr. med., overlæge Øjvind Lidegaard, er den 1. 
marts tiltrådt klinisk professor i Gynækologi og 
Obstetrik ved Klinisk Institut for Gynækologi, 
Obstetrik og Pædiatri med tilhørende overlægestill-
ing ved H:S og Amager Hospital med tjeneste ved 
Rigshospitalet, Juliane Marie Center.
Den 52-årige Øjvind Lidegaard beskæftiger sig 
primært med forplantning og sygdomme relateret 
til hormonsystemet og har blandt andet forsket i 
kønshormoners indflydelse på udviklingen af kræft-
sygdomme og kredsløbssygdomme hos kvinder. 

Bioanalytikere og laboranter inviteres til 
symposium på RH den 21. marts 

Rigshospitalets symposiegruppe står bag et sym-
posium for bioanalytikere og laboranter, der finder 
sted den 21. marts 2006 kl. 10–16 i Rigshospitalets 
Auditorium 1.

Program
10.00 – 10.15 Velkomst
10.15 - 10.35 Donorsøgning ved knogle-
marvstransplantation
10.40 - 11.00 Kan radioaktiv mærkning af 
humane stamceller anvendes til at følge cellernes 
skæbne i organismen? Mærkningsteknik og vurder-
ing af mulig celleskade
11.00 - 11.15 Posterudstilling / Pause
11.15 - 11.35 SPECT-skanning af hjern-
ens blodgennemstrømning. Validering af skan-
ningstidspunktet efter injektion af sporstoffet 
Tc99m-SHMPAO
11.40 - 12.00 ”Opgaveknuserne” et efter-

uddannelsestilbud
12.00 - 12.40 Frokost
12.40 - 13.00 Posterudstilling i auditorie-
forhallen
13.00 - 13.20: Undersøgelse af mentalt 
retarderede og dysmorfe patienter med array-CGH 
analyse
13.25 - 13.45: Prob l emat ik  omkr ing 
validering af i TR-FIAs til måling af uPAR – en 
proteinreceptor, som er forhøjet i blod og væv ved 
flere cancerformer
13.50 - 14.10: Interfase-FISH-analyser 
fremfor konventionel kromosomanalyse ved Kro-
nisk Lymfatisk Leukæmi
14.10 – 14.20: Uddeling af posterpris
14.20 - 14.50: Kaffe / Te
14.50 - 15.10: Molekylærbiologisk metode 
(FISH) til findiagnostik af kromosomabnormiteter 
på for-malinfikseret paraffinindstøbt væv
15.15 - 15.35: P r æ n a t a l  R H D  g e n o-
typebestemmelse. Nyt tiltag inden for noninvasiv 
fosterdiagnostik i forbindelse med Rhesusprofy-
lakse og graviditeter, hvor kvinder er immunis-
erede med blodtypeantistoffer
15.35 - 15.55: Uddeling af Rigshospitalets 
Bioanalytikerpris
15.55: Afslutning på dagen

Moderator: Bent Hansen, udviklingskonsulent, 
Diagnostisk Center. Tilmeldingsfrist er den 15. 
marts 2006, pris: kr. 300,- 
Yderligere information: Symposiegruppen, att. 
Majbrit Kvist, tlf. 3545 3268, majbrit.kvist@rh.
hosp.dk eller Bent Hansen, 3545 3214, bent.
hansen@rh.hosp.dk

Grundkursus for undervisningsassistenter 
afholdes den 23.-24. marts

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 
PUCS, tilbyder et pædagogisk grundkursus for 
undervisningsassistenter. Gennem oplæg, dialog og 
fælles diskussion vil deltagerne få redskaber, til at 
beherske case- og klasseundervisning.
Kurset afholdes den 23.–24. marts 2006, kl. 
9.00–15.30 og den 31. august – 1. september 2006, 
fra kl. 9.00–15.30 i lokalerne hhv. 21.1.26a og 1.2.50 
på Panum Instituttet.
Undervisningen gennemføres af lektor Ingeborg 
Netterstrøm, PUCS og konsulent Jørgen Theibel 
Østergaard, PUCS. Målgruppen er studenterunder-
visere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
og kandidater, der er eller forventes ansat som 
undervisningsassistenter ved fakultetet.
Tilmelding til a.wildenradt@pucs.ku.dk
Yderligere information: www.pucs.ku.dk 
Marja-Leena Mäkeläs professorvikariat i Almen 
Medicin er forlænget med 1 år
KU rektor bliver ny formand for Koordina-
tionsudvalget for forskning, KUF

Rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Univer-
sitet, er ny formand for Forskningsstyrelsens 
Koordinationsudvalg for forskning, KUF. Som 
næstformand er valgt professor Nina Smith fra 
Det Frie Forskningsråd.
Koordinationsudvalget for forskning har til opgave 
at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem alle 
de statslige forskningsbevillinger, hvad enten de 
ligger på institutionerne eller i fondsregi. Udvalget 
skal koordinere indsatsen i spørgsmål, der er af 
fælles interesse for Det Frie Forskningsråd, Det 
Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundfor-
skningsfond, Rektorkollegiet, Sektorforskningens 
Direktørkollegium og Rådet for Teknologi og 
Innovation.
KUF-medlemmer
Rektor Ralf Hemmingsen, formand, Københavns 
Universitet, medlem af Rektorkollegiet
Professor Nina Smith, næstformand, Han-
delshøjskolen i Århus, formand for Det Frie Fors-
kningsråds bestyrelse
Direktør Klaus Bock, Carlsberg A/S, formand for 
Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse
Direktør  Henr ik  Sandbech ,  Danmarks 
Miljøundersøgelser, ordførende for Sektorforsknin-
gens Direktørkollegiums (SEDIRK) formandskab
Rektor Børge Obel, Handelshøjskolen i Århus, 
medlem af Rektorkollegiet
Direktør Birthe Skands, Bryggeriet Skands A/S, 
medlem af Rådet for Teknologi og Innovation 

Direktør Peter Elvekjær, Grundfos Management 
A/S, formand for Det Strategiske Forskningsråds 
bestyrelse
Yderligere oplysninger: Forskningsstyrelsen, 
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,860941&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Kursus i brug af video til undervisning og 
læring

Forskningsnettets UniVid-projekt og video-erfa-
gruppe inviterer i samarbejde med universitetets 
Academic Support Center til kursus om anven-
delsen af video til undervisning og formidling.
Kurset har til formål at udbrede kendskab til 
video-metoder i undervisningen på de enkelte in-
stitutioner. Formen vil være uformelle workshops 
– med vægt på generelle aspekter kombineret med 
lokale eksempler. 
Kurset henvender sig til alle undervisere og for-
skere på tværs af faggrænser, som har interesse 
i at se og høre mere om kollegers måder at bruge 
video på til undervisning og formidling.
Kurset afholdes fredag den 31.marts 2006, kl. 
13–16 i Lille Auditorium (15.1.30A) ved Academic 
Support Center, Njalsgade 102, 2300 Kbh. S. 
Yderligere information: www.forskningsnettet.
dk/roadshop

DSF har 410. mio. Kr. til strategiske forskn-
ingsprogrammer i 2006

Det Strategiske Forskningsråd, DSF, skal styrke 
samspillet mellem den offentlige og den private 
forskning. Forskningsrådet vægter god forskn-
ingsledelse og på en tæt dialog med aftagerne af 
forskningen og at ansøgerne har internationale 
samarbejdspartnere i form af et samarbejde 
med vækstlande, deltagelse i et EU-projekt eller 
lignende.
DSF har i alt ca. 410 mio. kr. til strategiske pro-
grammer og platforme i 2006. Heraf er 112 mio. kr. 
afsat til forskeruddannelse. 
Til april indkalder DSF interessetilkendegivelser 
og ansøgninger om støtte til forskning inden for 
følgende områder:

Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed, livsstil 
og medicinresistens, 98 mio. kr.
Tværgående brug af NABIIT-teknologier (nano, 
bio, IKT), 98 mio. kr.
Miljø og Energi, 98 mio. kr.
Sundhedsindsats mod udefra kommende påvir-
kninger – herunder forskning i antidoping, 26 
mio. kr.
Biologisk Produktion, 26 mio. kr.
Vand som ressource og element i naturens kredsløb, 
26 mio. kr.
HotSpots inkl. nye produktionsformer, 26 mio. 
kr.
Vedvarende Energi, 10,5 mio. kr.
DSF vil fremover kun operere med 3 bevilling-
styper: Strategiske forskningscentre, Strategiske 
netværk og Mindre strategiske satsninger, som 
findes beskrevet på Forskningsstyrelsens hjemme-
side.
Yderligere oplysninger: DSF, att. formand, Peter 
Elvekjær, pelvekjaer@grundfos.com, tlf. 8750 4700, 
eller Forskningsstyrelsen, att. kontorchef Vibeke 
Hein Olsen, tlf. 3544 6361, vho@forsk.dk eller 
www.forsk.dk/dsf 

25 mio. kr. til molekylærbiologisk kræftfor-
skning

Som led i Kræftplanen indkalder Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet ansøgninger til projekter om 
udvikling af molekylærbiologiske analyser med 
henblik på biologisk tilpasset (individualiseret) 
behandling af kræftpatienter. Der er afsat 25 mil-
lioner kr. til projekterne.

Fristen for ansøgning er den 27. marts 2006.

Yderligere information og opslag findes på 
Indenrigsministeriets hjemmeside: www.im.dk/
Index/dokumenter.asp?o=70&n=1&h=18&t=1&
d=2893&s=4

STUDIET
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NORSKTALENDE TEL-
EFONINTERVIEWERE 
SØGES
Alletiders studiejob, fritidsjob 
eller deltidsjob

Vi skal opstarte en norsk underafdeling med 
forbrugerunder-
søgelser blandt norske forbrugere. Der vil blive 
ringet til for-
brugere i Norge, men du arbejder fra vores danske 
afdeling.
 
Vi forventer, at du kan arbejde mindst 10 – 15 
timer pr. uge. 
Vagterne ligger primært om aftenen og i week-
enden og er af 5 
timers varighed.

Arbejdet består i, at ringe private forbrugere op 
og stille 
spørgsmål udfra et digitaliseret spørgeskema, dvs. 
at du ringer 
fra computeren

Vi forventer at du er behagelig i telefonen, har en 
god telefon-
stemme, er udadvendt og omhyggelig og har 
selvfølgelig gode 
Norskkundskaber (både i skrift og tale). Vi for-
venter at du er 
mindst 18 år, fleksibel, stabil og pligtopfyldende.

Er du en af dem vi søger, uddanner vi dig i inter-
viewteknik!

Vi tager også imod ansøgninger via e-mail: 
marianne.aastrup@hermelin.se, eller send den 
til:

Hermelin Nordic Research A/S, att. Marianne 
Aastrup
Nørrebrogade 66E, 2200 København N
Tlf. 35345600

VI MANGLER STADIG 
FORSØGSPERSONER!!!

RASKE MANDLIGE FOR-
SØGSPERSONER (IKKE 
RYGERE) 20-35 ÅR SØG-
ES 
til deltagelse i en undersøgelse af genetiske 
variationers 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

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

INSULINPEN EFTER-
LYSES!!!
Tirsdag d. 7. marts mistede jeg min insulinpen 
enten i et lokale på kemigangen i tidsrummet 08.00 
– 14.00 eller i Lundsgaard auditoriet i tidsrummet 
14.00-16.00. Det er en stålfarvet insulinpen mær-
ket ”Novo-pen” (se billedet!), og idet en sådan pen 
er strengt nødvendig at have og koster 800,00 kr, 
vil jeg blive utroligt glad, hvis jeg får den igen! 

Kontakt mig på tlf. 30280827
M.v.h. Annemarie Hilkjær

EFTERLYSNING
Jeg har glemt mine højtelskede motorcykelhand-
sker på kemigangen torsdag d. 9 marts.
De lå inden i en sort NY hue (som jeg også har 
glemt, men er ligeglad med)

Kan du hjælpe så ring eller sms på: 20 71 96 22

Venlig hilsen. Signe

SANGERE SØGES TIL 
STUDENTERKOR PÅ 
AMAGER
Har du lyst til at synge i et sjovt, ambitiøst og 
engageret kor, så søger Studentermenighedens 
Kor på Amager netop nu nye sangere til alle 
stemmegrupper. 
Koret har godt to års erfaring og består primært 
af studerende. Vi øver hver tirsdag kl. 16.30-
18.30 i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. 
Vi optræder 2-4 gange i semesteret, tager på ko-
rweekender og er ved at planlægge en koncerttur 
til Bornholm i efteråret.
Henvendelse kan ske til dirigent Sigrid Damsager 
Frandsen på 77 30 93 44 eller sigrid@stud.ku.dk.
For flere oplysninger se: http://www.hum.ku.dk/
sma/koret.html

REJSEMAKKER SØGES!
Ved du ikke, hvad du skal tage dig til i sommer-
ferien?
Så tag med til Thailand, Myanmar og Laos!

Jeg har masser af planer, men mangler en at 
rejse med...
Ide til rejserute kan ses på www.puc.nu/sea06.jpg, 
med udgangspunkt i Bangkok.
Tidspunkt fra ca. 10/7 (eller evt. allerede 24/6) og 
ca. 5-6 uger frem.

Lyder spændende?
Så ring/skriv hurtigst muligt til Christian på 297 
297 82 / chr@learntodive.dk

JOBOPSLAG: 
Vil du være med til at gøre 
patientbehandlingen bedre, tjene 
penge og samtidig evt. få mulighed for 
lave din OSVAL II?

· Til varetagelse af praktiske opgaver i forbindelse 
med mit ph.d projekt, der omhandler kritisk syge 
indlagte patienter, søges i alt 4 – 6 medicinstud-
erende. Tiltrædelse 1.april.
· Din arbejdsplads vil være forskellige kirurgiske 
og medicinske afdelinger på Herlev Sygehus. Du 
vil blive ansat af projektet, der udgår fra Dansk 
Institut for Medicinsk Simulation.
· Dit arbejde vil bestå af:  
1. Måling af BT, puls, SAT og respirationfrekvens 
samt vurdering af Glascow Coma Score og luftve-
jsforhold hos patienter indlagt på de pågældende 
afdelinger. 
2. Journalgennemgang 
Der vil være en kortere oplæring i arbejdsopgav-
erne inden du kommer ud på afdelingerne.
· Din arbejdstid vil være fra kl. 15.00 til kl. 
24.00.
· I tilknytning til arbejdet vil der være mulighed 
for samtidig at lave dataopsamling til et OSVAL II 
projekt – vi har allerede nogle emneforslag.
· Du skal arbejde i et team bestående af 4 - 6 
medicinstuderende. I kan selv planlægge jeres 
ar-bejde således at alle dage (incl. weekends og 
helligdage) gennem en ca 2 måneders periode 
bli-ver dækket. I tilfælde af sygdom o.lign. skal I 
dække ind for hinanden. Løn: kr 100,- hverdage og 
lørdage, kr 150,- S/H dage.
· Du skal være pligtopfyldende og omhyggelig, 
god til at kommunikere med patienter, pårørende 
og personale og indstillet på at gennemføre hele 
perioden. Du skal have klinisk erfaring dvs. være 
på 7 semester eller senere.  
· Som medarbejder på projektet vil du blive en del 
af et forskerteam. Du vil i løbet af din ansæt-telse 
dels få et indblik i hvordan læger og sygeplejersker 
arbejder på en almindelig sengeafde-ling, dels 
hvordan beslutningsprocessen omkring kritisk 
syge patienter forløber og endelig vil du i høj grad 
få trænet dit ”kliniske blik”. Du skal ikke deltage 
i patientbehandling.
For nærmere oplysninger tlf. 44884488 lok 3674 
eller e-mail: LONFUH05@herlevhosp.kbhamt.dk

Er du interesseret, skriv da en kort relevant an-
søgning og mail den til:

Læge Lone Fuhrmann
Dansk Institut for Medicinsk Simulation
E.mail: LONFUH05@herlevhosp.kbhamt.dk

SUNDHEDSSTYRELSEN SØGER 
MEDICINSTUDERENDE
Sundhedsstyrelsen søger to medicinstuderende 
til midlertidigt arbejde på konsulentbasis i Død-
sårsagsregisteret. 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, gennemsnitligt 14 timer om ugen. Der 
ønskes en aftale for minimum 6 måneder. Der kan 
dog evt. tages hensyn til ønske om kortere arbejd-
stid eller arbejde i en kortere periode.

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

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

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

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

UD AT FLYVE…

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag d. 24.03.06 til Vagtbureauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk

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.

Da holdet fungerer uden bagvagts ordning er det ek-
stremt 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.

NYT HOLD 1613 + 1614 
SØGES TIL KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK KLINIK 
RIGSHOSPITALET
Afdelingen søger friske og engagerede 
FADL - vagter med lyst og energi til at 
indgå i afdelingens spændende og til 
tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter, foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der udføres alle 
neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, IOM samt 
epilepsi kirurgisk udredning m.v.) også satellitlaborato-
rier på Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager 
Hospital og Frederiksberg Hospital. 

Du vil sammen med en neurofysiologisk assistent/læge 
komme til at beskæftige dig med undersøgelserne MEP, 
EMG, CTS og i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 10 FADL – vagter 
fordelt på to hold.
Hold 1613: 
· 1 FADL - vagt pr./dag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 15.30,  mandag 
– torsdag 
· Arbejdsområde er at assisterer læge ved 
EMG undersøgelser

Hold 1614 : 
· 1 FADL - vagt pr./dag, mandag, tirsdag, 
torsdag og 2 FADL - vagter fredag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 15.30 mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag
· MEP + CTS og evt. akut EEG 

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved hen-
vendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på 
Vagtbureauet.

Krav :
· Du skal kunne arbejde selvstændigt
· Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne fl ere
· Have bestået 6 semester
· Have minimum 300 SPV- timer, gerne 
fl ere 
· Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af klinisk 
neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 13.
Ansøgningsfristen: Fredag den 24. marts kl.12.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeple-
jerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR
Arbejdssted:
Almen praksis 1620  København V, (Vesterbrogade).

Perioder:     10/4 + 11/4-06, henholdsvis mandag og 
tirsdag, 9.00 - 15.00
                      samt onsdag d. 12/4 –06 11.00 - 18.00 

Løn:            SPV-løn

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, evt. også nogen  
klinisk erfaring.

Interesseret?
Kontakt Vagtbureauet, evt. pr. mail:  kc@fadl.dk
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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 
Holdleder Kion Støving tlf. 26132567, mail: kion@stud.
ku.dk 

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

VT / BVT HJEMMEHOLD 4635 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER 
TIL START   PER 01/02/06!
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. 
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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

TIL ALLE BASISGRUPPER/FORENINGER PÅ PANUM!
Igen i år vil vi prøve at afholde en 
Basisgruppe Fredagsbar.
Konceptet er, videreført fra sidste år, at hver basis-
gruppe i et tidsrum af aftenen/natten, med deres 
eget tema, står i bar, mens hele Panum er inviteret 
til FEST!
Sidste år var en succes! Og jo flere basisgrupper der vil 
være med i år, jo bedre!

Vi holder planlægningsmøde torsdag 23/3 kl. 16:00 i 
FADL’s mødelokale.
Vi vil meget gerne se en ansvarlig fra hver basisgruppe/
forening på Panum. Hvis I er forhindrede, så send 
en/flere stedfortrædere!

Datoen for selve baren er foreløbigt planlagt til at være 
sidste fredag i april (som sidste år), dvs. 28/4, men det 
afhænger af, om studenter klubben er ledig den dag.

Vi har oprettet en mailliste for arrangørerne/inter-
esserede. Skriv en mail til info@puc.nu, så bliver du/I 
sat på den.

Venlige hilsener,
Basisgruppe Bar Initiativet

ER DU EN AF DE NYE AR-
RANGØRER AF  KURSUS I IN-
TERNATIONAL SUNDHED ?
(kendt som Tropemedicinsk kursus)

Som altid skal der arrangeres Kursus i Interna-
tional sundhed til sommer – et kursus hvor delt-
agerne bl.a. består af medicinstuderende, FSV’er, 
læger og sygeplejerske som tager kurset inden et 
ophold i et udvilingsland. I år bliver kurset lidt 
anderledes end før. Der bliver i år mulighed for 
enten at koncentrere sig om International sundhed 
og tropemedicin eller om International sundhed 
og udvikling.

Det kommer til at ligge fra d. 7. august til d. 1. 
september 2006

Vi mangler interesserede studerende til at give en 
frivillig hånd med. Læs mere om hvad det inde-
bærer på www.imcc.dk under nyhedder.

Næste møde er Mandag d. 27. marts kl 1400 på 
kommunehospitalet bygning 1, opgang 1, lok. 
16.2.08 (Institut for International Sundhed)

Skriv  l idt  om dig  se lv  og  send det  t i l 
saschamichelsen@hotmail.com snarest.
Venlig Hilsen IMCC-Kursus i 
International Sundhed

LÆR AT DYKKE!
PUC afholder begynder 
dykkerkursus i april!

Dykning er for alle, både kvinder og mænd, piger 
og drenge... Kan du lide vand, er dette en oplevelse 
for livet!

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)

Pris: 2.800kr. Dertil kommer indmeldelse 
(150/250kr) og kontingent (350/550kr) til PUC.
Prisen inkluderer al undervisning, leje af alt nød-
vendigt udstyr, teori materialer samt certifikat. 
Personlig transport til/fra dykkersteder samt evt. 
udgifter til lægeerklæring er dog ikke inklusiv.

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!

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 16.03.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Crash
Denne uge viser fi lmklubben vinderen af årets Oscars for bedste 
fi lm og original manuskript ”Crash” instrueret og skrevet af Paul 
Haggis. 
I smeltediglen Los Angeles væves en række menneskeskæbner 
sammen i en større helhed, hvorved forplantningen af vore hand-
linger anskueliggøres. Filmen kan vække mindelser om ”Magnolia”, 
der på samme måde introducerer en række menneskeskæbner 
og disses mere eller mindre tilfældige, men signifi kante sam-
menstød.
Filmen adresserer nogle sociokulturelle spørgsmål og forviklinger, 
der præger en af vor tids metropoler. Beskueren indtager første 
parket og bevidner de situationer, der kan opstå, hvor menne-
sker, der ellers barrikaderer sig bag vægge, glas og fordomme, 
mødes –  Crash…… 
En fantastisk fi lm.    
- Vel mødt

FILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

PROGRAM 

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 
forstillinger.

TILBUD FRA 

Ugens giraf #6: Gå, slå eller stå
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 forekom-
mer fuld af sammenstød og konflikter på mange 
niveauer, håber vi, at vi kan bidrage positivt til en 
mere nuanceret forståelse af konfliktens anatomi og 
dermed også til en mere hensigtsmæssig håndtering 
af konflikter. 

Der er flere måder møde konflikter på. 
Hvis man mener, at konflikter grundlæggende er onde, 
farlige, tidsrøvende og unødvendige, kan en naturlig 
reaktion være simpelthen at undgå dem. Når der er 
optræk til noget ubehageligt, kan man vælge at flytte 
sig – fysisk eller mentalt – et andet sted hen og prøve 
at glemme sagen; simpelthen at gå. 

Somme tider er det nok en udmærket løsning; i hvert 
fald kan det være en god idé at bede om ”time out”, hvis 
sindene kommer i kog, og den konstruktive tænkning er 
forduftet. Men det løser jo ikke konflikten, og konflikter 
har det med at dukke op igen; måske endda med fornyet 
kraft, hvis de ikke bliver håndteret.

En anden måde at møde konflikter på er den mere 
hårdkogte. ”Jeg står på min ret, og enten er du med mig 
eller imod!” Det er løsningsmodellen hvor man – fysisk 
eller mentalt – spiller med musklerne, og ser den anden 
part som en modspiller, der skal besejres. Det handler 
– lidt hårdt sagt – om at slå. En ”sejr” kan give indtryk 
af at konflikten er løst, men den besejrede vil ofte stå 
tilbage med de samme frustrationer, der så finder et 
andet udtryk, også her måske med fornyet kraft.

Disse to løsningsmodeller er måske levn fra urtiden, 
hvor faresignaler skulle give anledning til flugt eller 
kamp. Hvis man var uopmærksom på trusler, eller 
ikke reagerede i overensstemmelse med dem, kunne 
det betyde døden.

Nu er det i vore dage sjældent døden, der lurer bag 

en snigende konflikt, men ikke desto mindre er mod 
stadig en af de egenskaber, som er vigtig, hvis man 
vil møde en konflikt på en god måde. Man kan nemlig 
vælge hverken at gå eller slå, men at stå; altså at blive 
stående i den konfliktfyldte sammenhæng og åbent gå 
ind i arbejdet med at finde en løsning. Og det kræver 
som nævnt mod, men også et vist mål af selvtillid og 
kreativitet.

For hvis man for alvor går åbent ind i en konflikt, 
må man være parat til at lytte og tale uden at miste 
besindelsen. Man må lytte åbent til den anden parts 
synspunkter. Man må være klar til at høre kritik, at 
møde sårede følelser, at høre udsagn som kan fore-
komme urimelige, at prøve at forstå tankegange som 
er forskellige fra ens egne. Og man må forsøge forklare 
sig, så den anden forstår, hvad man siger. 

Det er klart, at man ikke bogstaveligt skal vende den 
anden kind til og finde sig i at blive slået af den anden 
part i konflikten, men i overført betydning, kan det 
gamle udtryk stadig give mening. Min påstand er, at 
det kræver to ubesindige parter for at få en konflikt til 
at eskalere. Hvis den ene part bevarer roen og bliver 
ved med at lytte, bliver ved med at prøve seriøst at 
forstå og bliver ved med at tage den anden parts 
synspunkter alvorligt – uden dermed at være enig i 
synspunkterne – vil den anden part efterhånden miste 
kampgejsten og blive mere stemt for en fredelig løsning 
ud fra en dialog.

Øvelse: Har du prøvet at være vred på nogen – og 
måske ligefrem glædet dig til at skælde ud – og så 
blev du mødt med forståelse i stedet for modstand? 
Hvad skete der med din vrede? Har du prøvet det fra 
den anden side? At møde en person, der var vred på 
dig, med åbne arme og et ærligt ment ”Det kan jeg 
godt forstå”? Prøv evt. at øve dig i helt små dagligdags 
situationer. Det virker!

Lise Lotz, studenterpræstens akademiske medarbe-
jder
Kommentarer til Ugens Giraf er velkomne!

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug dine 
hænder et par timer på noget hyggeligt og nyttigt. Du 

er velkommen, uanset om du er 100 % nybegynder 
eller en erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du 
kan komme i gang. Vi har også masser af gode ideer 
og opskrifter, hvis du mangler inspiration. Og så 
er der altid kaffe og lidt lækkert til den skrantende 
sukkerbalance!
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Almindelig gudstjeneste
Tid: søndag den 19. marts kl. 10.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 220 
København N
Studenterpræsten står for gudstjenesten denne 
søndag, som er 3. søndag i fasten. Dagens tekst er 
Joh 8,42-51.

Chokoladebønner eller brødcroutoner?
Mange har opdaget, at der ikke er chokoladebønner i 
skålen ude foran studenterpræstens kontor i denne tid. 
Der er i stedet tørt brød i form af brødcroutoner. Men 
ikke helt så mange har måske fået fat i HVORFOR: vi 
holder fastetiden i hævd, og den begyndte askeonsdag 
den 1. marts og varer lige til påske. 40 dage med af-
holdenhed! Men til gengæld kan vi allerede nu afsløre, 
at der til påske vil være påskeæg i skålen… Der er 
noget at glæde sig til!

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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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

Nedtæll ingNedtæll ing
6 uger,  5  dage6 uger,  5  dage

KANDIDATER OG 
FORSIKRING I 2006

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

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

KONTINGENT 2006!

FADL har sat fokus på passiv ryg-
ning overfor lægestuderende og 
andre studerende indenfor sund-
hedssystemet. F.eks. ved arbejde på 
psykiatriske afdelinger er lægestu-
derende ofte massivt udsat for pas-
siv rygning.

I forbindelse med de igangværen-
de overenskomstforhandlinger har 
FADL derfor skrevet til Sundhedsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen for at 
få ministerens opbakning til hand-
ling. Sundhedsministeren har støt-
tet, at amterne og H:S bør fastsætte 
bestemmelser for området. Dvs. at 
overenskomstforhandlingerne skal 
fi nde en løsning på den passive ryg-
ning.

Mere info, inklusiv FADLs brev og 
Sundhedsministerens svar, fi ndes på 
www.FADL.dk.

PASSIV RYGNING

Kontingentet for den kommen-
de tid vil være på 750 kr. per seme-
ster. 

På Københavns Kredsforenings 
Repræsentantskabsmøde den 14. 
februar 2005, blev det vedtaget at 
nedsætte kontingentet med 50 kr. 
per semester, således at kontingen-
tet  for den kommende tid vil være 
på 750 kr. per semester, og ikke som 
tidligere 800 kr. 

Som altid er du også velkommen 
til at komme op forbi sekretariatet 
og spørge hvis der er nogle speciel-
le områder du gerne vil vide noget 
om.

Den Europæiske Menneskerettig-
hedsdomstol i Strasbourg har den 
11. januar 2006 kendt de danske 
eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet 
i strid med den europæiske menne-
skerettighedskonvention. Det bety-
der, at ansatte ikke længere kan tvin-
ges ind i en bestemt fagforening.

Flere medlemmer har undret sig 
over om dommen får konsekvenser 
for FADL:

I FADLs tilfælde er det sygehus-
ejerne, der er arbejdsgiver, og de er 
repræsenteret ved Amtsrådsforenin-
gen (ARF) og Hovedstadens Syge-
husfællesskab (H:S). 

FADL er fagforeningen og har en 
overenskomst med dem. I denne 
overenskomst er der ingen eksklu-
sivaftale, og det må der heller ikke 
være, idet de længe har været ugyl-
dige i overenskomster på det of-
fentlige arbejdsmarked, fordi de er 
i strid med de off entlige myndighe-
ders pligt til at behandle alle borgere 
lige.

Vil du vide mere, kan du læse hele 
indlægget på www.FADL.dk eller 
kontakte FADLs Hovedforening på 
telefon 3532 7377 eller på e-mail til 
hf@fadl.dk

mvh, FADLs HovedforeningAnette Pedersen som varetog KKFs 
økonomidel har fratrådte sin stilling 
i FADL. 
Det har bevirket at sekretariatet har 
været underbemandet i rus- og eksa-
mensperioden, som er en travl tid på 
sekretariatet. 
 Den 8. marts blev Helle Dahl ansat 
som vikar, for at afhjælpe situationen. 
Sekretariatet og KKF byder Helle 
velkommen og håber, at medlem-
merne vil tage godt imod hende.

NY MEDARBEJDER

EKSKLUSIVAFTALE?

INDRE ORGANER
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Flere og fl ere FADL-vagter 
får efterhånden kun udleveret 
en patientskjorte når de er på 
arbejde i stedet for en tjeneste-
dragt. Hospitalerne skal som 
udgangspunkt stille en tjeneste-
dragt til rådighed for FADL-vag-
ten, men sker dette ikke skal der 
betales en godtgørelse/erstat-
ning, dvs. kitteltillæg. 

HVORNÅR KAN MAN FÅ  
TILLÆGGET?

Godtgørelsen/erstatningen 
udbetales i følgende 2 tilfælde:

a) Hvis det undtagelsesvist 
ikke lader sig gøre af få en tjene-
stedragt. Dette gælder alle ho-

spitalsafdelinger/institutioner.

b) Der hvor det af behand-
lingsmæssige grunde pålæg-
ges studenten at benytte sit eget 
tøj. Dette sker fx på psykiatriske 
afdelinger og i hjemmeplejen.

HUSK AT SKRIVE TIILÆGGET 
PÅ DIN LØNSEDDEL

Får man ikke udleveret kittel 
og bukser    
- men kun en patientskjor-
te/natskjorte – på de hospi-
talsafdelinger, hvor det ikke 
pålægges dig af behandlings-
mæssige grunde at benytte dit 
eget tøj, skal du have en kit-
teltillæg på kr. 1,50 pr. time.

Så husk at skrive et 1 tal i til-
lægskolonnen på dit lønbilag 
samt notere at du ikke har fået 
kittel i kommentarerne og lade 
sygeplejersken attestere. Vagt-
bureauet udbetaler herefter kit-
teltillæg.

FADLs hovedforening samler 
herefter lønbilagene sammen 
og indberetter forholdene til 
Amtsrådsforeningen og Hoved-
stadens Sygehus Fællesskabs 
sundhedsfaglige afdeling. Vi hå-
ber meget på at forholdene bli-
ver bedre i fremtiden.

God vagt! 

Overenskomstudvalget, HF

FÅR DU OGSÅ BARE UDLEVERET EN PATIENTSKJORTE NÅR DU ER  PÅ VAGT?

GRØNLANDSGRUPPEN 
under IMCC arrangerer kliniske ophold på 
Grønland af én måneds varighed. 
Vi har enkelte ledige pladser tilbage på Grønland 
i 2006. Restpladserne fordeles efter først til mølle 
princippet. Skriv hurtigst muligt en mail til 
greenland@imcc.dk, hvis du er interesseret. 

Restpladser 2006
Aasiaat:
September: 1 plads

Aasiaat sygehus tilbyder logi, men du skal selv 
sørge for kost. 

Nuuk:
April, maj & juni: 1 plads hver måned. 
September 2006 - Marts 2007: Ligeledes 1 plads 
hver måned.

For samtlige måneder er det gældende, at ophold-
ene foregår på lægeklinikken.

I Nuuk skal du selv sørge for kost og logi. Tips til 
boliger kan findes på grønlandgruppens hjemme-
side under www.imcc.dk

Maniitsoq:
April & september 2006: 1 plads hver måned.
Januar - marts 2007: 1 plads hver måned.
Maniitsoq sygehus tilbyder logi. Mht. kost kan der 
tilbydes ét dagligt måltid i form af middag.

Basisgrupper forts.

Kom, indenfor!
Vi spiller så ofte vi kan, så kom og giv en hånd med!

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i SAKS
De Studerendes Almene Kødfl øjte Spillere

Vores vedtægter er saks’et fra en konkurrerende 
SAKS-forening.

Formål:
At skabe et dynamisk musikalsk studentersocialt forum 
hvor alles indre
kødfl øjtespiller kan komme frit ud og spille.

Missioner:
- Vi ønsker frit spil på panum
- Flere øvelokaler
- Mere og blødere toiletpapir på panum (vi kan anbefale 
silke deluxe)
- Fællesarrangementer med studiners almene kødharpe 
selskab
- Flere proteinrige drikke i kantinen

- Indførelse af spændende kammerkoncert til faglig 
dag
- Gratis lungetransplantationer til kvinder med små 
lunger
- Spredning af budskabet.
- Integration af svenske og norske kødfl øjte- og kød-
harpeentusiaster

Vi vil gerne takke foreningens protektor, OVL, dr.med. 
G. Usten for
støtte under opstartsfasen, samt vores internationale
samarbejdspartnere Dr. F. Ilét fra Frankrig samt Dr. K. 
Ussén fra
Sverige.

Der vil være være fællestransport til generalforsamlingen, 
der foregår
i Halløjland. Bussen kører fra Panum under næste lange 
fredagsbar.

Ønsker du mere info så kontakt foreningens protektor 
OVL. dr.med. G. Usten på dr.gusten@gmail.com

INDRE ORGANER
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Til stede: 
Melanie Veber 7. sem., Sabrina Elias-
son 5. sem., Jacob Gren sem.fri efter 
10., Anne Holm 8. sem., Mie Chris-
tensen 5. sem., Kirstine Fabritius 
11. sem., Eva Wetke 7. sem., Inger 
Mathiesen 8. sem., Simon Serbian 
12. sem., Helene Hvidman 9. sem., 
Simon Krabbe 3. sem. 

1. Formalia:
Melanie valgt til ordstyrer. Referatet 
fra sidste MSR-møde godkendt. 

2. Besparelser: 
Helene fortalte om hvad, der er sket 
med besparelserne. Hun fortalte 
bl.a., at man skærer patobiolo-
giundervisningen væk og nogle os-
val-vejledertimer, herunder vejleders 
tilstedeværelse til fremlæggelsen. 
Der er i kommunens klinikudvalg 
ikke længere dobbeltforelæsninger 
på Bispebjerg og Hvidovre, i stedet 
vil der blive afholdt forelæsninger på 
skift de to steder. Man sætter også 
besparelser ind på TAS. Desuden 
vil der på afdelingerne kun blive 
opslået nye lektorater, hvor der 
reelt er brug for det. Der vil også 
komme lidt bedre styr på pengene 
til klinikundervisningen, idet man 
har betalt for 2 ekstra uger på 7. 
semester.
Det blev fortalt, at det er endt med, 
at der er 8 mio kr mere i budgettet, 
end man først regnede med.
Der var enighed om, at man bør 
holde et ”hvor endte vi”-stormøde, 
evt. sammen med dekanatet, om 
besparelserne.

3. 1.-5. semesters revision:
Der har været undren over ”2005- og 
2006- studiordningerne”. Studieord-
ningen 2005 er den kortlagte studie-
ordninge med optalte ECTS-points, 
der er ingen ændringer i forhold til 
2000-ordningen. 2006- ordningen 
indeholder et nyt kursus i almen 
medicin som starter nu.
Der blev fremlagt et forslag til et 
lille indlæg i MOK om disse to ord-
ninger.

Dernæst blev resultaterne af revi-
sionen, som endnu ikke er endelig, 
fremlagt:

På 1. semester:
Humanbiologi og kemi vil være som 
hidtil. Der er et nyt kursus i Tidlig 
Patientkontakt (TPK) og lægern-
ing/professionalisme: TPK vil være 
som før, med tid i almen praksis og 
samtaler med en patient udvalgt 
af den praktiserende læge og en 
rapport om forløbet. Der vil være 
forelæsninger og SAU om læge-pa-
tientkontakt, compliance o.a. Helene 
vil lave et udkast til MOK om dette. 
Der vil blive to eksaminer på 1. 
semester: Tentamen i Basal human-
biologi og kemi og en eksamen/ten-
tamen i TPK. Det blev diskuteret om 
en tentamen i TPK ikke ville være det 
bedste, men man afventer forslag 
til hvad eksamen skal indeholde før 
beslutning om hvad holdningen skal 
være tages. Dog vil man foretrække 
en tentamen

2. semester: 
Her vil der være et cellebiologikur-
sus og et vævskursus indeholdende 
genetik, histologi, biofysik og almen 
embryologi. Denne udformning blev 
diskuteret og der var enighed om, at 
man skulle lade semestret køre og så 
evaluere resultatet. Mht. eksamen så 
er der 1 eksamen i cellebiologi og en 
i vævskurset. Den sidstnævnte skal 
være en godt integreret eksamen og 
ikke 4 selvstændige opgaver.
Der har været forslag fremme 
om at lægge metabolisme på cel-
lebiologikurset, og denne del ville 
så være nødvendig at evaluere 
selvstændigt. Fordelen ved denne 
placering blev diskuteret og der 
var enighed om, at det ikke var 
en god ide at lægge kurset på 2. 
semester. 
Det blev bl.a. fremhævet, at det 
hænger ret godt sammen på 4. 
semester, og at man også på dette 
tidspunkt er blevet meget bedre til at 
studere og lære osv. .Herefter blev 
det diskuteret hvorledes man skal 
placere hhv. psykologi og det Tidlige 
kliniske ophold (TKO). Man blev 
enige om, at det ville være godt hvis 

psykologien blev placeret på 2. se-
mester i forlængelse af TPK på 1. og 
at TKO er på 3. semester således, at 
man har haft noget klinisk anatomi 
inden opholdet.
Evaluering på psykologikuset på 
2. semester som skulle være et 
blokkursus, kunne være en 48 tim-
ers opgave efterfulgt af en mun-
dtlig fremlæggelse af denne. Der 
har været forslag om, at den bedst 
kvalifi cerede underviser i et givent 
emne underviser alle hold i dette 
emne. Dette blev diskuteret, og man 
mener, at det kunne være meget 
spændende og give nogle rigtig gode 
timer; samtidig blev det også frem-
hævet at man kunne risikere at få 
en undervisning med ”superekspert” 
indhold. 

3. semester:
Her vil der være Organkursus 1 
(bevægeapparatet inklusiv klinisk 
anatomi og neurofysiologi) og TKO 
(jævnfør afsnittet om 2. semester). 
Generelt var der enighed om, at 
man bør arbejde for, at undervisnin-
gen bliver baseret på mere klinisk 
anatomi end det er tilfældet for 
øjeblikket

4. semester:
Her vil der være metodekursus i 
starten af semestret, OSVAL 1-intro 
og blokkurser i hhv. mave-tarm, 
hjerte-lunge-blod og energiom-
sætning.
Tentamen i metodekursus skal være 
minded på at man skal til at skrive 
Osval 1. Der skal være tentamener 
efter blokkurserne, energiomsæt-
ningen kunne være integreret i en 
eller begge af de to andre organ-
blokkurser. 

5. semester:
Her vil der være Osval 1 og blokkurs-
er i almen patologi/immunologi, 
nyren, endokrinologi. Der skal være 
tentamen efter hver blok. Patologi og 
immunologi en integreret tentamen 
som det fungerer på 1. semester. 
Der har været ønske om et to ugers 
caseforløb med cases baseret på 
undervisningen på 4. og 5. semes-
ter, men dette er der ikke plads til 

Referat fra fagrådsdagen den 4. februar 2006.
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men man kunne lave en eksamen 
baseret på kendte cases fra de to 
semestre.

4. 6.-9. semester:
Der er nedsat en revisionsgruppe 
under studienævnet. Anne og Eva 
sidder i det fra MSR.
Der er to grundlæggende forud-
sætninger for arbejdet i udvalget: 
Omfanget af videnskabsteori og 
epidemiologi på 1.-5. semester og 
farmakologien. 
Man vil gerne skille arbejds- og 
miljømedicin og videnskabsteori ud 
og evaluere dem selvstændigt da de 
for mange er et forstyrrende element 
i eksamen. 
Det blev også diskuteret om man 
ikke skal tage opbygningen af se-
mestrene, med skiftende ”klinik og 
teori- semestre”, op under revisio-
nen af semestrene

5.Ny dekan:
Det blev fremlagt hvordan arbej-
det med at ansætte en ny dekan 
foregår. Der nedsættes et indstill-
ingsudvalg, 
der behandler ansøgninger og af-
holder samtaler. Sundrådet har 
peget på Simon Serbian til udvalget. 
Den nye dekan vil blive ansat engang 
i løbet af foråret. 6: SCOME:
Maja Basnovs (hun er fra Århus) op-
stillingsgrundlag blev læst igennem 
og hun blev valgt fra Kbh. 
Desuden blev det oplyst, at IMCC 
holder møde i Odense den 11.-12. 
februar angående IMCCs struktur-
Desuden afholder IMCC forårsmøde 
den 24.-26. marts i Århus, med 
gruppetid (f.eks SCOME) sant train-
ing/undervisning. Prisen på 100 kr 
inkluderes transport og fortæring 
dog ikke drikkevarer..

7.  Reklamer på bogmarke-
det:
Der har været en debat over MSR-
aktive mailinglisten om reklamer 
fra bogladen på bogmarkedet og 
om hvorvidt det er ok, at bogladen 
sælger gamle bøger og papirvarer på 
markedet. Dette blev diskuteret, og 
det blev bestemt, at det ville være 

Tror du måske 
studenterpolitik 
er noget for dig?

MSR er stedet hvor vi dis-
kuterer studieordningen og 
dens kurser, eksamener og 
undervisningsmetoder. 

Vi har også pladser i fx 
kantineudvalget, hvor vi 
øjeblikket arbejder på at 
få installeret mikrobølgeo-
vne til brug efter kantinens 
lukketid, i biblioteksudval-
get hvor vi arbejder for 
fl ere grupperum og læsep-
ladser og MEGET mere.

Vil du gerne have flere 
læsepladser, bedre mad i 
kantinen???

Så kom til MSR-møderne! 
Næste møde er 30/3-06 
kl 16:15 i lokale 1.2.20

i orden, om bogladen indleverede 
bøger på lige vilkår med de andre 
studerende, såfremt det drejer sig 
om højst 30 bøger, idet man ikke 
ønsker at hive grundlaget for de 
studerendes bogmarked væk. Bog-
laden må også sælge kuglepenne og 
blokke, men det må så være dem 
selv der står for optælling af var-
erne før og efter bogmarkedet. Der 
vil ligeledes blive lagt et gebyr på 
salget af kuglepenne/blokke Simon 
Krabbe henvender sig til bogladen og 
fortæller dem hvad man kom frem 
til på mødet, og melder tilbage via 
mailinglisten.

8. Status på PR:
Den nye folder som PR-udvalget har 
udarbejdet blev gennemlæst. Der 
var forskellige forslag til ændringer 
og forbedringer- herunder ønske om 
lidt mere struktur. PR-udvalget går 
videre med arbejdet. Der vil også 
blive lavet et (evt. fl ere) forslag til 
et layout. Udvalget sender et nyt 
udkast til folderen på mailinglisten 
og layoutet vil blive præsenteret på 
et af de næste møder.

9. Intro til nye:
Sabrina introducerer de nye for MSR 
i næste uge ved forelæsninger. Mie 
tager med hende.

10. 11. semestersudvalg:
Dette vil blive taget op igen på næste 
MSR-møde.

11. Den ekstraordinære gen-
eralforsamling:
Finder sted den 23. februar. Her 
skal der godkendes regnskab og 
vedtægtsændringer.

Eventuelt: Der er stormøde den 
18. marts. Emne for mødet bliver 
internationalisering af medicinud-
dannelsen. 
Kenneth fortalte at der i Sun-
drådet har været diskussion om 
hvorvidt bl.a. tokronersslikauto-
materne har en negativ indfl ydelse 
på brugernes sundhedstilstand 

(f.eks. fejlernæring, overvægt og 
hvad deraf måtte følge). Dette blev 
diskuteret og der var enighed om, at 
det reelle problem er, at der ikke er 
nogen sunde alternativer til slik og 
sodavand især ikke efter kantinens 
lukketid f.eks. i form af automater 
med frugt, sandwich og vand.

Meddelelser:
Sabrina meddelte at børnehaven 
Sund Børn fl ytter midlertidigt ind på 
Nørre Allé 6-8. Kenneth meddelte at 
rektor har givet penge til indkøb af 
computere til eksamen.
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