
29. marts

Nr. XXIII

38.  årgang

2 0 0 5 - 2 0 0 6

Det her er DIN mulighed for at blive hørt 
og gøre en forskel!!!
Så gør dog noget ved det!
-svar på spørgeskemaet om DIT under-
visningsmiljø!

Spørgeskemaet 
blev udsendt 
d. 1. marts på 
din PUNKT.KU 
e-mail

Ja, spørgeskemaet er meget laaaaangt 
– men det er medicinstudiet også – vil du 
ikke gerne have, et ordentligt studiemiljø 
at studere i, i alle de mange år?
Eller er du bare ligeglad?
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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: Studieadministrationen

Onsdag:  Kl. 16 - SATS foredrag om traumerøntgen
  MOK nr 23, årgang 38 udkommer

Torsdag: Tid til at lufte kværnen - se Basisgrupper!
  MSR-møde kl 16.15
  Indisk temaaften i klubben med 3om1 og P8'n
  

Fredag: FRI BAR FEST I KLUBBEN!

Lørdag: 
  

Søndag: Tag dig en forfriskende Dagvagt!
  

Mandag: Husk så at have svaret på det spørgeskema!
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: 17.00 SCORP møde på IMCC kontoret
  SIMS knæworkshop og månedsmøde 
  SAMS holder møde om "Yngre læger i det   
  nordlige Norge"

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

Det er jo et kendt faktum at man bør have 8 
timers søvn i døgnet. Får man ikke nok søvn 
forbliver man træt. Og ikke nok med dét, per-
sonlige studier har vist at man også bliver sur og 
tvær og uudholdelig for sine medmennesker. 

Det kan endda gå så vidt at man udvikler 
symptomer på depression (og 
det er faktisk rigtigt).

Men hvorfor er det så at vi er 
så mange, der er så trætte at 
det er en krig at komme op til 
undervisning kl. 8? 

Netdoktor.dk skriver bl.a.
“Generelt siger man, at man 
får tilstrækkeligt med søvn, 
hvis man føler sig udhvilet om dagen. Dette 
medfører at enkelte mennesker klarer sig med 
mindre end seks timers nattesøvn, mens andre 
har brug for ni timer eller mere. Begge dele kan 
betragtes som normalt.” 

- hvorfor er dette ikke taget med i overvejelserne 
da man lavede lektionskataloget? Hvis jeg skal 
stå op kl. 7 for at gå til undervisning skal jeg 

jo gå i seng kl. 21 dagen før, for at få søvn der 
er bare nogenlunde nok til at jeg kan overleve 
dagen efter. Og helt ærligt, det er der jo ikke no-
gen mennesker der gør, med det udbud af reality 
fjernsyn som tv nu til dags kan tilbyde. 

Jeg har en fornemmelse af at det er A-men-
nesker der sidder på magten, når 
det gælder planlægning af under-
visning. Den eneste grund til at 
vi B-mennesker fortsat lader os 
tromle af A-menneskerne er, at vi 
ikke har energi nok til at gøre noget 
ved det. Det har f.eks. taget mig 12 
timers søvn og 1½ liter kaffe, blot 
at skrive dette.  

Hvis der er nogen B-mennesker 
ud over mig, som har energi nok til at gøre 
noget mere seriøst ud af det, end at brokke sig 
i MOK, så ville jeg være evigt taknemmelig, og 
formentlig også et bedre menneske. 

På forhånd tak, 
Jannie/MOK-redaktionen

HVORFOR ET STIGENDE ANTAL STUDERENDE ER TVÆRE

“Da vækkeuret ringede 
i morges var det lige-
som at der blev tændt 
en atombombe, det var 
virkelig ubehageligt”

Thomas, 4. sem

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

Styrende Organer
SEMESTERSTART MEDICIN-STUDIET

efterår 2006:

Semesterstart mandag d. 4. september 2006, dog med følgende undtagelser:
6. og 8. sem. starter mandag d. 28. august 2006

12. sem., 2000-ordningen, starter mandag d. 21. august 2006
12. sem., 1986-ordningen, starter mandag d. 28. august 2006

Venlig hilsen
Mette K. Kristensen

Studienævnet for medicin

DET HER ER DIN 
MULIGHED FOR AT 
BLIVE HØRT OG GØRE EN 
FORSKEL!!!
Så gør dog noget ved det
– svar på spørgeskemaet om DIT undervisn-
ingsmiljø!

Spørgeskemaet blev udsendt d. 1. marts på din 
PUNKT.KU E-MAIL. Find den gamle e-mail frem 
og svar på spørgsmålene. Ja, spørgeskemaet er 
meget laaaaangt – men det er medicinstudiet også 
– vil du ikke gerne have, et ordentligt studiemiljø 
at studere i, i alle de mange år? 
Eller er du bare ligeglad?
Du har kun til d. 3. april til at svare på spørgeske-
maet, så du må hellere se at tage stilling!

Har du spørgsmål til spørgeskemaet eller svært 
ved at finde e-mailen med linket til spørgeskemaet, 
så kontakt Louise Fejerskov i studieadministra-
tionen på e-mail: mlf@adm.ku.dk 

KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET
Hovedstadens sygehusfællesskab
  

GODKENDT
Adresse: Direkte telefonLokal faxE-mail · 
Afsnit 5313, Teilumbygningen   
Frederik V´s Vej 11  2100 København Ø·
Direkte tlf: 3545 4438·
Fax 3545 4437· 
Email: rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
 

Referat af møde i Klinikudvalget 
Rigshospitalet, d. 16. februar 2006 
kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, overlæge 
Michael Petersen, overlæge Jesper Eldrup, over-
læge Ole Weis Bjerrum, overlæge Henrik Arendrup, 
stud. med. Mette Lenstrup (13. sem.), stud. med. 
Lisbeth Ellegaard (12. sem. ny), stud. med. Thea 
Møller (11. sem.), stud.med. Anne-Sophie Chris-
tensen (7. sem.), stud.med. Mikkel Gybel (6.sem.), 
studentersekretær Maja Saabye og sekretær Rita 

REDAKTIONELT
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Dalhammer.  

Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, 
overlæge Helle Aggernæs, overlæge John Vissing, 
overlæge Keld Kjeldsen, stud. med. Hellen Edwards 
(10. sem.), stud. med. Morten Lindhardt (9. sem.) 
og sekretær Lili Hansen 

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 2.Godkendelse af referat
Godkendt
3.Meddelelser fra formanden
Intet
4.Meddelelser fra Studienævnet
Intet
5.Evalueringer fra efteråret 2005 for 6. semesters 
kursus i mikrobiologi/infektionsmedicin og bev-
ægeapparatet
Evalueringerne er generelt gode, men besvarelse-
sprocenten er lav. De studerende giver udtryk 
for, at det kan være et problem, at der evalueres 
både mundtligt (eksempelvis i forbindelse med 
standpunktsprøver/tutorsamtaler) og elektronisk, 
da mange kun evaluerer enten mundtligt eller 
elektronisk. Desuden er nogle studenter af den 
opfattelse, at evalueringerne ikke bliver brugt, 
hvilket ikke er korrekt. Evalueringerne kan 
muligvis gøres mere personlige ligesom tutorerne 
kan opfordre de studerende til at svare på disse.  
Klinikudvalget skriver til studienævnet med fors-
lag til forbedringer. 
6.Meddelelser fra sekretariatet
På baggrund af pkt. 9 i referatet fra mødet i januar 
d.å. har en underviser kontaktet os ang. formuler-
ingen ”hvor anæstesiundervisningen ikke var en 
god oplevelse”. Kritikken drejede sig konkret om 
en enkelt underviser - som efterflg. er ophørt som 
undervise, da afdelingens egen evaluering af kurset 
også viste utilfredshed med vedkommende. 
Undervisningen i objektiv undersøgelse på 7. 
semesters første dag glippede desværre for et hold 
- sekretariatet er ved at arrangere erstatningsun-
dervisning.
I logbogen til 12./13. semester er der ikke plads 
til navn og cpr. nr. på attestationsblanketten. 
Klinikudvalget har i stedet sendt revideret attes-
tationsblanket til de studerende. 
På 8. semester placeres kurset i arbejdsmedicin 
fremover som et 2 ugers rul, således at tidspunk-
tet for undervisningen varierer fra semester til 
semester. 
7.Meddelelser fra semestrene
6. sem.: De studerende udtrykker frustration over 
de divergerende holdninger til bogvalg blandt 
underviserne. Der henvises til klinikudvalgets 
anbefaling af lærebøger, skrevet i referat af møde 
d. 03.11.05.
7. sem.: Kliniktimerne fungerer fint. Det er ærger-
ligt, at LKF undervisningen ligger sent for nogle af 
holdene - dette skyldes et logistisk problem.
8. sem.: Intet
9. sem.: Intet  
10. sem.: Intet 
11. sem.:  Undervisningen er rigtig god. Der er tvivl 
om, hvorvidt semesteret afsluttes med tentamen 
eller eksamen. Iflg. studieplanen er der tentamen, 
og da der ikke foreligger meddelelser om andet, 
må det forventes at der afholdes tentamen – ikke 
eksamen.  
12. sem./13. sem: Undervisningen er god på både 
Frederiksberg hospital og Rigshospitalet. Der 
stilles spørgsmål om, hvorvidt Frederiksberg hos-
pital skal afholde eksamen i gyn/obs. 
8.Evt.: intet
KAGE: Anne-Sophie tager kage med til mødet d. 
23. marts

Referent: studentersekretær Maja Saabye

Adresse: Afsnit 5313, Teilumbygningen   
Frederik V´s Vej 11  2100 København Ø·
Direkte tlf: 3545 4438·
Fax 3545 4437· 
Email: rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk

PANUMPOSTEN
Nyhedsbrevet fra SUND

Nr. 52 – 24. marts 2006

Evaluering: Høj kvalitet men uklare mål i 
dansk forskeruddannelse
Danske forskerstuderende modtager generelt 
undervisning af høj kvalitet, men de overordnede 
mål for de danske ph.d.-uddannelser er uklare 
og uambitiøse. Det konkluderer et internation-
alt evalueringspanel under ledelse af professor 
Sverker Sörlin. Evalueringen er gennemført i lyset 
af regeringens ønske om at fordoble antallet af 
ph.d.-er i Danmark.

Evalueringen er sendt i høring på fakultetet, og 
dekanatet ser fra til at modtage kommentarer. 

Kvaliteten af forskerskolerne er for ujævn, mener 
panelet. Mange er for små uden tilstrækkelig faglig 
bredde, og andre er placeret i et forskningsmiljø 
med for ringe faglig tyngde. Evalueringspanelet 
anbefaler, at en femtedel af de øgede bevillinger til 
forskeruddannelse øremærkes til post doc-forløb.

Andre anbefalinger er: 
· at bedømmelsesudvalget altid har 
mindst ét medlem fra udlandet
· at studerende publicerer mindst én 
artikel i et tidsskrift med peer-review
· at det sikres mere præcise data for 
studietid, orlov og frafald.

Yderligere oplysninger: Forskning & Jura, att. 
Pia Lassen, pila@adm.ku.dk eller www.viden-
skabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_
id=271350&doc_type=35 

Med implementeringen af Universitetsloven på 
Københavns Universitet gennemføres der frem 
til 12. april valg til de nye Akademiske Råd, som 
erstatter de hidtidige Fakultetsråd. SUNDs Akad-
emisk Råd får dekanen som formand. Desuden skal 
ansatte og studerende vælge 6 medlemmer, heraf 
3 VIP og 3 studerende, samt 3 TAP, der indgår i 
Akademisk råd som observatører.

Globalisering: Regeringen anbefaler stærke 
faglige miljøer og mere konkurrence
Danmark skal have universiteter med stærke 
faglige miljøer, der kan fastholde og tiltrække 
de dygtigste studerende, lærere og forskere fra 
ind- og udland. Og som gennem forskning og ud-
dannelse af høj kvalitet kan bidrage væsentligt 
til hele samfundets udvikling. Dette er nogle af 
målsætningerne beskrevet i regeringens strategi 
Fremgang, fornyelse og tryghed, der blev offentlig-
gjort den 21. marts 2006.
Yderligere information: www.globalisering.dk/mul-
timedia/Globaliseringsstrategi1.pdf 

Teaterforestilling den 26. april belyser under-
visningsdilemmaer
Ved et gå-hjem-arrangement den 26. april vil 
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 
PUCS, lægge op til nye undervisningsformer inden 
for området holdning/etik. 
Efter et kort oplæg v. lektor ph.d. Lars Kayser, 
PUCS, opføres teaterstykket Lægens rolle og den 
døende patient. Stykket er baseret på bogen The 
Kitchen Table Wisdom – Stories that heal, af 
Rachel Naomi Remen MD, og anvendes verden over 
til præ - og postgraduat uddannelse af læger. 
Stykket illustrerer de problemer, en læge kan møde 
i relation til en kronisk syg patient i terminalstadiet 
og lægger op til diskussion om en række dilemmaer 
omkring behandlerens rolle i forhold til sin patient. 
Stykket varer 30 min. Derefter er der mulighed 
for debat mellem instruktøren og skuespilleren 
Marcello Bosschar og publikum, som - sammen 
med instruktøren – beslutter, hvad der videre skal 
ske med patienten. 
Tid og sted: 
Onsdag den 26. april kl. 15-17, Teilum, Afsnit 5404, 
Auditorium E, Blegdamsvej 9, 2100 Ø
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, da 
der kun er 50 pladser. 
Yderligere information: Pædagogisk Udviklings-
center Sundhedsvidenskab, att. a.wildenradt@pucs.
ku.dk, tlf. 3545 4472 eller www.pucs.ku.dk 

 
Vi cykler til arbejde – motionskampagne 
begynder 1. maj
Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidrætsfor-
bund står bag kampagnen Vi cykler til arbejde, der 
begynder den 1. maj og varer til og med den 31. maj. 
Anstrengelserne opgøres i cykeldage, og antallet af 
cykeldage giver antallet af lodder i konkurrence om 
cykler, cykelbeklædning m.v.
Alle KU-ansatte kan deltage og tilmelde sig et 
hold fra KU. Det eneste krav er, at cyklen bruges 
i forbindelse med transport til eller fra arbejde, 
og at du indgår på et hold med min. 4 og max. 16 
cyklister. Frist for tilmelding er den 20. april.
Yderligere information: www.ku.dk/vcta 

Vinduespudsningen genoptages på SUND
Efter en pause som følge af besparelser vil vin-
duespudsningen på fakultetet blive genoptaget. 
Arbejdet omfatter såvel indvendige og udvendige 
vinduer i alle bygninger på Panum, Teilum og 
Medicinsk Museion.
Det er firmaet Anders Andersen, skal udføre op-
gaven og de vil sætte sedler på dørene, så brugerne 
er opmærksomme på hvornår vinduespudserne 
kommer til deres afdeling. Skriveborde og karme 
skal være ryddede, når vinduespudseren kom-
mer.
Vinduespoleringen starter i uge 12 og vil foregå 
frem til maj måned begyndende med bygningerne 
22+24+18+16+12+10+6+4+27+29+31+33+1+5+9+
15+21 efterfulgt af Teilum bygningen og Medicinsk 
Museion.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. 
rengøringsinspektør Gitte Damsgaard, tlf. 353 
27047, gid@adm.ku.dk 

EKSTRA
Fra regeringens strategi om globalisering
- om universiteter, forskning og uddannelse
Læs rapporten på: www.globalisering.dk/multime-
dia/Globaliseringsstrategi1.pdf 
I nedenstående tekst har PanumPosten samlet 
centrale afsnit fra regeringens strategi om glo-
balisering. 
Tal i parentes er sidehenvisninger til rapporten. 
De centrale afsnit om universiteterne findes i rap-
porten på siderne 60-79.

Den samlede målsætning er, at ”Danmark skal 
have universiteter i verdensklasse. Universiteter 
med stærke faglige miljøer, der kan fastholde 
og tiltrække de dygtigste studerende, lærere og 
forskere fra ind- og udland. Og som gennem for-
skning og uddannelse af høj kvalitet kan bidrage 
væsentligt til hele samfundets udvikling” (60).

Forskningsmidler fordeles efter samlet bedøm-
melse 
Fremover skal midlerne fordeles efter en samlet 
bedømmelse af de faktiske resultater og de mål, 
der opstilles i universiteternes udviklingskontrak-
ter. Universiteter med en høj kvalitet i forskning, 
uddannelse og videnspredning skal have en 
forholdsmæssig større andel af de samlede basismi-
dler. Samtidig skal en del af de konkurrenceudsatte 
forskningsmidler uddeles i konkurrence mellem 
universiteterne (62).

Sektorforskningens fremtid
Sektorforskningen skal integreres i universiteterne 
(63).

Uddannelser skal akkrediteres
Alle uddannelser skal løbende vurderes af et uaf-
hængigt organ og efter internationale standarder. 
Kun uddannelser, som opnår en akkreditering, kan 
modtage statsligt tilskud. Censorinstitutionen
skal også revideres med fokus på de studerendes 
retssikkerhed (64). Universiteterne skal have 
større frihed til at oprette nye uddannelser, og de 
skal have tilskyndelse til at lukke uddannelser, der 
ikke længere er brug for (65).

ph.d. og eliteuddannelser skal fremmes
Mange flere ph.d.-stipendier og erhvervsph.d.er: 
Antallet af ph.d.-stipendier og erhvervs-ph.d.er 
skal fordobles. Der skal især ske en forøgelse 
inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT 
og sundhedsvidenskab (66). Der skal etableres 
elitekandidatuddannelser, så de dygtigste stu
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derende kan komme på niveau med de bedste 
i udlandet. Der skal også være bedre mulighed 
for at kombinere kandidat- og forskeruddannelse 
(67). Universiteterne skal have større frihed til at 
tiltrække dygtige forskere Der skal være mulighed 
for at tiltrække de bedste danske og internationale 
forskere ved at anvende lønnen mere fleksibelt og 
målrettet. Og universiteterne skal kunne ansætte 
særlige superprofessorer (69).

Universiteterne oplyser konkrete mål for forsknin-
gens udnyttelse og videndeling 
Universiteterne skal fremover i deres udvikling-
skontrakter opstille konkrete mål for udnyttelse 
af forskningens resultater og mål for samarbejde 
med erhvervslivet. Arbejdet med videnspredning 
skal have betydning for, hvor mange penge uni-
versiteterne får tildelt. Og forskerne skal kunne få 
hjælp til at afprøve og dokumentere, om en opfind-
else har kommercielle muligheder (70).

Skærpet konkurrence om forskningsmidler
Den direkte konkurrence om forskningsmidlerne 
skal skærpes. I dag er det en tredjedel af midlerne, 
der fordeles i åben konkurrence. I 2010 skal det 
være halvdelen. Det skal sikre, at pengene går til 
de bedste forskere og de bedste forskningsmiljøer 
(72).

Midlerne skal målrettes store og længerevarende 
forskningsprojekter, som kan tiltrække forskere 
på topplan og give banebrydende resultater (73). 
Halvdelen af forskningsmidlerne skal i konkur-
rence: Andelen af offentlige forskningsmidler, der 
fordeles i konkurrence, skal senest i 2010 udgøre 50 
pct. af de samlede forskningsmidler (74).

Universiteter skal konkurrere om langsigtede 
satsninger
De enkelte universiteters ledelse skal én gang 
årligt i konkurrence byde ind med forslag til store, 
langsigtede forskningsprojekter på områder, som 
er fagligt vigtige for det enkelte universitet og for 
dansk forskning (74). Der skal være flere store 
og langsigtede forskningsprojekter. Adgang til 
avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøg-
sanlæg er en stadig vigtigere forudsætning for en 
stor del af forskningen. Investeringer i avanceret 
udstyr og laboratoriefaciliteter skal derfor priori-
teres højere (75).

Flere midler til strategisk forskning
En større andel af de offentlige forskningsmidler 
skal gå til strategisk forskning, og grundlaget for 
at prioritere midlerne skal forbedres. Det gælder 
både inden for grundforskningen og den anvendte 
forskning. Der skal løbende gennemføres en bred 
kortlægning af de forskningsbehov, som sam-
funds- og erhvervsudviklingen skaber. Udbud af 
strategisk forskning skal i højere grad indeholde 
krav om privat medfinansiering (76).

Målinger skal forbedre offentlig innovationskraft
Den offentlige sektors innovationskraft skal måles: 
For at forbedre statslige institutioners evne til at
innovere skal der gennemføres systematiske målin-
ger af innovationskraften i større statslige insti-
tutioner. Finansministeriet vil årligt offentliggøre 
en redegørelse med dokumentation, nye kritiske 
indsatsområder og eksempler på succesfuld innova-
tion. Initiativet skal på sigt spredes til øvrige dele 
af den offentlige sektor (96).

Studie-
vejled-
ningen

                           FORÅR 2006                    
                                           STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN   UGE  13 – 14          
Dag  Dato  Telefontid   Træffetid   Vejleder   
Mandag     27/3  1600 – 1700   1300 – 1600   Malene Esager      Medicin 
Mandag          27/3  1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen             Medicin 
Onsdag     29/3  1600 – 1700   1300 – 1600   Theis P-Skovsgaard    Medicin 
Onsdag     29/3  1900 – 2000   1600 – 1900   Christian S.S. Frandsen  Medicin 
Torsdag        30/3  1200 – 1300   1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu       Medicin 
Torsdag        30/3  1900 – 2000   1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul         Medicin 
Fredag     31/3  1600 – 1700   1430 – 1600   Christina Rydahl Lundin     Medicin 
Mandag          3/4  1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen             Medicin 
Onsdag       5/4  1600 – 1700   1300 – 1600   Christian S.S. Frandsen  Medicin 
Onsdag       5/4  1900 – 2000   1600 – 1900   Theis P-Skovsgaard    Medicin 
Torsdag       6/4  0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager       Medicin 
Torsdag             6/4  1900 – 2000   1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul         Medicin 
Fredag       7/4  1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin     Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
  Dag  Telefontid   Træffetid   Vejleder   
Hver Onsdag                            1000 – 1200   Tina Gottlieb  International 

Hver fredag     0900 – 1000   1000 – 1200   Tina Gottlieb  International 

Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema:
Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre

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

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

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

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

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

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

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om 
navneændringer.

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

STUDIET

MORTEN OG PETER 
WIDGET VERSION 1.1

ER PÅ GADEN NU!

HENT DEN PÅ 
MARTINBC.DK
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Studievejledningen
HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE-
TALT "DOBBELTKLIP" FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man 
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 
12 måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun 
have to semestre til rest. Der er ingen dispensati-
onsmuligheder !
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor 
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal 
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse 
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret 
for at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip 
for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan 
udbetales som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt 
i løbet af studietiden.

Du kan læse mere på www.su.dk 
Studievejledningens hjemmeside

Du kan finde mange nyttige oplysninger 
på vores hjemmeside 

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

OVERGANGSORDNINGER 
VED IMPLEMENTERING AF 
STUDIEPLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik 
på at skabe mindst muligt besvær for den enkelte 
studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst 
mulige afvikling af den gamle studieordning (G). 
En overgang fra en studieplan til en anden, fra en 
måde at studere og tænke på til en anden er aldrig 
uden problemer. Derfor vil der i de kommende år, 
efterhånden som vi indhøster erfaringer, blive fore-
taget løbende justeringer af ordningen i forsøget på 
at opfylde visionen om at skabe de bedste rammer 
for den enkelte studerende. Af den grund vil denne 
overgangsordning ikke være endelig eftersom der 
vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har 
taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter 
gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen 
efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, 
således at der i alt gives yderligere 2 eksamensmu-
ligheder. De studerende skal i den forbindelse være 
opmærksomme på, at der ikke, som normalt, tilbydes 
syge-/reeksamen. Dette vil med andre ord betyde, 
at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse 
rammer (d.v.s. senest 1 år efter gammel studieplan 
ophør), vil man blive overflyttet til ny studieplan 
– det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE 
DISPENSERES fra ovenstående.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen 
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne, 
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilbydes 
undervisningsplads indenfor ny studieordning (N) 
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre / 
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen efter 
gammel ordning vil følge den normale studieordning 
for de hold som begyndte 1. semester februar 2000. 
Det vil i realiteten betyde, at følger de studerende 
den normerede studietid og bliver færdige som cand.
med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme 
i kontakt med den nye studieordning. Er man knap 
så hurtig og bliver forsinket undervejs, vil man blive 
overflyttet til ny studieordning efter de angivne ret-
ningslinier. Det vil sige, at selv om visse semestre vil 
blive gentaget en ekstra gang, vil en overflytning til 
ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af 
semestre sker udelukkende for at afhjælpe de studie- 
og eksamensmæssige problemer og det tidstab som 
ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, 
der er tilrettelagt på forskellig vis. 

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af 
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra 
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på 
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret 
2006 og efteråret 2006. 

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver 
overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på nettet, 
hvor den nye studieordning er beskrevet. 

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN 
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den 
studerende der er startet februar 
2000, som forsinkes efter…..

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden, 
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk 
indplacering, hvorfor 11. sem.      
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11. 
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den 
studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. 
sem. (N). 

Er du i tvivl så kom ned forbi 
studievejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle 
ændringer!

1.-5. semester
OBLIGATORISKE STU-
DIEELEMENTER PÅ 1., 2. 
OG 3. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til 
tentamen i basal humanbiologi og 
kemi på 1. semester skal samtlige 
obligatoriske studieelementer i 
faget være godkendte dvs. alle kemi 
øvelser

For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi og 
eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsyko-
logi efter 2. semester skal alle obligatoriske studieele-
menter på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære 
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieele-
menter i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige 
opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik 
og epidemiologi) og videnskabsteori skal være af-
leveret og godkendte. For at kunne indstille sig til 
eksamen i integreret organkursus skal man have 
godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret 
og fået godkendt rapporter i forbindelse med cel-
lebiologi og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende 
til en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din 
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet 
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden 
for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, 
derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil 
være umuligt at tage øvelsen i dette semester. 
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om 
gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. 
Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom 
i form af en lægeerklæring fra egen læge, - også 
selv om der er tale om en almindelig influenza. 
Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal 
være udfærdiget i/eller umiddelbart efter din 
sygdomsperiode. 
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, 
vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige 
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger me-
get, kan du ikke være sikker på en plads og kan 
derved risikere at blive forsinket i dit studium. 

Får du problemer med at få godkendt et obli-
gatorisk studieelement, er du velkommen til 
at kontakte en studievejleder.

STUDIET
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ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL

APRIL 2006
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.
  
  Vi ses i kælderen.
  Mvh studiesalsvagterne.

FASE II FEST

21. april 2006
Mød dine gamle holdkammerater 
i Studenterklubben, 
eller hiv dine nuværende med ned 
til en lækker middag og fest!
Fra klokken 19 (med spisning)
Eller fra klokken 22 (uden 
spisning)
Billetpriser: 120,- / 50,-
Revybandet åbner festen, og DJ’en 
fortsætter den!

Studietilbud

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:

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I APRIL 
2006 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I 
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

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 fan-

STUDIET
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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
Du kan også finde information på 
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.
htm

Yderligere information fås ved henvendelse 
hos Marta Kirilova,

lokale 9.1.33, tlf. 35 32 70 57

GIGTFORENIN-
GENS PRISOPGAVE 
TIL BELØNNING AF 
SELVSTÆNDIGE OP-
GAVER INDEN FOR DET 
REUMATOLOGISKE 
FAGOMRÅDE. 
Gigtforeningen ønsker at anspore 
flere medicinstuderende til at 
skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II) inden 
for gigtområdet. 

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til 
en reumatologisk afdeling eller lignende. 
For at komme i betragtning skal du senest 18 
måneder efter opgaveeksamen indsende titel og 
kopi af karakterbevis, indstilling fra vejlederen 
samt en kort, letforståelig beskrivelse af projek-
tet. 
Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne 
Pagels på tlf. 3977 8073. 
Ansøgning mrk. ”Obligatorisk opgave” indsendes 
i 4 eksemplarer til
 Forskningsrådet
 Gigtforeningen
 Gentoftegade 118
 2820 Gentofte
og skal være Gigtforeningen i hænde senest tirsdag 
den 15. august 2006.
Endvidere skal den korte projektbeskrivelse sendes 
elektronisk til mpagels@gigtforeningen.dk. I emne-
feltet skrives ”Obl. opgave” samt dit navn.
Der må påregnes op til 3 måneders behandling-
stid.

DEPARTMENT OF INTERNA-
TIONAL HEALTH, IMMUNOLOGY 
AND MICROBIOLOGY
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Summer School in
International Health 

Course structure 
This four-week diploma course is divided in two 
modules. The first module ( two weeks ) is com-
mon for all students whereas students can choose 
between modules 2a or 2b (each 2 weeks running 
simultaneously ). The modules are described below. 
The course is accredited 8 ECTS and approved as 
VKO for medical students at University of Copen-
hagen. The course is taught in English. Students 
are encouraged to follow the full 4 week course. 
However, students who have previously attended 
module 1 or have similar qualifications can register 
for modules 2a or 2b only.  
MODULE 1 (2 WEEKS) 
International Health
This introductory module addresses issues of dis-
ease patterns and health care delivery, as well as 
the biological and socio-cultural contexts of health. 
Basic issues related to major diseases and condi-
tions in developing countries are reviewed. The 
main focus is on health promotion and disease pre-
vention, child health, reproductive health, malaria, 
AIDS/HIV, TB, and health in emergencies. 
The main objectives of the module are to provide 
participants with a basic understanding of the 
health problems facing developing countries and 
the challenges these provide for their health sys-
tems. Through an    
· introduction to the socio-cultural contexts of 
health in developing countries;
· introduction to the most important diseases affect-
ing the populations in developing countries;
· introduction to sexual and reproductive health 
issues, as well as child health and nutrition;   
· introduction to principles of primary health 
care. 
MODULE 2A (2 WEEKS)
International Health and Tropical Medicine
This module focuses on the biomedical and clinical 
aspects of the diseases facing people in developing 
countries. The main diseases dealt with during 
module 1 will be discussed in more detail with 
emphasis on clinical presentation, diagnosis and 
treatment. Other conditions such as filariasis, 
leishmaniasis, schistosomiasis, mental diseases, 
non-communicable diseases, eye-diseases and 
skin-diseases are also taught. The health problems 
relating to urbanization and water supply will 
be discussed as well as the provision of health in 
emergencies and to refugees.  
The main objective of the module is to provide 
knowledge that will enable the students to par-
ticipate in health provision at hospitals and health 
centres in developing countries. 
MODULE 2B (2 WEEKS)
International Health and Development
The broader context of International Health and 
Development will be examined in this module. Case 
examples will be used to study the implementation 
of policies in different geographical regions. 
The main objectives of the module are:
· To explore the concepts of poverty and develop-
ment;
· To provide an introduction to health policy and 
health system analyses; 
· To provide insight into health aspects of refugees 
and internationally displaced people 
· Through discussion of poverty reduction strate-
gies and their effect on health and development, 
to assess the role aid can play in alleviating 
poverty, with particular emphasis on Danish aid 
strategies; 
· To build new understanding of development is-
sues from case studies and group work structured 
around some key issues.
Public health science students and former IMCC 
students may apply for module 2b only and be 
exempted from module 1. 
Participants
Medical students who have completed preclinical 
training (in the Danish system: obtained a bachelor 
degree), public health science students, nursing and 
midwifery students, health professionals with mid-
level training of minimum 3 years. Medical doctors, 
midwifes and nurses. Individuals with a general 
interest within the field of international health.  
Teachers 
The teachers in the course represent a range of 
different institutions such as: University of Co-
penhagen, Danida, WHO, UNFPA, UNHCR, Red 
Cross and MSF

All teachers have practical experience from the 
field.
Course fee
DKK 3900 (Euro 523), students enrolled at a Dan-
ish University are exempted from payment.
DKK 1950 for students taking only module 2 B.
The fee must be transferred one month before start 
of the course.
How to apply 
Applicationform is available at : http://www.pub-
health.ku.dk/ais/ 
Application deadline 24.April 2006
Admission-info : Applicants will be informed 2-3 
weeks after deadline.
Course coordination
Birgitte Gantriis, Co-ordinator
Department of International Health, Institute of 
Public Health, University of Copenhagen, Øster 
Farimagsgade 5, Building 16, Entrance I, PO 
Box 2099, DK 1014 Copenhagen K, Denmark, B. 
Gantriis@pubhealth.ku.dk

KLINIK PÅ NDOLAGE 
HOSPITAL, TANZANIA 
EFTERÅR 2006
Er du interesseret i tropemedicin 
og har du mod på at prøve et 
afrikansk hospital indefra som 
udsendt medicinstuderende?

Der er mulighed for ophold for to studerende i 
efteråret 2006, omtrentlig 3 måneder i vinduet 
september – december. Der er på hospitalet en tysk 
kirurg og en amerikansk professor i intern medicin, 
sidstnævnte med særlig interesse i tropemedicin 
og undervisning. Muligheden for arbejde under 
supervision er derfor rigtig god!
Du skal mindst have bestået 8. semester.
Er du interesseret så ring eller mail til: 
Stinus Hansen 13. sem eller
Bo Ravn 11. sem
27594121    
23664690
stinushansen@hotmail.com  
ravn@avpu.dk

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.

STUDIET

”LÆGENS ROLLE OG DEN 
DØENDE PATIENT”
Dramatiseret teater om lægens omsorg 
for den døende patient som oplæg til 
hvorledes man kan undervise på en 
anderledes måde i holdning/etik.Gå-
hjem-møde Onsdag d. 26. april 2006 kl. 
15.00-17.00Oplæg v. lektor, ph.d., konst. 
centerleder, Lars Kayser
 
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 
PUCS, 
Københavns Universitet, inviterer alle med inter-
esse for uddannelse indenfor det sundhedsviden-
skabelige område til en spændende eftermiddag 
med forfatteren, instruktøren og skuespilleren, 
Marcello Bosschar, Brasilien.

Marcello Bosschar har skrevet et teaterstykke 
bygget på bogen “The Kitchen Table Wisdom 
– Stories that heal”, af Rachel Naomi Remen MD, 
der har været anvendt til præ - og postgraduat 
uddannelse af læger. 

Stykket illustrerer de problemer, en læge kan 
møde i relation til en kronisk syg patient i termi-
nalstadiet og lægger op til diskussion om en række 
dilemmaer omkring behandlerens rolle i forhold 
til sin patient.
Forestillingen viser, hvorledes et skuespil kan 
bruges til at skabe diskussion og give uddan-
nelsessøgende (studerende såvel som læger og 
andet sundhedspersonale) lejlighed til at reflektere 
over deres egen rolle som professionel og menneske 
på en gang.
Forestillingen skal virke som inspiration og som 
et oplæg til at tænke over om denne eller lignende 
aktiviteter kan inddrages i vores uddannelser ved 
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Stykket varer 30 min. Derefter  er der mulighed 
for debat mellem Marcello Bosschar og publikum, 
som - sammen med instruktøren – beslutter, hvad 
der videre skal ske med patienten. 

Sted: Teilum, Afsnit 5404, Auditorium E, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tilmelding: Der er plads til ca.  50 personer, hvor-
for tilmelding sker efter først-til-mølle princippet til 
a.wildenradt@pucs.ku.dk eller tlf. 3545 4472.

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvi-
denskab

www.pucs.ku.dk



9INDRE ORGANER

FERIEPENGE OPTJENT I 2005
Udbetaling af feriepenge 2006/2007 sker i år på føl-
gende måde.

1.  Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat og 
arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3) 
 udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen 
ultimo april 2006 .

2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,-  sendes der ferie-
kort ud i løbet af uge 12, og beløbet kan først udbetales 
når der afholdes ferie (FL § 29).

3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo 
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at ferieko-
rtet indleveres inden den 15.  i måneden forud.

4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.

Med venlig hilsen og god ferie

Vagtbureauet

EN MYTE AFLIVES……
Kære Alle
I som mener at have hørt at der gennemføres SPV 
- sommerkurser

Dette kan desværre IKKE lade sig gøre af flere rimeligt 
konkrete årsager ;

· Vi har ikke aftale med undervisere 
· Der kan ikke skaffes følgevagter på afdelingerne
· Vi har ingen aftale om lokaler
· Der er lukket for akkrediteringskurserne i genoplivn-
ing og brand

Derimod; planlægger vi at afholdes de første SPV- 
kurser på efterårssemesteret sidst i august måned; 
du kan se nærmere på vores hjemmeside på dette 
semester.

Derudover vil vi også gerne gøre opmærksom på, at 
der i dette forårssemester gennemføres 15 kurser med 
i alt 240 kursuspladser. Vores venteliste er nu nede 
under 15 personer og vi oplever – desværre stadigvæk 
– at der er studerende, der enten aldrig møder op til 
første undervisningsdag eller ganske enkelt ”dropper 
ud” efter kort tid. 
Dette betyder tomme pladser, som vi jo gerne ville give 
til andre. Da vores erfaring viser os, at de sene forår-

UDÆKKEDE VAGTER I SIDSTE UGE:
Uge 12  16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
Dagvagter  14 18 12 3 18 14 22
Aften vagter 4 7 1 0 12 0 0
Natte vagter 16 3 4 19 15 22 6

Som I kan se, har vi hver uge mange udækkede vagter – så hvis du mangler at tage dine bindingsvagter, synes 
det er vildt fedt at være på arbejde eller bare mangler pengene, så ring til vagtbureauet med det samme og skriv 
dig op til en masse vagter!
VH FADL’s vagtbureau.

skurser godt kan medføre tommepladser, vil vi opfordre 
til at man checker denne mulighed for  at få sidste 
øjebliks pladser, ved at sende mail til kursusafdelingen 
tj@fadl.dk på vagtbureauet. 

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 fleksibel 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. 07.04.06 til Vagtbureauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk

Er du interesseret i kardiologi?

HOLD 4103 SØGER 3 NYE 
HOLDMEDLEMMER TIL START 
1.MAJ
Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte 
hjertemedicinske afdeling, hvor vi dækker aften og 
nattevagter alle ugedage og dagvagter i weekends og 
på helligdage. 
Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 sengeplad-
ser, det passes af en card. ass. og en sygeplejerske.

Vi kan tilbyde:
- Spændende og klinisk relevant arbejde med 
observation og pleje af patienter.
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning
- Klinisk erfaring med bl.a. lungeødem, hjerte-
insuff. AMI, aortadiss. og hjertestop.
- Selvstændigt arbejde og tæt samarbejde 
med sygeplejerske
- Mulighed for praktisk erfaring med sonde- 
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og katederanlæggelse, ekg, …..
- Særdeles god løn
- Et hyggeligt hold med gode kolleger
- Vagtgennemsnit pr. mdr. på 4-5 vagter

Du skal:
- være engageret og ansvarsbevidst i dit arbejde med 
patienterne.
- have min 250 vt-timer
- være på fase II 
- gerne have erfaring fra andet fasthold
- kunne tage blodprøver og lægge venflon m.m.
- tage 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr.
- tage min 2 følgevagter af ca. 4 timer før start
- deltage på holdmødet d. 25. april kl.17.00
- have lyst til at deltage i holdmiddage nu og da

Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad du 
laver ved siden af studiet.

Ansøgningen sendes til vagtbureauet mærket 4103 
senest onsdag d. 19/4-06 kl.12.00.

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 svælgreflekser/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 fleksibel. 
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: 7.april.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   PER 1/05/06!
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. 7/04-06 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 

HÆMODIALYSEHOLD 4202 
PÅ AMTSSYGEHUSET I 
HERLEV  SØGER 2 NYE 
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne 
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige 
fod med dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 

NYT 
BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1609
Roskilde Sygehus Klinisk- Biokemisk afde-
ling.

Roskilde Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, søger 
11 FADL – vagter til et nyt stikker hold.
 
Holdet skal dække :

- Arbejdsopgaverne vil primær være i afd. ambula-
torium
- 2 person mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 
8.00 – 14.30 
- 2 personer torsdag fra kl. 7.00 – 14.30
- Evt. senere vil afdelingen udvide med weekender 
vagter
- Ingen ”skæve” helligdage

OBS: der gives transportgodtgørelse på 1/2 timer 
hver vej.

Krav : 
- Min. 200 SPV- timer
- Gennemsnitlig 4-5 vagter månedligt
- Gyldigt akkrediteringskort

Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødvendig, 
afdelingen foretager oplæring !
Der forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode.

Løn : SPV – holdløn . 

Ansættelses samtaler vil finde sted på Roskilde Syge-
hus Bio – kemisk afdeling den. 19. april. 

Ansøgningsfrist : den 10. april tilmelding gerne via vor 
hjemmeside www.fadl-vagt.dk København
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på go@fadl.dk

med lidt variation til begge sider. Men som udgang-
spunkt skal der dækkes 4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 
studerende på holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 200 
VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt og senest 
maj 2006. Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, 
da det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte holdleder Ida Holdgaard på 20642532 eller 
pr. e-mail: zorro_holdgaard@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 7. april 2006 til Vagtbu-
reauet evt. pr. e-mail: kc@fadl.dk

SOMMERJOB SOM 
LÆGESEKRETÆRVIKAR
BISPEBJERG HOSPITAL
Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk afde-
ling K1 og K2 søger 5 stk. FADL – vagter til at fungere 
som lægesekretærvikar på hold 1703 fra 1. maj til 1. 
september 2006.

Arbejdstid alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.30 mandag 
til fredag. 
Alle vil modtage grundig oplæring i 5 dage á 4 timer 
fra kl. 16.00 – 20.00.

Jobbeskrivelse:
- Skrivning af operationsbeskrivelser, en-
doskopibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve 
m.m.
- Indlæggelse / udskrivelser af planlagte 
patienter
- Ajourføre diagnoser
- Div. bestillinger af prøver 
- Telefonbetjening 
- Div. registreringer i fællesjournal
- Modtage og videreformidle beskeder til 
relevante samarbejdspartnere 
- Deltagelse i tvær- og monofaglige møder 
og temadage 
- m.m.

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet kur-
susafdelingen hos Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog  

Krav: 
- Skal have bestået 4 semester
- Minimum 300 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne flere 
- IT kyndig på bruger niveau

INDRE ORGANER
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- Har minimum 150 anslag pr./min.
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 12. april inden kl. 12.00 til Vagt-
bureauet.
Ansættelsessamtale holdes den 21. april på BBH med 
ledende lægesekretær Lise Karlsen. 

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

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til venti-
latørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har 
du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan 
starte med at undervise i efteråret 2006 med oplæring 
dette forår (april).

Undervisningen er både teoretisk med cases og praktisk 
med relevante øvelser, hvortil der benyttes en intensivs-
tue på Rigshospitalet. Der er stor mulighed for selv at 
tilrettelægge indholdet af undervisningen og være med 
til at udvikle kurset. Udover undervisningen på modul-
erne, skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af 
prøver; typisk tre gange pr. semester. Vi tilstræber at 
de enkelte undervisere kan vikariere på andre moduler 
i tilfælde af sygdom. 
Undervisningen starter sidst i September 2006 og 
kører ca. 5 uger. 

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag 
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt 
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende 
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et hjem-
mehold er mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring 
– Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved an-
sættelsessamtalen.

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 285,- kr. 
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen 
og sendes til:

VT-HOLD 4402 SØGER 
3 NYE MEDLEMMER TIL 
THORAXKIRURGISK INTENSIV 
PÅ RH.
Vi søger 1 ventilatør, der kan være vagtaktiv fra maj 
måned og 2 ventilatører, der kan være vagtaktive fra juli 
måned. Sidste frist for ansøgning er d. 7. april. Ansæt-
telses samtaler vil finde sted i uge 15.

Kunne du tænke dig fordele som: 
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har 
skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde 
med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i 
takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og 
vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt 
med andre procedurer inden for observation, pleje og 
behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og 
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rig-
shospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 
4141, der er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskiru-
rgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede 
patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og 
børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt 
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere 
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og 
er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. 

FADL’s Vagtbureau 
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Eller pr. mail tj@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 7. april klokken 12.00. Du 
skal have mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler 
den 10., 11. eller 12. april.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm.Spl. Gry Orkelbog Tlf. 
3524 5402.

Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afde-
lingen.
Ansøgningskrav: 
1. 400 VT-timer. (Der kan dispenseres herfor, 
hvis vi vurderer at ansøgeren alligevel er kvalificeret. 
Så søg selv om du har færre timer)
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny 
ordning).
3. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de 
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. 
afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, 
er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen 
er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der 
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
4. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevi-
dst, og at du er motiveret for at indgå i et team både 
som ventil og i forhold til afdelingen.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet 
mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, 
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, 
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis 
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der 
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder:   Nicolai 
Preisler: È6177 8982 
npreisler@hotmail.com

Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og sendes til 
Kirsten på FADL kc@fadl.dk samt til holdlederen.

INDRE ORGANER

FRI BAR FEST – FRI BAR FEST – FRI BAR FEST
Studenterklubben på Panum holder fri bar fest den 31/3-06 kl. 
22-05. Der er fri bar hele natten! Temaet er karneval! Det bliver 
simpelthen årets fest, som alle os medicinstuderende og vores 
venner IKKE må gå glip af!

Billetter købes i studenterklubben fra dags dato og indtil ikke flere billetter haves. 

Mandlige festgængere: 200,-
Kvindlige festgængere: 150,-

Ved køb af billet og ved indgangen til festen skal studiekort medbringes, da billetterne er 
personlige.Kom forbi studenterklubben og hør nærmere, hvis du har nogen spørgsmål. Vi har 
som altid åben alle hverdage fra 11 til 17, mandag dog 11-15.    
             Vi ses i klubben!

Basisgrupper
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DAGSORDEN TIL ORDINÆRT 
MSR-MØDE TORSDAG D. 30/3-06 
KL. 16:15, LOK. 1.2.20

1. Formalia  2 min
2. Nyt fra semestrene  20 min
3. Nyt fra udvalg  20 min
4. Studienævn  20 min
5. Sundrådet  10 min
6. Orientering fra bestyrelsen 5 min
7. Ekstraordinært møde 10 min
8. 2. semesters udvalget 15 min
9. AMEE   10 min
10. Påskefrokost  5 min
11. Basisgruppe bar  5 min
12. Ny hjemmeside  5 min
13. Meddelelser 
14. Evt. 

Ad. 7
Vi har planlagt at holde ekstraordinært MSR-møde 
om 4.-5. semester i den nye studieordning. Hvordan 
ønsker vi at fordele timerne? Vi skal have formu-
leret nogle ”spiselige” oplæg til mødet som kan 
danne grundlag for en kvalificeret diskussion.

Ad. 8
Simon Krabbe er repræsentant i 2. semesterud-
valget og har ønsket at vi tager en grundigere 
diskussion om udformningen af 2. semester den 
nye studieordning- bl.a. på baggrund af de problem-
stillinger der har været taget op i udvalget. Simon 
vil kort orientere om problematikken, hvorefter vi 
må tage stilling til hvilken holdning Simon skal 
bære videre.

Ad. 9
Der er indkommet to ansøgninger om at komme til 
AMEE til september. Vi har 10.000 kr på budget-
tet til AMEE rejser så MSR skal beslutte hvem og 
hvordan vi sender af sted.

Ad. 10
Vi skal afholde påskefrokost lørdag d. 8/4 hos 
Christiane og vi skal have samlet op på evt. løse 
tråde og have tilmeldt folk. Der er etableret mad-
tusser. 

Ad. 11
Vi skal i år igen deltage i basisgruppebaren som 
kommer til at ligge 28/4 og vi skal have fundet ud 
af hvor mange der kan deltage på selve dagen med 
at hjælpe med barvagter- et tema for vores bar og 
vi skal evt. have bestilt nye t-shirts?

København, den 23.marts 2006

SUNDRÅDSMØDE, STORMØDE 
MED BASISGRUPPER

DATO:  6.april
TID: 18:00 til 20:00
STED:  FADLs mødelokale

Dagsorden
1. Formalia
2. BASISGRUPPEBAR
3. dagsorden til mødet med dekanen
4. basisgruppernes økonomi
5. fagligdag/fakultetsdag 2006
6. sundrådets fond, godkendelse
7. kort diskussion om tilbudet om et studenterhus 
i gæsteboligerne
8. Meddelelser
9. evt

Ad 2:
Basisgruppebar-planlægning. Se materiale sendt 
ud fra Christian. Hvis du eller din basisgruppe 
ikke er tilmeldt maillisten, tag kontakt på 
info@puc.nu.

Ad3:
Vi gennemgår dagsorden til mødet med dekanen

Ad5:
Holdninger til hvordan vi skal sikre basisgrup-
pernes økonomi på længere sigt.

Ad6:
Godkendelse af vedtægterne til Sundrådets Fond

DER BLIVER SERVERING AF PIZZA UNDER 
MØDET

Sundrådet
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Panum Instituttet, bygning 1.2.20,  
Blegdamsvej 3B, DK-2200 København N 
- www.sundraadet.fsr.ku.dk 

 

TORSDAG DEN 09.03.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Monsoon Wedding
Denne uge vises fi lmen Monsoon Wedding i fællesskab 
med IMCC’s 3om1.  Filmen af instruktør Mira Nair 
vandt biennalen (Venedig) i 2001. På ægte even-
tyrvis tager fortællingen sit udspring in medias res, 
idet familien Verma står midt i forberedelser af den 
yngste datters bryllup. Forviklingerne tager fart, da 
familiemedlemmer fra nær og fjern strømmer til for at 
deltage i førnævnte datters bryllup. 
         Vel mødt!

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

PROGRAM 
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 lmkubmed-
lemsskabet GRATIS! Samarbejdet 
mellem FADL og P8'n sikrer at alle 
nye studerende med FADL med-
lemskab kan se alle semesterets 
fi lm GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i 
Studenterklubben 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 med-
lemskab for resten af sæsonens 
forstillinger.

PBL (PANUM BIKER LAUG) IND-
BYDER TIL ÅBNING AF BAKKEN

Foråret nærmer sig og det er tid til at få luftet 
kværnen. Derfor inviterer PBL til en tur til bakken 
for alle med MC.

Vi mødes på Panum foran Klubben torsdag den 30. 
marts 2006 kl. 17 
Kl. 18. kører vi samlet til Nørrebrogade.  
Kl. 19. kører vi mod Bakken. 
Husk varmt tøj. 

Kontakt gruppen via bikers@punkt.ku.dk eller 
mobil til Kristian 25790575

I kan også finde grupperummer Panum Biker Laug 
og tilmelde jer grupperummet.

På vegne af PBL

Kristian Koldsø & Johannes B. Rasmussen
 
 

Inviterer til foredragsaften om

T H O R A X K I R U R G I

Er det ikke et uddøende speciale?
Hvad laver thoraxkirurger?
Hvordan er livet som thoraxkirurg og hvorfor skal 
jeg overveje det speciale?
Hvordan bliver man thoraxkirurg?

Kom til en spændende foredragsaften med en 
Thoraxkirurg fra riget.

Tid: 17:00, onsdag den 5. april 2006.
Sted: Mini Auditorium 1, 29.01.32 (i tandlæge-
bygningen)

©®SAKS and Studkir.dk are registered trade-
marks of Studerendes Almene Kirurgisk Selskab

For yderligere info kontakt: Javed Akram, 
60106960
bestyrelse@studkir.dk
 
Officiel meddelelse fra Meget Organiserede Kom-
munikationskirurger: 

”Nye retningslinjer ved neurologisk undersøgelse: 
Fremover skal patienter spørges om hvad SAKS 
står for under den neurologiske undersøgelse. Ved 
andet svar end ”Studerendes Almene Kirurgiske 
Selskab”, bestilles akut neurokirurgisk tilsyn med 
henblik på revaskularisering af frontallappen.” 
Cirkulære nr. 7-666, bekendtgørelse nr. 666, fra 
den 16/3-2006.

Der afholdes ved næste sehatmøde et foredrag af 
Imam Abdul Wahid Petersen. 
Hold øje med næste uges udgave af MOK for yder-
ligere information.
             SEHAT

INDRE ORGANER
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SATS FOREDRAG:
 

Systematisk gennemgang af 
traumerøntgen

Overlæge i Radiologi Henrik Teisen,

vil undervise i hvordan man systematisk gennem-
går en traumerøntgenserie
og hvordan alvorlige tilstande effektivt diagnos-
ticeres.

Arrangementet er en kombination af foredrag og 
praktiske øvelser.

Onsdag den 29. marts kl. 16.00-19.00. 

Kun for SATS medlemmer (min 3. semestertrin)
Deltagerantal ca. 30.
Tilmelding på Jacobvad@gmail.com

MÅNEDSMØDE ONSDAG 
5. APRIL KL. 16.15 FADL´S 
MØDELOKALE, PANUM
Dagsorden
10 min oplæg af Anders Skjolding om forskellen i 
outcome hos grise med epiduralt hæmatom ved hhv. 
håndventilation og respirator behandling. 
1. Siden sidst 
 -Foredrag med Mads Gilbert
2. Nyt fra udvalg. 
 - Metode kursus I 
 - Metode kursus II 
 - Metode kursus III 
 - Traumedage 2006
 - Andre
3. Foredrag i april
4. Bestemmelse af næste semesters foredrag
5. Andet / evt.
 - Basisgruppe bar? 

Efter mødet samles TD2006 gruppen for videre 
planlæggelse og opdateringer.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, 
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne til at deltage og høre mere om SATS. 
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mu-
lighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

PRÆSENTERER

”Yngre læger i det nordlige Norge”
ved
Læge Peter Oluf Andersen
Hvordan er det at praktisere medicin som vikar 
nordpå?
Hvor mange penge kan man egentlig tjene på en 
sådan tjans?
Hvordan er arbejdforholdene, og skal man være 
ekspert inden for samtlige specialer, for at redde 
patienterne i vildmarken?
Kom til dette spændende møde og få stillet din 
nysgerrighed. Herudover vil der være lidt godt til 
ganen og godt selskab. Arrangementet løber af sta-
blen, d. 4. april kl 16-17, i biblioteket på det gamle 
kommunehospital på nedenstående adresse:

Forskningsenheden for Almen Praksis i Køben-
havn, Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099
1014 København K
(se kort på www.almen.dk  - ”Kontakt os”)
Vel mødt!
På vegne af SAMS

SIMS arrangerer:
WORKSHOP OM 
KNÆUNDERSØGELSER
Tirsdag d. 4. april kl. 16.00-17.00
Lokale: 1.2.32
Adgangskrav: Du skal være medlem af SIMS
Tilmelding på torpedo@stud.ku.dk. Max 24 del-
tagere

Søren Winge fra Idrætsmedicinsk klinik 
på Hvidovre Hospital viser og instruerer i 
knæundersøgelser. Relevant for alle, men især for 
dig på 3. semester og dig som skal i klinik! 
Det er et hands on-arrangement.
Er du ikke medlem kan du blive det for 50 kr. Kig 
ind på hjemmesiden www.studmed.ku.dk/sims og 
se hvordan. 

Lige nu er der mange gode grunde til at melde 
sig ind:
- Adventurerace 25. marts kl. 10 i Fælledparken
- Fest d. 25. marts på Soranernes hus
- Workshop om skulderundersøgelser, april 
måned
- Hærens Forhindringsbane, maj måned
- Foredrag om kosttilskud, april eller maj måned

SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 4/4 KL. 17.00 I 
LOKALE 1.2.32 EFTER KNÆ-
WORKSHOPPEN

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin, 
og nu hvor vintereksamenerne er vel overstået er 
vi i gang med igen at arrangere foredrag, prak-
tiske kurser og lignende hvor vi kan lære mere 
om idrætsmedicin og have det sjovt. Er dette 
noget for dig, så kom til vores månedsmøde og 
hør nærmere!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2.Update på planlægning af arrangementer i 
forårssemestret, herunder 
 - Kosttilskudsforedrag
 - Forhindringsbane
 - Antidoping Danmark
 - Skulderforedrag
 - evaluering af fest
3. Status fra kasserer
4. Hjemmeside
5. Diasshow fra festen
6. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner, Louise, Formand for SIMS

Indisk Temaaften i klubben torsdag d. 

30.3 fra kl. 19.30 med 3om1 og P8'n.

Chai og indiske snacks. Entre 5 kr.

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

Så kom til GIMs månedsmøde onsdag d. 5/4 kl. 
16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

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

På mødet 5. april skal vi bl.a. have samlet op på, 
hvordan de medicinske universiteter i andre lande 
integrerer undervisning om alternativ behandling 
på studiet. 

Vi skal også diskutere de forskningsartikler, vi har 
fundet inden mødet. 

Der afholdes Basisgruppebar d. 28/4 - vi skal 
have fundet et GIM-tema, fordelt bartender- og 
dørvagter og brainstormet over ideer til GIM-
baren. 

Endelig skal vi også have fastsat datoer på se-
mesterets arrangementer, samt snakke om de 
manuelle behandlingsmetoder, vi vil belyse på 
Hytteturen i oktober (20/10-22/10 2006).

Og så skal vi selvfølgelig drikke te, spise kage og 
hyggesnakke, som vi plejer!

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

Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

STOLTHED OG FORDOMME
-et besøg hos 3om1’s sponsorbørn midt 
i ingenting

Motoren hakker og udsender en sort sky af ildel-
ugtende røg. Vandet under os er brunt og fylder 
langsomt båden gennem en masse små huller og 
sprækker. Himlen over os er faretruende mørk og 
de monsun-sorte skyer er tunge med vand. Det 
er varmt. Rigtig, rigtig varmt og luftfugtigheden 
er tæt på 100%. Jeg er fuldstændig gennemblødt 
selvom det endnu ikke regner. Bådsmanden, en 
lille indtørret inder uden en pløk i munden, er dog 
påfaldende upåvirket af heden. ”Mon vi snart er 
fremme??” tænker jeg, mens jeg trækker benene op 
under hagen og forsøger at undgå vandet fra neden. 
Men der er ikke noget i omgivelserne der tyder på 
at vi snart er fremme ved noget som helst. Der ser 
ud som der har gjort længe – små øer fyldt med siv, 
bananpalmer og flere siv. Vi er i Sunderbans, det 
store floddelta ud for Calcutta i Østindien. Målet 
er en lille skole på en af disse små øer, hvor nogle 
af børnene sponsoreres gennem 3om1.

”Misbd ksugisj!”, råber min guide pludselig og peger 
begejstret på et punkt i horisonten. ”Æh??” svarer 
jeg, og han nikker overbevist, ”mcursl hai!”. ”Okay”. 
Et par måneder i Indien har lært mig at det tit er 
sådan her man kommunikerer. Et øjeblik senere 
lægger båden til ved lille landgangsbro mellem 
sivene, og tre indere står klar til at hive mig op 
af båden. Den ene griber min rygsæk og de andre 
ryster med store smil min hånd adskillige gange 
og byder mig velkommen til deres ø. ”Oh, you are 
very welcome madam!! We are so looking forward 
to seeing you!!” Det viser sig at de er lærere på 
den skole jeg skal besøge, og det er vist ikke hver 
dag de får besøg! 

Her er hverken elektricitet eller rindende vand, 
så bevæbnet med en lommelygte lister jeg ud til 
vandposten for at børste tænder. Her er helt fuld-
stændig stille. Så stille at det på en mærkelig måde 
larmer i ørene. Over mig lyser en million stjerner 
og mørket er helt tæt, som en dyne omkring mig. 
Jeg føler mig meget langt væk fra alting, og nyder 
følelsen. De tre skolelærere har puslet om mig hele 
aftenen, lavet lækker mad, sunget sange og fortalt 
om skolen. De er meget stolte af deres skole, som 
de selv har været med til at bygge, som de selv bor 
på og som de hele tiden arbejder på at forbedre. For 
eksempel er de lige nu ved at bygge en overetage, 
med nogle større klasseværelser. 

”Psst! Pssst!!! Fnise fnise!!” Det allerførste dagslys 
falder ind af vinduerne og jeg gnider mig søvnigt 
i øjnene. Det var bestemt ikke min plan at vågne 

allerede nu, men en lille papirskugle har lige ramt 
mig i panden, og lyden af en masse små stemmer 
har trukket mig modvilligt ud af søvnens tåger. ”Ih! 
Goodmorning, goodmorning!!” hviner en masse små 
brune børn og piler generte væk med lysets hast, da 
jeg endelig sætter mig op i sengen. Et øjeblik senere 
er de tilbage igen – de hænger i vinduesåbningerne 
og i forhænget, der gør det ud for en dør, og kravler 
på ryggen af hinanden for at få et glimt af mig. 
”Goodmorning” svarer jeg, lidt fantasiløst, hvilket 
endnu engang sender dem hvinende og grinende 
afsted. Og sådan bliver det ved hele morgenen, 
mens de gradvist bliver modigere, til jeg tilsidst 
får kæmpet mig til morgenmad med syv unger 
hængende i hver hånd. 

Der er omtrent 15 klasser på skolen, og planen 
er at jeg skal besøge hver enkelt klasse, fortælle 
eleverne lidt om mig selv og Danmark og så lige 
synge en sang og lege et par lege… Det virker lidt 
uoverskueligt, men ungerne for enden af mine arme 
tillader ikke forhandlinger.

Jeg står overfor den største 5. klasse, jeg no-
gensinde har mødt. 63 elever klemt sammen i et 
lille klasseværelse. Men der er tre elever, der er 
syge i dag, så der er god plads, forsikrer læreren. 
Før jeg når at sige noget, beder læreren alle sposor-
eleverne om at rejse sig. Jeg bliver helt forskrækket 
på de stakkels børns vegne, for jeg er da helt sikker 
på at det må være en anelse pinligt at være spon-
sor-elev. Det betyder jo at ens familie ikke selv 
har penge til at sende en i skole, og man derfor må 
bede om penge fra fremmede. Puha, nej – det ville 
jeg da ikke bryde mig om. Men endnu engang skal 
det vise sig at der er ting, jeg ikke har forstået. For 
ca halvdelen af eleverne rejser sig, generte, men 
smilende. En modig lille pige med store brune øjne 
rømmer sig, ”My name is Rupa, I’m 11 years old 
and I’m sponsored from Denmark” siger hun stolt. 
Og de andre følger trop – de ved alle fra hvilket 
land deres sponsorforældre kommer, og nogle af 
dem ved endda hvad de hedder. De er ikke spor 
pinligt berørte, tværtimod. For dem er det en lille 
personlig sejr at en menneske i en verden så langt 
fra deres, har valgt at hjælpe netop dem med at få 
en uddannelse. De føler sig vigtige og specielle. Og 
jeg må indrømme, at jeg får en lille klump i halsen 
hver gang en af de små brune børn fortæller at de 
går i skole, fordi de får hjælp fra Danmark. Så er 
mine 50 kr om måneden og nogle timers ugentligt 
arbejde for 3om1 godt givet ud. 

Mvh Helene, 3om1

HUSK AT DER ER INDISK FILMAFTEN I 
KLUBBEN PÅ TORSDAG, D. 30. MARTS FRA 
KL 19.30!!!

Er DU interesseret i 
menneskerettigheder og arbejde 
med flygtninge og indvandrere?

(Standing Committee on Human Rights and Peace)

SCORP (en undergruppe til IMCC) holder 
månedsmøde tirsdag d. 4. april kl. 17 på IMCC 
kontoret.
På programmet er der bl.a. billedpræsentation 
fra det internationale møde i Chile og fra SCORP-
projektet i Palæstina.
Der vil også blive drøftet nogle nye projektideer: 
arbejde med sundhed blandt indvandrere, lege 
med børnene i flygtningelejre, sundhedsoplysning i 
Rwanda, klinikophold i Kenya og flygtningearbejde 
i Libanon.
Til sidst med ikke mindst vil der være pizza og 
råhygge.

Kom glad!  

EN STOR TAK TIL FADL!
Sexekspressen siger tak til FADL for bevillingen 
af 10.000 kr. til vores weekendseminar d. 10- 
12 marts. Vi havde alle tiders tur med et højt 
fagligt indhold. Blandt andet lærte vi mere om 
formidling, kommunikation og undervisning. Og 
vi fik opdateret vores viden om kønssygdomme og 
prævention, samt fik en meget spændende debat 
om homoseksualitet og Islam. Alle de indbudte 
oplægsholdere var meget inspirerende og dygtige. 
Der var deltagere med fra både København, Odense 
og Århus. Det var sjovt at lære hinanden bedre at 
kende og stemningen var helt i top. 

SEXEK-
SPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Så er det tid til ses igen, -og forhåndtlig 
dukker der også nye ansigter op!
-Månedsmøderne er der hvor vi mødes 
som gruppe udover vores arrange-
menter, så kom velmødt:
torsdag d. 6/4 kl. 17 i FADL’s mødelokale.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu
- Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!

LEGAT-MØDE
Skal du ud med PIT så kom
og hør mere om legatsøgning
fra to hjemvendte PIT’ere.
- Budget
- Gode råd
- Legater at søge
- Foreslag til udformning af ansøgning
- Bilag
- Og meget mere

Onsdag d. 5. april kl. 17.00
Mødested: IMCC kontoret

Vi ses
Michael og Sascha, PIT
Saschamichelsen@hotmail.com

INDRE ORGANER
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Det er eftermiddag, og solen 
skinner. Jeg sidder ude foran huset 
ved et lille flet-bord, og kigger ned 
på mine beskidte fødder - Det er 
ikke kun snavs, jeg er også blevet 
lidt solbrun, der hvor sandalerne 
ikke har dækket min vinterblege 
hud.

Jeg tager en dyb indånding, og 
mærker den støvede lugt fylde 
mine næsebor. Jeg lukker øjnene, 
bare et kort øjeblik… Et sted i nær-
heden kan jeg høre folk tale sam-
men på kinya-rwanda, og en lille 
fugls livsbekræftende latter. Et for-
sigtigt smil trækker i mine mund-
vige…

Jeg befinder mig i universitets-
byen Butare i de 1.000 højes land, 
Rwanda. De sidste fem dage har 
jeg været med til at afholde et se-
minar om familieplanlægning for 
40 medicinstuderende. Jeg tænker 
på nogle af de dejlige mennesker, 
jeg har mødt, og smilet får lov til at 
brede sig ud over hele mit ansigt.

Jean Paul for eksempel. Sammen 
med Peggy har han været ude at 
undervise landbefolkningens kvin-
der i familieplanlægning, og det er 
på baggrund af deres erfaringer, og 
deres tro på en bedre fremtid for 
Rwanda, at seminaret er blevet en 
realitet.

Jeg er ikke den eneste hvide her-
nede - i alt er vi seks medicinstude-
rende fra Danmark, der sammen 
med Jean Paul, Peggy, og et par 
stykker mere, har været med til at 
planlægge og afholde seminaret. I 
ugens løb har vi snakket om køns-
roller og undervisningsmetoder, 
AIDS, andre kønssygdomme og 
prævention. Vi har lavet teambuil-
ding, kondomstafet, STD-quiz (se-
xually transmitted diseases), og så 
har vi fået genopfrisket kønsorga-
nernes anatomi ved at tegne dem.

- Men vi har også diskuteret, om 
det er okay for en kvinde at nyde 
sex, om man får uægte børn af at 
fløjte, om man kan sige nej hvis 
ens partner har lyst til sex, om man 
bliver psykisk syg af at onanere, 
og om det er bedst at bruge det 
latinske ord ”penis” eller det kinya-
rwandiske ord ”imboro”, når man 
skal undervise lokale kvinder i fa-
milieplanlægning.

Forhåbentlig har alt det været 
med til at forberede de 40 delta-
gere til den opgave, der venter 
dem, når de om få uger står foran 
landbefolkningens kvinder, og skal 
overbevise dem om, at familieplan-

lægning er en alle tiders idé!

Et billede af Peggy sniger sig ind 
i mine tanker:

Jeg føler, vi har meget tilfælles 
- men da hun undrende kiggede 
på mig, og spurgte om jeg virkelig 
har fortalt mine forældre, at jeg har 
boet sammen med min kæreste 
i over to år, da gik det op for mig, 
at det ikke kun er vores hudfarver, 
der er forskellige! - Men det var den 
samme Peggy, der i går aftes smi-
lende kom hen til mig og sagde, at 
seminaret havde ændret noget i 

KAN MAN ÆNDRE VERDEN PÅ EN UGE?

INDRE ORGANER
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hende – ”I’m not shy anymore, now 
I’m strong!”

Jeg sidder smilende og kigger 
ud i luften… Jeg er nået frem til, at 
man ikke kan ændre verden på en 
uge, men noget inde i mig har æn-
dret sig i løbet af den sidste uges 
tid. Jeg kommer til at savne alle 
mine nye venner, det (ikke særligt 
stressende) tempo tingene foregår 
i, lyden af en generator i det fjerne 
få minutter efter strømmen er gået, 
og alle de hvide smil i natten!

- Men det er rart at vide, at når jeg 
om få dage er tilbage i vinterkolde 
Danmark, og jeg tænker på alt dét, 
jeg har oplevet, så ved jeg, at i lan-
det med de 1.000 høje, der arbejder 
en lille gruppe medicinstuderende 
på at ændre fremtiden!

     
Stine Skovgård,

FAKTABOKS
RwanDAnmark består af frivillige medicinstuderende fra Rwanda 

og Danmark med en fælles overordnet vision om at bidrage positivt til 
sundhedsudviklingen i Rwanda. Gruppen blev stiftet i efteråret 2004 
og hører ind under den internationale medicinerorganisation IMCC. 
Gruppen arbejder med en række projekter i overensstemmelse med 
gruppens vision. Disse projekter omhandler bl.a.:

1)Familieplanlægning.
I Februar 2006 afholdt RwanDAnmark et seminar om familieplan-

lægning i Butare i Rwanda for 40 rwandiske medicinstuderende. Dette 
var startskuddet til et længerevarende projekt, hvor de 40 medicinstu-
derende over tre år skal undervise 30.000 af landbefolkningen kvinder 
i Sydrwanda i hvordan de kan planlægge størrelsen af deres familie. 
Der er stor efterspørgsel på denne viden i Rwanda.

2)Lærerudveksling
RwanDAnmark vil gerne hjælpe til at starte et samarbejde mellem 

de medicinske fakulteter i Rwanda og København, igennem hvilket 
der kan komme danske gæsteundervisere til Rwanda.

3)Elevudveksling
Gruppen stræber efter hvert år at kunne sende mindst en rwandisk 

medicinstuderende til Danmark på besøg. Under dette besøg stifter 
rwanderen bekendtskab med danske sundhedsforhold og det danske 
hospitalsvæsen, og i fællesskab med den danske del af RwanDAnmark 
kan han/hun arbejde videre med de før omtalte projekter.

Når den danske del af gruppen mødes for at planlægge projekter 
er stemningen hyggelig og afslappet. Vi har det sjovt sammen i det 
aktive og seriøse arbejde på at nå vores mål, og vi hjælper og støtter 
hinanden i arbejdet. Kort sagt er RwanDAnmark både en sundhedsud-
viklende, selvudviklende og socialt udviklende gruppe.

Kontakt os på rwandanmark@imcc.dk, 
hvis du har lyst til at være med.

INDRE ORGANER
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 13

Ugens giraf #8: Girafsprog
Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den 
svære samtale”. Det vil skiftevis være studenter-
præsten selv og hans medarbejder, der fører pen-
nen. I en tid som forekommer fuld af sammenstød 
og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi kan 
bidrage positivt til en mere nuanceret forståelse 
af konfliktens anatomi og dermed også til en mere 
hensigtsmæssig håndtering af konflikter. 

Nu må vi have giraffen på banen!

Girafsprog er betegnelsen for en kommunika-
tionsteknik, som er udviklet af den amerikanske 
psykolog Marshall B. Rosenberg. Girafsprog kaldes 
også for ikkevoldelig kommunikation (IVK) eller 
konstruktiv kommunikation. Rosenberg valgte 
giraffen som symbol for sin teknik, fordi den er 
det landdyr, der har det største hjerte, og girafs-
prog er poetisk udtrykt ”et sprog fra hjertet”. (Et 
girafhjerte vejer omkring 11 kg.!) Giraffen har 
desuden stort overblik og er ydermere yndefuld, 
men også kraftfuld.

Girafsprog er umiddelbart en teknik, som kan 
læres og trænes. Men det er også et udtryk for et 
bestemt menneskesyn. Girafsproget bygger på en 
tro på, at mennesker dybest set gerne vil hinanden, 
gerne vil have god kontakt, gerne vil opfylde andres 
behov, og have sine egne opfyldt. Mennesker er 
altså ikke onde, selvom de somme tider gør onde 
handlinger. Vrede og aggression og de konflikter, 
der følger, er altid udtryk for, at nogens behov ikke 
er blevet hørt. 

Når man tror på det, kan man udholde meget, som 
ellers kan forekomme urimeligt, dumt, ondt, tillid-
sødelæggende. Og når man sætter sin kreativitet, 
tålmodighed og vilje ind på at ville prøve at forstå 
modparten, så kan der vise sig forklaringer, som 
åbner for videre dialog. 

I disse tider er det i nogle sammenhænge blevet 
udlagt sådan, at hvis man forstår sin modpart, så 
er det det samme som at acceptere modpartens 

holdninger. Det er slet ikke girafsprogets tanke. 
Forståelse er en nødvendighed for at kunne tale 
sammen på en konstruktiv måde, men forståelse 
lever fint sammen med at man fastholder sine 
egne holdninger. 

Kunsten i girafsprog er på en og samme gang at 
kunne udtrykke sine egne følelser og behov og at 
lytte til modpartens. I det frirum, der skabes, når 
man både markerer sig selv venligt og bestemt og 
samtidig lytter åbent og tillidsfuldt, kan ægte dia-
log finde fodfæste. Men ja, i en ægte dialog må man 
være forberedt på at man måske bliver lidt klogere; 
at man måske lærer noget, så man må nuancere sit 
oprindelige synspunkt; at man forstår den andens 
synspunkt og måske ikke længere kan være lodret 
uenig. I ægte giraf-dialog må man leve med og 
rumme de besværligheder, som nuancer giver. 

Lise Lotz, studenterpræstens medarbejder

Tidligere ugers ”giraffer” kan læses på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest . Kommen-
tarer 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 

Bruger du andagts-rummet?
Har du ideer til forbedringer?
Vil du være med til at fortælle om det?

Vi har brug for en baggrundsgruppe af brugere, 
som fx kan:

- komme med tilbagemeldinger, så vi kan gøre 
noget, når der er brug for nye tiltag
- kontaktes, hvis nogen fra fx pressen vil høre om, 
hvordan rummet fungerer
- hjælpe med praktiske ting

Kig ind på studenterpræstens kontor (eller ring 
på 35 32 70 94 eller send en mail til lotz@adm.
ku.dk)
Du kan også melde dig på en mailliste på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest  

Venlig hilsen
Lise Lotz, Studenterpræstens akademiske me-
darbejder

Chokoladebønner eller brødcroutoner?
Mange har opdaget, at der ikke er chokoladebøn-
ner i skålen ude foran studenterpræstens kontor i 
denne tid. Der er i stedet tørt brød i form af brød-
croutoner. 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 afholdenhed! 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 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

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

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

DEBAT
OPFORDRING TIL 
CIVIL ULYDIGHED!
Kammerater! Nu må de uhørte kræn-
kelser af vores basale rettigheder stoppe! Selvom 
vi som medicinstuderende definitorisk har en 
masochistisk åre, forekommer det umenneskeligt, 
at vi forelæsning efter forelæsning skal frarøves 
adgangen til indtagelse af livets eliksir – kaffe. 
Enhver der har smagt Panum kantinens kaffe 
vil vide, at det ikke er at lyst, men af ren og skær 
nødvendighed, at et relativt konstant koffeinindtag 
må opretholdes, især gennem forelæsninger med 
dæmpet belysning, knitren af papir og en monotont 
messende stemme. 

Det er tilsyneladende holdningen blandt de usyn-
lige magthavere, at det må foretrækkes, at vi slum-
rer gennem studiet, frem for at der skulle komme 
en plet på Panums smagfulde interieur. 

Således må det konkluderes, at selvom vi kan 
gives ansvar for vores medmenneskers sundhed og 
sygdom, betros det os ikke at kapere en varm drik 
i et lokale med polstrede møbler. 

På dette punkt vil jeg gerne påpege over for magth-
averne, hvad Goethe skrev: »Behandl mennesker, 
som om de var, hvad de burde være. Så hjælper 
du dem med at blive det, de kan være«. I dette 
tilfælde renlige, kaffeslubrende, opmærksomme 
individer.

Herudover skal det påpeges, at det på flere andre 
ledende uddannelsesinstitutioner i Storkøbenhavn, 
fx juridisk fakultet og DTU, er tilladt at drikke 
kaffe i auditorierne, og at dette indtil videre ikke 
har medført nogen form for katastrofer.

Længe nok har vi været holdt i dette jerngreb! Jeg 
opfordrer til oprør mod det tyranniske styre og 
dets håndlangere, auditorie-sherifferne! Koffein-
junkier på alle semestre, foren jer!  Smugl kaffe ind 
i auditorierne, i rygsække, under jakker, i lommer 
– fremtag stolt den hvide flamingokop og lad duften 
af kaffe stige gennem rækkerne. 

Se, således uddannes blomsten af den danske 
ungdom!

Frederikke Rönsholt, 10. sem KKA
klumpedumpe@stud.ku.dk

TIMEPLANSYSTEMET 
SYLLABUS PLUS
– svar på indlæg i MOK d. 15. marts 
skrevet af Frederikke Rönsholt 

Al begyndelse er svær! 
Vi i studieadministrationen, som koordinerer 
implementeringen, er glade for at I studerende 
tilkendegiver jeres holdning til det nye timeplans-
system Syllabus Plus, så vi i samarbejde kan nå 

frem til et system, som fungerer i forhold til vores 
behov og opfylder alles ønsker. 
Systemet er købt af KU og skal hen ad vejen imple-
menteres på alle fakulteter. Vi her på SUND har 
været hurtigere ude end de andre fakulteter og 
har derfor også været udsat for (særdeles!) mange 
af systemets ”børnesygdomme”. Samtidig er vi et 
meget komplekst fakultet, og systemet har derfor 
i foråret 2006 haft sine mangler i forhold til lige 
netop SUNDs behov. 
Vi arbejder netop nu sammen med de engelske 
udviklere af systemet på at imødekomme de behov 
og ønsker mange af jer – både studerende og under-
visere - her på SUND har givet udtryk for. 
Det er således vores forventning, at systemet 
allerede fra næste semester i højere grad vil opfylde 
både jeres og undervisernes behov. 

For en oversigt over status på imødekommelse 
af de konkrete ønsker og forslag til forbedring af 
systemet, studieadministrationen har modtaget 
på den opfordring, der står i SIS, om at sende 
kommentarer om systemet til Louise Fejerskov 
i studieadministrationen på e-mail: mlf@adm.
ku.dk, henvises til fakultetets hjemmeside under 
”Uddannelser”. 

Hvis der skulle være yderligere ønsker til forbed-
ring af systemet vil vi igen opfordre til at sende 
en mail til Louise Fejerskov på e-mail: mlf@adm.
ku.dk
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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

KONTINGENT
Der var betalingsfrist den 15. marts 2006 

for at betale dit FADL kontingent.

For de som ikke har nået at betale, har 
glemt det eller som ikke har modtaget en op-
krævning, er det muligt at betale kontingent 
kontant på sekretariatet i åbningstiden.

Vi udsender, desværre, rykker med gebyr 
den kommende tid.

PÅSKE
Kredsforeningen har åbent på 

sekretariatet den 10 og 11. april før 
påske.

Sekretariatet har lukket fra den 
12. til den 17. april begge dage 
inkl.

PANUMKORET TAKKER 

FOR STØTTE FRA FADL!
Panumkoret skal i april en forlænget week-

end til Berlin, hvor vi skal synge koncerter og 
have en hyggelig tur sammen.

Vi vil meget gerne takke FADL for at have 
støttet dette arrangement med 4000,- Dette 
er vi meget taknemmelige for, da dette beløb 
betyder, at vores dirigents rejseudgifter og løn 
bliver dækket, så vi andre kun skal betale for 
os selv.

Vi vender efter rejsen tilbage med et ind-
læg i MOK, hvor vi skriver om vores tur til den-
ne kulturelle hovedstad i det tyske.

Mange hilsner, Panumkoret

Nedtælling
4 uger og 5 dage

FORMANDSSKIFTE 
I FORENINGEN AF 
DANSKE LÆGE-  
STUDERENDE

Bjarne Skjødt Worm er på FADLs 
Landsmøde valgt som hovedbestyrel-
sesformand for Foreningen af Danske 
Lægestuderende (FADL), hvor han afl ø-
ser Laura Mors. 

Bjarne er lægestuderende på 7. seme-
ster ved Københavns Universitet, og har 
været medlem af FADLs Hovedbesty-
relse i halvandet år. Inden han startede 
med at læse til læge er han uddannet 
sergent ved fl yvevåbenets Førings- og 
Operationsstøtteskole, hvor han ligele-
des har studeret.   

Han vil i sit arbejde fokusere på at 
FADL får en klarere profi l overfor såvel 
omverdenen som medlemmerne. 

Han udtaler: ”FADL er til for medlem-
merne og FADLs vigtigst opgave er at va-
retage medlemmernes interesser - FADLs 
kerneområder skal prioriteres”. 

Ligeledes vil han lægge stor vægt på 
udvikling af en ny hjemmeside og med-
lemsdatabase

For yderligere oplysninger kan Bjarne 
kontaktes via: hf@fadl.dk 
eller tlf. 28757377.

Bjarne Skjødt Worm, ny Hovedbestyrelsesformand

KÆRE ALLE BASIS-
GRUPPER 

FADL laver igen i år en kalender, som 
gratis uddeles til alle FADL-medlemmer, og 
igen i år, vil vi gerne give basisgrupper/stu-
denterorganisationer på Panum mulighed 
for at få gratis reklame i denne kalender.

Igen i år er der tale om én sides rekla-
me samt en mulighed for at få eventuelle 
”mærkedage” med på de enkelte dage. Ind-
læg fra tidligere kalendre kan benyttes så-
fremt dette meddeles til FADL.

Deadline er senest den 7. april 2006.

Reklamematerialet skal laves i PageMa-
ker, InDesign eller som billedfi l. Eventuelle 
billeder eller anden grafi k skal være med 
opløsning i min. 300 dpi. Der er mulighed 
for 4 farver. Størrelsen er 90mm bred x 
155mm høj.

Kun materiale, der afl everes som oven-
for nævnt vil kunne benyttes. Hvis der er 
”mærkedage”, som I gerne vil have i kalen-
deren, skal I ligeledes sende en liste med 
disse til FADL.

Send gerne en mail med materialet til 
June Thornholm jt@fadl.dk

FADL ser frem til at få materiale fra Jer!
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SÆDDONORER SØGES
Kunne du tænke dig at hjælpe 
barnløse par i behandling hos 
speciallæge Peter Lundström, 
Fertilitetsklinikken IVF?

Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund 
og rask uden arvelige sygdomme. På nuværende 
tidspunkt mangler vi kun donorer med blondt/mel-
lemblondt hår og blå, grå eller grønne øjne.

Vores forventning er, at du donorer sæd 2 gange 
om måneden og får udført blodprøvekontrol hver 
3. måned. Donationen afhentes på din bopæl af en 
af klinikkens medarbejdere. Honoreringen er 500 
kr. skattefrit pr. sædprøve. Dette forudsætter dog 
tilfredsstillende sædkvalitet.

Har ovennævnte vakt din interesse, eller har 
du yderligere spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte klinikkens laboratorium på enten 
lab@lundstrom.dk eller telefon 44 60 90 26.

RESERVELÆGEVIKARIATER
Psykiatrisk Center Glostrup søger 
flere lægestuderende, der har bestået 
psykiatri, til reservelægevikariater.

Vikariaterne er fra d. 01.05.05 eller efter aftale. 
Varighed fra 1 - 6 måneder, med mulighed for 
forlængelse.

Der vil være vejledning i Osvald II-opgave.
Et af målene i Københavns Amts personalepolitik, 
er, ligebehandling  uanset køn, alder, etnisk bag-
grund, handicap eller religion. Det sikres blandt 
andet gennem ansættelses-og uddannelsespoli-
tikken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
overlæge Poul Brix tlf. 4323 3502.
Informationer om sygehuset på www.kbhamt.
dk/pcglostrup

Ansøgning stiles til:
Klinikchef Lars Eplov
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

VIKARIAT I THISTED.
I april måned mangler både organ.kir. 
afd. og ort.kir. afd. hver en vikar til 
forvagtslaget.
Er du derfor interesseret i en måned i det nordjyske 
med gode penge (stort fradrag), rare kollegaer og 
mulighed for at praktisere din viden, så ring til os 
hurtigt’s muligt. Der er start mandag d. 3/4. 

Kontakt:   29 25 92 45  eller 41 26 99 44 

FORSØGSPERSONER SØGES 
TIL VIDENSKABELIGT FORSØG
10 raske forsøgspersoner (5 på hver forsøgsdag) 
søges til deltagelse i videnskabeligt forsøg med 
måling af blodets størknings faktor under behan-
dling med N-acetylcystein infusion som bruges til 
behandling af paracetamol forgiftning.
Du skal være: Sund og rask og må ikke tage nogen 
former for medicin.
Forsøgsdato: Lørdag d.22. april eller lørdag d.29. 
april kl. 08.00
Forsøgssted: Gastroenheden afd. 324 (opgang 3, 2. 
sal), 5 døgnsafsnittet, Hvidovre Hospital, Kettegård 
Allé, 2650 Hvidovre.
Selve forsøget: Der anlægges en nål i en 
blodåre(vene) på hånden eller underarmen til 
indgift af medicin. Medicinen(N-acetylcystein) 
indgives gennem nålen og vil blive indgivet over 
12 timer i alt.
På selve forsøgsdagen vil du få taget blodprøver 
i alt 6 gange. Det drejer sig dels om almindelige 
blodprøver taget i albuebøjningen efter at man ko-
rtvarigt har strammet op om overarmen. Derudover 
vil der samtidigt blive taget en blodprøve ved et lille 
prik i fingeren. Alle blodprøverne er med henblik på 
måling af en af blodets størkningsfaktorer.
Varighed: På selve forsøgsdagen forventes forsøget 
at vare ca. 13-14 timer og du skal derefter møde 
på afdelingen 12 timer senere (næste morgen) til 
afsluttende blodprøver.
Økonomisk kompensation: For svie og smerte 
samt tabt arbejdsfortjeneste ydes en økonomisk 
kompensation på 2000 kroner.

Såfremt du er interesseret i at deltage i oven-
stående kan du kontakte undertegnede:
Ane Teisner, Læge
Onkologisk afdeling 5073, Rigshospitalet
Tlf. 26 74 08 88 (ved telefonsvarer læg dit nummer 
og du vil blive kontaktet)
Mail: ane@nypost.dk
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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 medicinstuder-
ende. 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 hel-
ligdage) 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

ANNONCER OG GØGL

MOK søger nyt redaktions 
medlem M/K med store bryster 

Faldt du også i gryden med dårlig humor dengang du var lille?
Er du helt x'et med basisenheder og kaffe?

Kan du nogle ting med en computer, eller har du lyst til at lære noget?
Er du XX eller noget derhenaf?

Har du hvad der skal til for at blive
PRAKTIKANTEN?

Så send en motiveret ansøgning til mok@mok.info og forklar en hel masse om dig selv. 
Vedhæft gerne et foto. Af din torso.

kNuZZz MOK-redaktionen


