
26. april

Nr. XXVI

38.  årgang

2 0 0 5 - 2 0 0 6

Gå til kamp! 
Kom til FADLs 1. maj i klubben kl. 9.00 og få gratis morgenmad med diverse. 

Der vil være traditionel revolutionær musik samt fantastiske røde taler!
Arrangementet er åbent for alle FADL-medlemmer. 

Tilmelding sker på sekretariatet i bygn. 1.2.7.
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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: FADL

Onsdag: 
  MOK nr 26, årgang 38 udkommer

Torsdag: Præstens Strikkecafé kl. 15.30
  RwanDAnmark holder foredragsaften

Fredag: Basisgruppebar fra kl. 12! Husk at få del i de  
  mange gratis øl!

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: Ud af fjerene og til kamp! FADLs 1. maj kl. 9!  
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAMS foredrag om kronisk sygdom
  SAKS arrangement om kirurgiens historie
  SIMS månedsmøde

Denne   redaktion

MOK

Elise
Og den allestedsværende le Redacteur
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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

Redaktionelt

Styrende organer
GODKENDT REFER-
AT 1/2006 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET KBH. 
AMT MANDAG 6. FEB-
RUAR 2006 KL. 15.15 
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med., Lars 
Laursen (LL), overlæge dr. med. Per Jess, dr. med. 
Lene Wallin, stud.med. Bo Westergaard (BW), 
stud.med. Mikel Platz, stud.med. Stine Madsen-
Østerbye, sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl 
(ALL), sekretær Alice Rasmussen, sekretær Lone 
Grøn Laursen. 

Afbud fra: overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, 
konst. ovl. dr.med. Lars Linnet, studentersekretær 
Anne Cathrine Christensen.

3. Godkendelse af referat nr. 10/2005: 
Godkendt

4. Meddelelser fra formanden: a)De stu-
derendes betænkning vedr. 7. og 9. semester blev 
taget op på formandsmødet med studielederen 
d. 13.01.06., vil blive taget med i evalueringen F 
2007 b)Når der er udarbejdet og godkendt proce-
dure til ansættelse af kliniske lektorer og kliniske 
lærere, vil den blive sendt pr. mail til afdelingerne. 
c)Drøftelsen på Formandsmødet om ny institut-
struktur og organisation for klinikudvalg er flyttet 
fra d. 13.01.06 til d. 24.02.06. d)Drøftelserne mel-
lem KU og ministeriet ang. klinikpladser i Sverige 
er stadig ikke afsluttet. I.flg. LL bruger DK ca. 52 
millioner kr. om året på at uddanne svenskere. 
e)Nogle af de perifere hospitaler har underskrevet 
de studerendes logbøger før endt ophold. Studiele-
deren har indskærpet, at dette skal ske den sidste 
dag i opholdet. f)Der er kommet evaluering på 6. 
semester. LL arbejder på at få lov til at publicere 
den.

5. Meddelelser fra studenterne: Der er 
ikke den store begejstring for Syllabus, da man kun 
kan se en uge ad gangen. I indeværende semester 
skal man kigge i både Syllabus og SIS hvilket ikke 
er overskueligt.

6. Universitetssekretariatet: a) I dette 
semester har vi kun modtaget 16 studerende på 
4. semester som er fordelt på KAS Gentofte. På 
opfordring fra KLU skal ALL have en forklaring på 
fordelingen, samt arbejde på at vi fremover mod-
tager flere 4. semester studerende. b)Fra E2006 
vil både 6. og 8. semester ”rulle”. I KKK skifter 
man på Hvidovre og Bispebjerg med at have 6. og 
8. semester. c)Detaljerne for ovl.dr.med. Merete 
Vaage-Nilsen og  Karin Rosens projekt med 7. og 9. 
semester er nu faldet helt på plads. d)Hillerød Syge-
hus er kommet med i undervisningen af neurologi 
på 10. semester. e)I F2006 er der oprettet 6 hold 
på 11. semester. Vi er normeret til 9 hold, hvilket 
kan være ret svært at få plads til, vil blive taget op 
med studielederen. Øjenafdelingen skal fra E2006 
i.flg. planerne flytte til KAS Glostrup. f)I F2006 er 
der kommet ny identisk køreplan for 12. semester 
ny ordning og 13. semester gammel ordning. Den 
største forskel fra tidligere er, at der bliver 3 ugers 
akut patient (tidligere 2 uger) og forelæsningerne 
i gyn/obs og pædiatri udgår. Vi har 9 studerende 
på 12. sem. ny ordning, de er alle holdsat på KAS 
Gentofte, således at KAS Gentofte har 3 hold 13. 
sem. og 1 hold 12. sem.ny  g)Studerende som skal 
i klinisk ophold i Nykøbing Falster, Rønne og 
Nuuk vil få holdlister før alle andre studerende. 
h)Vi er godt i gang med at oprette undervisere i 
Blackboard.

STOR KONKURRENCE: VIND 2 BILLETTER TIL EMPIRE

”UGENS HISTORIE”
Så er det tid igen! 
Få pennen frem, gå ”huskeren” igennem og nedfæld en god historie fra dit liv som lægestuderende. Hermed vil du deltage i denne uges lækre konkurrence som vi kalder 
”Ugens Historie”. Kravene fra vores side er blot, at emnet skal være relateret til dit virke som lægestuderende. Emnet må betragtes som frit, men som vanligt sætter 
vi stor pris på sjov, spas, spænding, hygge, livskvalitet, skørhed, druk, sladder, mad, faglighed, klinik, anekdoter, ja hvad som helst er velkomment. 
Vi regner med at kunne præmiere de tre bedste indslag, men det afhænger jo af antal indsendte historier, så skriv til os! Vi glæder os til at læse jeres gode historie.
De tre bedste historier trykkes efterfølgende i MOK.

1. Præmie: 2 billetter til Empire
2. Præmie: MOK-arrangerede basisenheder på et endnu ukendt leje af MOK-lækkerier
3. Præmie: En flaske Nolli Prat

Dommerpanelet består af MOKs egne drenge og piger, der alle efter sigende burde bekende sig til demokratiske principper til rationel løsning på eventuelle uoverens-
stemmelser. Sådanne ædle principper kan dog sommetider være svære at efterleve, taget i betragtning at flere af redaktionens medlemmer slås med problemer som 
nedsat insulinfølsomhed, museskader og småskavanker associeret med alment vestligt forfald.

Indslagene indsendes enten til mok@mok.info eller lægges i MOKs brevkasse, lokale 9.2.1 senest mandag d. 8 maj kl. 12.00
MOK/David

Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-
Brahe, overlæge Sven Adamsen, overlæge Niels 
Bækgaard, overlæge Thomas Lind, professor dr. 
med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med Anders 
Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, 
dr. med. Steen Larsen, stud. med. Simon Serbian, 
stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. 
Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. 
med. Daniel Faurholt, stud. med. Louise Balling, 
stud. med. Gitte Kristiansen, stud. med Mette An-
dersson, stud. med. Sarah Wâhlin, stud. med. Line 
Schlægelberger, stud.med. Mette Christoffersen, 
overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge, overlæge 
Anne Haaber, studentersekretær Nadia Seestedt.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 09/2005: 
Godkendt (med rettelser)
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7. Studienævn for medicin: Referaterne 
findes på www.sund.ku.dk

8. Eventuelt: a)BW ønsker statistik over 
karakterer på de forskellige semestre. Der stilles 
meget forskellige krav i fagene. LL tager dette op 
på Formandsmødet. b)BW ønsker forklaring på 
hvorfor der ikke deltager studerende på Form-
andsmødet. c)Overlæge dr.med. Carsten Tørholm, 
ortopæd.kir, KAS Gentofte har opsagt sit lektorat 
med øjebliklig virkning.

 Næste møde: mandag d 6. marts 2006 
kl. 15.15 i Universitetssekretariatets mødelokale.

Referent: Lone Grøn Laursen

MØDEREFERAT
Møde mellem dekanatet og 
studenterrepræsentanter 3. 
februar 2006

Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ulla Wewer, Birgitte Nauntofte, Simon Serbian, 
Kenneth Geving Andersen, Sabrina Elisasson og 
Andreas Rudkjøbing

Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af referater
Referatet af 12. december 2005 blev godkendt med 
det forslag til rettelse vedr. pkt. 3, som Ulla Wewer 
læste op til mødet. Rettelsen lød: ”Ulla Wewer 
gjorde kort rede for status i sagen og understregede, 
at fakultetet fortsat støtter en etablering af et 
studenterhus for de studerende ved fakultetet nær 
Panum Insti-tuttet/Nr. Campus.

I dekanatets anbefalingsskrivelse fra oktober 2005 
nævnes en mulig lokalisati-on på Nørre Allé eller 
et andet sted på campus. Hvad angår bygningen 
på Nør-re Allé, er dekanatet for nyligt blevet gjort 
opmærksom på, at universitetet har søgt støtte til 
indretningen af bygningen til brug for et jura-kol-
legium. Grund-laget for dekanens anbefalingsskriv-
else er nu bortfaldet, og anbefalingsskrivel-sen i 
sin nuværende form er derfor blevet annulleret af 
rektor og den konstitue-rede dekan.
Det blev desuden understreget, at fakultetet – jf. 
den nu annullerede anbefa-lingsskrivelse – ikke 
har givet tilsagn om at dække driftsudgifterne ved 
et stu-denterhus.  I nuværende interim periode 
med en konstitueret dekan, vil det heller ikke være 
muligt at give tilsagn om økonomisk støtte.

Fremadrettet vil Teknisk Administration, rektor og 
dekanatet drøfte alternative forslag til placering af 
et studenterhus.”

Referatet af 1. november blev godkendt uden 
ændringer.

Ad 2) Studenterhus
Ulla Wewer orienterede om møde i sagen, som Te-
knisk Administration havde indkaldt til. Teknisk 
Administration er ved at lægge sidste hånd på et 
udspil om studenterhus, som vil blive sendt til 
Sundrådet inden længe.

Ulla Wewer fortalte desuden, at fakultetet har 
fået bevilget penge til at indkøbe ca. 300 pc’er til 
eksamen. Sagen er højt prioriteret, og midlerne 
kommer dels fra KU’s centrale pulje, dels fra 
SUND og JUR.

UW orienterede om fakultetets kommende indstik 
i Berlingske Tidende den 9. februar 2006 om frem-
tidens uddannelser. Indstikket distribueres også til 
alle gymnasier på Sjælland.
 
Ad 3) Evaluering af fakultetsdagen/faglig 
dag
Maj Leth-Espensen orienterede kort om plan-
lægningen og forløbet af fakul-tetsdagen 2005, 

herunder at det er vigtigt fremadrettet at få 
VIP’erne inddraget i dagen i højere grad.

Forskellige muligheder og incitamenter blev 
drøftet, herunder match making, udlodning af 
stipendier og forskningscafé. 

Maj Leth-Espensen indkalder til møde om fakultet-
sdagen primo marts.

I forlængelse her af informerede Ulla Wewer om 
temamøde om forskning og innovation torsdag den 
9. februar kl. 14.30-16.00

Sabrina Elisasson påpegede, at det er vigtigt at 
fakultetet skriver et brev til de kliniske institutter, 
så de studerende i klinikophold kan få undervisn-
ingsfri på dagen. 

Ad 4) Eliteuddannelser
Ulla Wewer orienterede om SUNDs oplæg om 
fakultetets elitære uddannelses-udbud, som var 
udarbejdet i forlængelse af Globaliseringsrådets 
rapport om videregående uddannelser. Oplægget 
kommer bl.a. med forslag til, hvordan man kunne 
anvende eventuelle øgede midler til eliteuddan-
nelse.

Andreas Rudkjøbing oplyste, at der har været en 
god dialog om emnet i Stu-denterrådet i forbind-
else med høring af KU’s udviklingskontrakt. Det 
blev af-talt, at Andreas Rudkjøbing sender oplæg 
til dekanatet.

Ulla Wewer og Birgitte Nauntofte tog i forlængelse 
heraf emnet forskningsba-seret undervisning op. 
Fakultetet ønsker at få drøftet spørgsmål som, 
hvad er forskningsbaseret undervisning, hvordan 
er situationen på fakultetet, og hvor kan fakultetet 
løfte forskningsbaseringen i dag. 

Sabrina Elisasson spurgte om, fakultetet har 
overvejet at se på undervisnings-metoderne i denne 
sammenhæng også, hvilket Birgitte Ulla Wewer 
sagde ville ske senere i processen.

Ad 5) Institutstruktur
Ulla Wewer orienterede om, at dekanatet har 
truffet beslutning om instituttil-knytning for de 
fastansatte VIP, og at der derefter skal træffes 
beslutning om de ikke-fastansatte VIP. I løbet af 
de kommende måneder vil der ligeledes bli-ve taget 
stilling til TAP’ernes instituttilknytning.

Desuden har dekanatet nedsat en arbejdsgruppe 
om klinisk institutstruktur, som er ved at udar-
bejde et oplæg, som vil blive drøftet på et seminar 
den 23. februar 2006.

Simon Serbian spurgte i hvilket regi spørgsmålet 
om studieordninger i ft. ny institutstruktur bliver 
drøftet, og nævnte at det i den sammenhæng er 
vigtigt, at undervisningen også bliver institut-
nær.

Birgitte Nauntofte oplyste, at FUSU beskæftiger 
sig med undervisningsorgani-seringen og at Hans 
Sjöström og Pernille Due er involveret i arbejdet 
både med den teoretiske og den kliniske institut-
struktur.

Ad 6) Langsigtet strategi for samarbejdet
Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet 
har oprettet to udvalg, hhv. et forsknings- og in-
novationsudvalg og et uddannelsesudvalg. Kenneth 
Geving Andersen sender udkast til kommissorier 
til dekanatet.

Det blev besluttet, at holde et møde mellem de 
studerende og forretningsud-valget for fakultetets 
nye Forskningsstrategiske Udvalg, når dette er 
nedsat.

Birgitte Nauntofte spurgte, hvordan man kan moti-
vere de studerende til at ind-gå i de nye institutråd, 
når den nye institutstruktur skal implementeres.

Simon Serbian oplyste, at de eksisterende valg-
barhedsregler er teknisk kompli-cerede, men at 
han tror, at man godt kan motivere de studerende. 
Det blev af-talt, at Sundrådet laver et udspil til, 

hvordan dette fremadrettet kan organiseres.

Sabrina Elisasson sagde, at hun gerne så et ud-
spil fra fakultetet om, hvad de studerendes rolle 
skulle være.

Det blev besluttet lave et fælles udspil, som kan 
være klar når institutlederne bliver ansat omkring 
september 2006. Birgitte Nauntofte understregede, 
at det er vigtigt at de studerende har et bredt 
mandat på de biomedicinske institutter som stu-
denterrepræsentanter.

Kenneth Geving Andersen fortalte, at Sundrådet 
gerne vil have et strategido-kument, der omhan-
dler: 
- Det studentersociale miljø (herunder 
økonomi og basisgruppernes vil-kår).
- Studiefaciliteter, bl.a. med baggrund i 
den rapport om undervisnings-miljøvurdering, som 
er ved at blive udarbejdet.
- Studenterpolitisk miljø
- Uddannelser, herunder arbejdet i FUSU 
og Sundrådets uddannelsesud-valg
- Forskning, hvor Sundrådet gerne vil 
have en person i Fakultetssekreta-riatet, som er 
tovholder for kommunikationen med de studerende 
om forskning.
- Kommunikation, herunder fakultetets 
hjemmeside (som er ved at blive revideret)
- Syllabus, herunder ønsker om, at de stu-
derende kan udskrive en person-lig studieplan.
- WBL, herunder standarder og ret-
ningslinjer for hvordan undervisere lægger infor-
mation ud på nettet ifm.

Det blev besluttet at Kenneth Geving Andersen 
sammenfatter ønsker/ spørgs-mål, herunder et kort 
notat om Syllabus, og sender dem til dekanatet, 
som vi-dereformidler dette til studielederne og 
studieadministrationen.

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

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

MØDEREFERAT
Møde mellem dekanatet og 
studenterrepræsentanter 7. april 
2006

Sted: Lokale 9.1.68
Referent: Maj Leth-Espensen
Til stede
Ulla Wewer, Birgitte Nauntofte, Martin Stampe 
Noer, Kenneth Geving Ander-sen og Sabrina 
Eliasson
Dagsorden

Ad 1) Godkendelse af referat
Referatet af 3. februar 2006 blev godkendt.

Ad 2) Studenterhus
Sundrådet har modtaget tilbud fra rektor om frem-
leje af gæsteboligfløjen i bygningskomplekset Nørre 
Allé 4-6. Sundrådet har svaret rektor og anmodet 
om et købstilbud.

Ad 3) Ekstra pladser til lægeløftet
Dekanatet har besluttet at imødekomme de studer-
endes ønske om flere pladser ved lægeløftet. Martin 
Stampe Noer oplyste, at det vil koste ca. 40.000 kr. 
pr. gang, når der skal holdes et ekstra lægeløfte.

Ved det førstkommende lægeløfte sommeren 2006 
vil der kunne medtages en ekstra gæst ved de to 
lægeløfter. Arrangementet sommeren 2006 bliver 
et eks-traordinært arrangement, og fremover vil 
der være tre lægeløfter ad gangen.

Ad 4) Basisgruppernes økonomiske forhold
Kenneth Geving Andersen oplyste, at fakultetets 
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20-25 basisgrupper ønsker mere stabile økonomiske 
forhold. Basisgrupperne er i højere grad blevet 
af-hængige af at søge om midler hos forskellige 
sponsorer, da det tidligere over-skud fra Stu-
denterklubben er bortfaldet. 

Det blev besluttet, at Sundrådet forud for det næste 
møde 5. maj 2006 udarbej-der udkast til en folder til 
dekanatet med navn, fagfelt og antal medlemmer 
til dekanatet. Informationen skal kunne bruges 
til at informere om de forskellige grupperinger 
under fakultetets studier mhp at profilere SUNDs 
studentermiljø. Emnet skal også kobles sammen 
med alumneforeninger bl.a. aht. spørgsmålet om 
medfinansiering.

Sundrådets initiativer vedr. forskning
Kenneth Geving Andersen oplyste, at Sundrådet 
holder informationsmøde om forskning den 26. 
april 2006, hvor Flemming Dela og Birthe Høegh 
deltager.

Sabrina Eliasson sagde, at Sundrådet gerne ser, at 
der er én administrativ med-arbejder ved fakulte-
tet, som de studerende kan henvende sig til, når 
de har spørgsmål vedr. forskning.

Ulla Wewer oplyste, at ph.d. sekretariatet er ved at 
blive reorganiseret, men at der vil blive en medar-
bejder, de studerende kan kontakte vedr. forskning. 
Medarbejderen skal have overlap til Maj Leth-
Espensen i ledelsessekretariatet, som primært 
arbejder med uddannelserne og de studerende.

Sabrina Eliasson sagde, at opfordringer om fors-
kning primært sker på den kli-niske del, men at 
de studerende også gerne vil informere på den 
teoretiske del.

Ad 5) Sundrådets samarbejde med Apple
Kenneth Geving Andersen og Sabrina Eliasson 
orienterede om Sundrådets samarbejde med Ap-
ple, herunder konkurrencen om studentermiljø i 
sammen-hæng med årets basisgruppebar den 28. 
april 2006.

Ulla Wewer gav tilsagn om 5.000 kr. for et idékata-
log til dekanatet om studen-termiljø. Det blev 
aftalt, at Sundrådet fremsender et idékatalog forud 
for næste møde.

Desuden gav dekanatet tilsagn til, at Apple kan 
opstille en stand foran Lunds-gaard auditoriet i 
forbindelse den 25.-27. april 2006 forud for basis-
gruppeba-ren. 

Det blev understreget, at dekanatet kan godkende 
stande med et kommercielt formål, hvis der er tale 
om seriøse henvendelser, der også har et relevant 
fag-ligt formål. Dekanatet skal tage stilling i hvert 
enkelt tilfælde. Maj Leth-Espensen orienterer 
Henrik Kudal.

Ad 6) Fakultetsdag 2006
Maj Leth-Espensen orienterede om, at arbejdet i 
planlægningsgruppen for fa-kultetsdag/faglig dag 
2006 har holdt sit første møde.

Ad 7) Næste møde
Næste møde bliver den 5. maj 2006 kl. 9.00-9.30 og 
kommer udelukkende til at handle om information 
om basisgrupperne, jf. pkt. 4.

Næste ordinære møde bliver den 19. maj kl. 8.30-
9.30.

Ad 8) Evt.
Det blev besluttet, at Maj Leth-Espensen under-
søger valgreglerne for stude-rende i de kommende 
institutbestyrelser.

Ulla Wewer orienterede om status for Syllabus.

Dekanatet oplyste, at der har været et indslag i 
Sveriges Radio om svenske studerende, som har 
følt sig chikaneret på fakultetet.

Sabrina Eliasson oplyste, at Sundrådet tidligere 
har forsøgt at holde møde om emnet, men at der 
ikke var noget fremmøde til arrangementet.

Maj Leth-Espensen fremsender link til indslaget 

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN - UGE  17 – 18
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag    24/4 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen  Medicin 
Onsdag    26/4 1900 – 2000  1600 – 1900  Theis P-Skovsgaard  Medicin 
Torsdag    27/4 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager     Medicin 
Torsdag    27/4 1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu   Medicin
Torsdag    27/4 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul  Medicin 
Fredag    28/4 1600 – 1700  1400 – 1600  Christina Rydahl Lundin  Medicin 

Mandag     1/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen  Medicin 
Onsdag     3/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Theis P-Skovsgaard  Medicin 
Torsdag     4/5 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager     Medicin 
Torsdag     4/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul  Medicin 
Fredag     5/5 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                      

GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE MED HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent semester én 
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge 
studienævnet om dette. 
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af under-
visningen er 10. januar/1.august for henholdsvis 
forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes 
man framelde sig ved Studieekspeditionen, 
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin hold-
plads. Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. 
august for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.
august for Fase II for henholdsvis forårs- og 
efterårssemesteret. Hvis man framelder sin hold-
plads inden disse datoer kan man blive holdsat på 
semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse 
af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer 
du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan 
bruges til andre studerende eller merit studerende. 
Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder 
dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om 
gentagelse af undervisningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke 
har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene 
ikke må overbookes med studenter, der glemmer 
tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding 

!!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske 
tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejled-
ningen for yderligere informationer.

FORBEDRINGER TIL 
SYLLABUS PLUS!!!!!
På baggrund af tilbagemeldinger fra studerende og 
undervisere er der nu i samarbejde med udviklerne 
af Syllabus Plus fundet frem til nogle forbedringer 
af systemet, så det i højere grad imødekommer 
behovene her på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet.
Det er nu muligt at se skemaer for mere end én 
uge af gangen, og man kan vælge at se en specifik 
aktivitetstype for et fag for hele semesteret (f.eks. 
forelæsningsrækkefølgen for et givent fag).
· For at se skemaerne for hele semesteret 
skal man nu under ”Vælg uge(r)” vælge ”Hele se-
mesteret”. Denne option kan vælges under samtlige 
menuer.
· For at se en specifik aktivitetstype (fore-
læsninger, SAU24, øvelser osv.) for et fag klik på 
”Moduler (delt i aktivitetstyper)” og vælg derefter 
det fag og den aktivitetstype, der ønskes et overblik 
over.

God fornøjelse!

Spørgsmål angående Syllabus Plus kan rettes til 
Louise Fejerskov i studieadministrationen på e-
mail: mlf@adm.ku.dk

samt fakultetets svar til rektor til Sundrådet.
Sabrina Eliasson rejste spørgsmålet om ”tilbage-
føringsgaranti” til uddannel-serne, som den 
tidligere dekan gav tilsagn om i forbindelse med 
regnskab 05. I forlængelse heraf er der et ønske 
blandt de studerende om et Lundsgaardmøde.
Birgitte Nauntofte præciserede, at institutterne 
har fået tilbageført de beløb, de har sparet ud over 
den pålagte besparelse på 10 pct. Fakultetet står 
over for at skulle spare 17 mio. kr. i 2007 og 32 
mio. kr. i 2008.
Dekanatet besluttede at sende det notat, som er 
sendt til rektor og bestyrelsen om regnskab 05, til 
Sundrådet. Desuden vil der blive udarbejdet en ver-
sion af notatet til MOK, og der vil blive informeret 
i PanumPosten.
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Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige 

oplysninger på vores hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

1.-5. semester
VI MINDER OM 1. 
ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i 
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebio-
logi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen 
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne 
hvis der er risiko for at du kommer ud i 
sådanne problemer !

6.-13. se-
mester

VKO - VIDENSKABELIGE 
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de 
medicinske selskabers kurser og 
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes 
som VKO. 
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, 
i rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal 
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes 
i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

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

DATO   EMNE  TID  ÅBNES
26-04-2006   Kombi kursus 16.15 – 20.30 29.03.2006

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både 
sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester 
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat.

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

PROJEKT ”FORØGET 
LÆRINGSPOTENTIALE” 
for 9. semester studerende ved det 
sundhedsvidenskabelige fakultets 
studieordning af 2000

På baggrund af ønsket om at opstarte et projekt 
for 9. semesterstuderende, har Amtssygehuset 
i Her-lev fået dispensation fra det medicinske 
fakultet til at få tildelt en gruppe 9. semester 
lægestuderen-de til det kliniske kursus i medicin 
og kirurgi. Dispensationen er givet for at kunne 
have 9. seme-sterstuderende på samme afdelinger, 
der har klinikophold for 7. semesterstuderende. 
Det drejer sig om ortopædkirurgisk afdeling T, 
urologisk afdeling H, hæmatologisk afdeling L samt 
kardiologisk afdeling S. Endvidere er kardiologisk 
afdeling P på Gentofte, hvor der udelukkende 
er 9. semester-studerende i klinik, inkluderet i 
projektet, der foreløbigt kommer til at strække sig 
over 2 semestre. 

Graffiti fra den franske undergrund, indsendt af en dedikeret MOK-fan
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Projektet har baggrund i, at udnyttelsen af læring-
spotentialet ved de kliniske ophold desværre har 
vist sig ikke at være optimalt, idet intentionerne 
fra den nye studieordning ikke står mål med virke-
ligheden. Seneste evaluering relateret til de første 
9. semester ophold på nævnte nye ordning, har 
demonstreret betydeligt potentiale for forbedring.
Det overordnede formål med projektet er at 
optimere læringspotentialet og udbyttet af de 
medicin-ske studenters kliniske ophold på 9. 

semester.
Endvidere vil det forsøges belyst, om tilst-
edeværelses af såvel 7. som 9. semester læges-
tuderende på samme afdeling kan vendes til en 
fordel, ved at udnytte de studerendes potentiale 
som vejledere for hinanden og dermed fremme 
de studerendes muligheder for at udvikle flere af 
lægerollens 7 kompetencer (lægen som medicinsk 
ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/admin-
istrator, aka-demiker og professionel).

De studenter, der inkluderes i projektet, får 
yderligere information tilsendt inden kliniko-
pholdene.

Projektansvarlige:
Reservelæge Karin Graeser, projektleder 
(KAGRRO02@glostruphosp.kbhamt.dk).
Leder af DIMS, Overlæge Doris Østergaard, KAS 
Herlev
Overlæge dr. med., Merete Vaage-Nilsen. medicinsk 
afdeling S, KAS Herlev

Studietilbud
TEMADAG OM SMERT-
ER OG SMERTEBEHAN-
DLING 
Målgruppe: Relevant for 6. 
semester sygeplejestuderende 
og for 7. og 9. semester 
lægestuderende.

Formål: At de studerende får kendskab til den 
faglige indsats på smertebehandlingsområdet in-
denfor den akutte smertebehandling, den kronisk 
non-maligne smertebehandling og smertebehan-
dling ved maligne lidelser.

Indhold 
Formiddag
Afdelingslæge Per Rotbøll Nielsen: 
· smerter generelt, herunder smertefysi-
ologi, smertemekanismer,  smertetyper og diag-
nostic (VAS). Postoperative smertebehandlinger 
med epidural kateter og perineurale blokader og 
accelerede patientforløb. 
Børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard: 
· smertesygeplejerskens funktion og 
dagligdag, kommunikation med børn om smerter, 
smerter i forbindelse med procedurer (video) og 
nonfarmakologiske interventioner 
Over middag
Smertesygeplejerske Susanne Jacobsen: 
· sygeplejeopgaver i relation til patienten 
med kronisk non-maligne smerter og i forhold til 
patienten med maligne smerter

Tid og sted
Onsdag d. 3. maj kl. 8.30-13.45 i auditorie 1 på 
Rigshospitalet

Ansvarlig:
Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger 
Kuch Poulsen, tlf. 3545 5289
mail: inger.kuch.poulsen@rh.dk

Tilmelding: Ingen

Litteratur:
Gyldengren, Annette; Foss, Nikolai m.fl.: Tværf-
agligt harmonikasammenstød, Sygeplejersken 
nr. 21/2003.
Jakobsen, D. Hjort; Hallin, M. m.fl.: Nye pleje-
principper efter kolonkirurgi, Sygeplejersken nr. 
46/1999.
Jakobsen, Hjort D; Sonne E, m.fl.: Koncentreret 
sygeplejepraksis, Sygeplejersken nr. 14/2000.
Jakobsen, Hjort D; Sonne E, m.fl.: Ændret plejebe-
hov ved accelereret kolonkirurgi, Sygeplejersken 
nr. 6/2004-08-30
Ugebrevet Mandag Morgen: Genoptræning fra 
Problem til Princip, kapitel 4.
Arendt-Nielsen, Lars m.fl.(red.): Smerter – en 
lærebog, FADL`s Forlag 2003.
Aagaard, Gitte: Glemmer smerter med lattergas, 
Sygeplejersken 33/2003
Olsson, Gunnar L: Smärta hos barn och ungdoma, 
Studenterlitteratur 
Jensen, Troels Staehelin m.fl.: Smerter en lærebog, 
Fadl’s forlag.

FREUD OG KULTUREN

Psykoanalytisk Debat og Det 
Danske Sigmund Freud Selskab 
indbyder til

Heldagsseminar med foredrag af
Litteraten Jørgen Dines Johansen, psykologen 
Steen Visholm, digteren Paardekooper, forfatter 
og filminstruktør Christian Braad Thomsen samt 
litteraten Lillian Munk Rösing

Mandag d. 15. maj kl. 9.00-16.00
Øster Farimagsgade 5A,  lokale 18.01.11
Pris kr. 600,- incl. kaffe og frokost (studerende 
300,-)
Læs mere om program og tilmelding på:  
http://freudselskabet.dk
Og http://www.psykoanalytisk-selskab.dk

INFORMATIONSMØDE 
OM FORSKNING UNDER 
STUDIET
”hvorfor – hvordan – hvor”
Onsdag den 26.april, kl. 16-18
Lille mødesal/sofastuen
(ligger ved vandregangen før kantinen)

Program
 

Indledning v/ SundRådets formand, Kenneth Gev-
ing Andersen (10 min)
- information om gruppen ”forskning & Innova-
tion”. Formål, vision og mål.

Hvilke muligheder er for at forske som studerende 
ved vores fakultet. (40 min)
- Præklinik: Lektor, dr.med. Flemming Dela, 
Formand for Fakultetets  Forskningsstrategiske 
Udvalg.
- Klinik: professor, dr.med. Birthe Høgh, Børneafde-
lingen, Hvidovre Hospital.

Pause med kaffe & kager (15 min)

IMCC SCORE. Research exchange, hvad er det og 
hvordan kommer man til det? V/ Louise Hammer, 
national exchange officer ) 15 min

Hvordan er det at studere under studiet? V/ Ninna 
Bo, medicinstuderende (15 min)

Diskussion og spørgsmål ( 15 min)

Annoncer
STUDIEJOB ELLER 
FULDTIDSJOB 
I AMNESTY 
INTERNATIONAL
Som projektmedarbejder i Amnesty International 
er du en del af Face2face-kampagnen som står 
for medlemshvervning og informationsarbejde 
på gadeplan. Til denne kampagne har vi brug for 
professionelle og engagerede unge mennesker, som 
tør udfordre andre menneskers holdninger til men-
neskerettighederne. Selv om udfordringerne er 
store og kravene til resultaterne høje, så er tonen 
uformel og vi lægger stor vægt på sammenhold og 
samarbejde. Arbejdet kræver at du er pålidelig, 
punktlig og har en høj grad af ansvarsfølelse. Er 
du samtidig udadvendt, positiv og energisk? Så er 
det dig, vi skal bruge!

Vi har igennem de sidste 5 år udviklet uddan-
nelsesprogrammer i menneskerettigheder og 
kommunikation som skal styrke dine muligheder 
for at præsentere komplicerede problemstillinger 
på en letforståelig måde til et bredt publikum. Job-
bet kræver, at du kan levere Amnestys budskab 
klart og med stort engagement med forståelse for 
din modtager, hvilket kræver god fornemmelse for 
kommunikation og mennesker.  

Derudover tilbyder vi:
· Fleksible arbejdstider 15-28 timer om ugen i 
dagtimerne
· Løbende evaluering af kampagnen og din per-
sonlige indsats
· Som projektmedarbejder skal du repræsentere 
Amnesty på gaden, hverve nye medlemmer og 
kunne arbejde mindst 3 dage om ugen. 
· Vi tilbyder en god fast timeløn. Amnesty Interna-
tional anvender af princip ikke provisionsløn. 

Send en mail med din ansøgning eller ring og hør 
nærmere.

Andreas Kiaby akiaby@amnesty.dk eller 
33456565 

TURNUS
FÅR DU TURNUS NUMMER HER TIL FORÅRET 
2006.
VED DU AT DU VIL SØGE TURNUS I VEST-
SJÆLLAND-AMT, STORSTRØMS-AMT
ELLER ENDNU LÆNGERE VÆK FRA KØBEN-
HAVN UANSET HVILKET TURNUS NUMMER 
DU FÅR så kan du måske hjælpe mig.
SKRIV EN MAIL TIL MIG på turnus06@yahoo.
dk 
OM HVOR DU VIL HEN nu her i løbet af foråret, 
gerne inden der 
er kommet turnus-numre og stress

Mange tak
Nina Foli-Andersen
turnus06@yahoo.dk 
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2 STILLINGER SOM 
STUDIEVEJLEDER VED 
MEDICIN
Da endnu to af vores kolleger bliver færdige som 
læger, mangler vi to i studievejledergruppen. Still-
ingerne vil være ledige fra 1. juli eller 1. august.

Vi er seks studievejledere på 5. til 12. semester.

Jobbet giver et godt indblik i dit eget studie og du 
får et godt og bredt netværk.

Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet 
arbejdsgruppe, men med stor individuel fleksi-
bilitet mht. planlægning af egne arbejdsopgaver 
og arbejdstider. 

Jobbet giver gode erfaringer i den svære samtale, 
træning i at tale foran store forsamlinger og ikke 
mindst en god stabil månedlig indkomst. 

Vi har hver en fast ugentlig træffetid, da vores 
primære arbejdsopgave er at hjælpe og vejlede 
vores medstuderende. Desuden laver vi sagsbe-
handling og deltager i relevante møder. 

Alle studievejledere mødes hver tirsdag, hvor vi 
diskuterer aktuelle sager og problemstillinger i 
forbindelse med vores arbejde. 

Stillingen er beregnet på 50 - 60 timer om 
måneden, men dette kan dog forhandles.

Vi ser gerne at du har bestået første studieår og 
har minimum et år tilbage af studiet.

Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskol-
leger, et spændende job, gode arbejdsforhold og 
fast indtægt, så send en ansøgning til 

  Studienævnet for Medicin
  Att. Mette Kristensen

TURNUSBYTTE! 
Jeg har turnus i Vestsjællands Amt og er inter-
esseret i at bytte med Københavns Amt eller HS. 
Så hvis du gerne vil på landet - eller allerede bor 
der, eller måske har planer om at flytte vestpå 
– så kan vi arrangere det således at vi begge kom-
mer i turnus i vores nærområde. Glæder mig til 
at høre fra dig.

Mvh. 
Jakob Møller Hansen, læge
tlf. 23392620, e-mail: drgud@hotmail.com eller 
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk

VENTEGODT OPEN 2006
Kære alle holistiske og materielle Golfere! Så er 
det tid til endnu en udgave af det sagnomspundne 
Panum Golfmesterskab – Ventegodt Open 2006!!! 
Turneringen er åben for alle studerende og ansatte 
på Panum Instituttet, så er du en frisk golfspiller 
– eller har du mod på at prøve overlægesporten 
nummer 1 – så tøv endelig ikke med at tilmelde 
dig! 
Hvis du ikke har et sæt golfkøller kan dette lejes 
på stedet.
Det forrygende arrangement bliver afholdt på

”The Old Championship Course 
– Passebækgaard G&C” Tirsdag den 
9. Maj.

Vi spiller naturligvis Stableford med max. hcp 54 
- og vi regulerer med 7/8 i år. 
Vi mødes på Panum klokken 07:15 og kører i 
samlet flok derop. Hvis du har en bil må du meget 
gerne melde dette til Tuneringsledelsen så vi kan 
arrangere noget samkørsel. Da Studenterklubben’s 
kasse desværre er tom lige nu, må der påregnes 
en egenbetaling til arrangementet bestående af: 
Green-Fee (ca. 200kr), kørsel (ca. 30kr), turner-
ingsfee (ca. 40kr), eventuel leje af golfkøller (ca. 
100kr).
Har du mod på hoverende 9-jerns pressur, så skynd 
dig at tilmelde dig til:

Thomas Lafrenz, tlafrenz@stud.ku.dk eller tlf. 
2425 3495
Da Studenterklubben’s kasse desværre er tom lige 
nu, må der påregnes en egenbetaling til arrange-
mentet bestående af: Green-Fee (ca. 200kr), kørsel 
(ca. 30kr), turneringsfee (ca. 40kr), eventuel leje af 
golfkøller (ca. 100kr).
Har du mod på hoverende 9-jerns pressur, så skynd 
dig at tilmelde dig til:

Thomas Lafrenz, tlafrenz@stud.ku.dk eller tlf. 
2425 3495

VKO/EXCHANGE I 
LITAUEN 
Kunne du tænke dig at tilbringe 4 uger af juli i 
Litauen og få en fantastisk oplevelse? Jeg har en 
klinikplads arrangeret igennem IMCC/Exchange, 
som jeg gerne vil have afsat, da jeg desværre selv 
er blevet forhindret i at tage af sted. Dette er al-
letiders chance for samtidig at møde studerende 
fra mange forskellige lande og desuden at få 
klaret VKO. 
Alt dette endda til den nette sum af 1800 kr.

Interesseret: 
Ring på tlf. 23 46 05 45 - Maria

  Panum Instituttet
  Blegdamsvej 3b
  2200 Kbh.N

Denne skal være os i hænde senest mandag den 19. 
juni klokken 12. Samtalerne vil blive afholdt i uge 
26. Har du allerede planlagt ferie her skal det ikke 
afholde dig fra at søge, vi finder ud af noget.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du 
har yderligere spørgsmål.

Studievejledningen for Medicin, 9.1.31, telefon 35 
32 70 91 eller mail sun-stv-medicin@adm.ku.dk

... INVITERER TIL ARRANGEMENT OM
KIRURGIENS HISTORIE OG UDVIKLING 

Den 2. maj er der planlagt 
en rundvisning på Medicinsk 
Museion, samt efterfølgende 
et foredrag med militærlæge 
Finn Warburg (Overlæge på 
HovedOrtocentret, RH) om 
kirurgiens historie. Han vil 
tale om den udvikling som er 
sket gennem tiden, set i lyset 
af ændringer i krigsførelse. 

Programmet tirsdag d. 2. maj, er som følgende:
kl. 16-16.40: Rundvisning på Medicinsk Museion  
kl. 16.45-18: Foredrag m. Finn Warburg om ”Kiru-
rgiens historie”
Arrangementet er åbent for alle og foregår på 
Medicinsk Museion (Bredgade 62, Kbh .)
Tilmelding på: sakstilmelding@gmail.com 
Senest d. 30. april.
Med Venlig Hilsen 

Flemming Bjerrum
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 26988515 el-
ler på gruppens hjemmeside på www.studkir.dk

Basisgrupper

SIMS holder månedsmøde tirsdag d. 
2/5 kl. 16.00 i lokale 1.2.32

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere!

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Update på planlægning af arrangementer i 
forårssemestret, herunder 
 -Kosttilskudsforedrag
 -Forhindringsbane
 -Skulderforedrag
3. Status fra kasserer
4. Evaluering af B-bar
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

         - PRÆSENTERER

“Kronisk sygdom - en udfordring 
for sundhedsvæsenet”
Praktiserende læge og praksiskoordinator Lars 
Rytter vil med afsæt i dette emne fortælle om 
kvalitetsudvikling i almen praksis. Han vil bl.a. 
komme ind på følgende:

- organisering af arbejdet i almen praksis
- det nye risikostratificeringsbegreb
- dataindberetning
- tværfaglighed og samarbejde primærsektor og 
sygehussektor imellem
- det proaktive sundhedsvæsen frem for det 
reaktive

Arrangementet løber af stablen 
TIRSDAG D. 2.MAJ kl.15.30-17:00

- på biblioteket på Afd.for Almen Medicin 
(det gamle Kommunehospital).

Forskningsenheden for Almen Praksis i Køben-
havn
Center for Sundhed og Samfund 
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099
1014 Kbh. K. 

(se kort på www.almen.dk under ”kontakt os”)

Alle interesserede er velkomne. Der serveres en 
lille forfriskning.

Vel mødt! På vegne af SAMS



9

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE

Så er der månedsmøde. Kom vel mødt, 
- bagefter går vi ud og spiser pizza. 
Det foregår torsdag d. 4/5 kl. 17 i 
FADL’s mødelokale.
Sexekspres-info:
· 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, -Panums hyggelige basis-
gruppe!

INVITATION TIL 

RELEASEPARTY 
FOR

”DEN BASALE NEUROLOGISKE 
UNDERSØGELSE”

Kære medicinstuderende og andre interesserede 
i neurologi og studenterfremstillet undervisn-
ingsmateriale.

Nu er den her – DVD’en  alle neurologer og stud.
med’er har ventet på: ”Den Basale Neurologiske 
Undersøgelse”

Vi inviterer til releaseparty med fremvisning af 
ud- og fraklip fra vores optagelser til et festlig 
arrangement, der afholdes 
Tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 16.00 i Haderup Au-
ditoriet på Panum
Vi har i basisgruppen PHILM i snart 2 år ar-
bejdet på filmen og er kan nu stolt præsentere 
resultatet.
Filmen bliver i første udgave trykt i 2.000 eksem-
plarer og delt ud til bl.a. neurologiske afdelinger 
og medicinstuderende. Det er planen at 2. udgave 
skal udvides med bl.a. patient-eksempler, f.eks. 
Parkinson. Til dette arbejde vil vi gerne inddrage 
entusiastiske neuro-interesserede stud.med.’er, så 
kig forbi hvis det kunne være noget for dig, eller 
skriv til neuro@panum-philm.dk 

Kom glad, hilsen

ET MØDE MED RWANDA 
Onsdag d. 27. april kl 17 inviterer 
RwanDAnmark til foredragsaften 
i lille mødesal på Panum

Der kommer spændende mennesker og fortæller 
om flere sider af det lille østafrikanske land med 
den blodige historie. 

Mød:
· den anerkendte foredragsholder Jørgen Krabbe, 
som fortæller om sine mange oplevelser fra 10 år 
i Rwanda.
· den medicinstuderende fra København, som har 
været på klinisk ophold på et landsbyhospital i 
Rwanda, og
· en rwandisk medicinstuderende, som arbejder for 
at forbedre lokalbefolkningens sundhedstilstand 
gennem et familieplanlægningsprojekt.
Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen 

IMCC EXCHANGE
Skal DU ud og rejse i JULI eller 
AUGUST måned?

Og vil gerne leje dit værelse ud til en sød ud-
vekslingsstuderende?

Vi er IMCC EXCHANGE; en stu-
denterorganisation på Københavns 
Universitet, Panum Instituttet, 
som formidler kliniske udveksling-
sophold af en måneds varighed på 
Københavns hospitaler.

Vi betaler dig 1400 kr pr. måned for dit 
værelse og der vil blive lavet lejekontrakt.

Kontakt: Eva Hagberg
IMCC Exchange
evahag@stud.ku.dk

 

 

SATS HOLDER TRAUMEBAR 
FREDAG D. 28. kl. 20:00 – 22:00 i 
”MELLEMBAR”
Vi tilbyder følgende:
- ”Betjening” efter ATLS - principperne
- ”Tragt med halskrave”
- Bliv afgiftet med ”aktivt kul”
- ”Udrykningsdrink”(ambulance el. brand-
bil)
- Og meget meget mere...
Så kom forbi og få en akut oplevelse i 

TRAUMEBAREN 
Vi glæder os til at se dig!
 
Venlig hilsen 
TRAUMEBAR-gruppen, SATS.
www.sats-kbh.dk

Det sagnomspundne Panum Golfmesterskab 

VENTEGODT OPEN 2006
Kære alle holistiske og materielle Golfere! Så er 
det tid til endnu en udgave af det sagnomspundne 
Panum Golfmesterskab – Ventegodt Open 2006!!! 
Turneringen er åben for alle studerende og ansatte 
på Panum Instituttet, så er du en frisk golfspiller 
– eller har du mod på at prøve overlægesporten 
nummer 1 – så tøv endelig ikke med at tilmelde 
dig! 

Hvis du ikke har et sæt golfkøller kan dette lejes 
på stedet.
Det forrygende arrangement bliver afholdt på 
”The Old Championship Course – Passebækgaard 
G&C” Tirsdag den 9. 
Maj.
Vi spiller naturligvis 
Stableford med max. hcp 
54 - og vi regulerer med 
7/8 i år. 

Vi mødes på Panum 
klokken 07:15  og 
kører i samlet flok 
derop. Hvis du har en bil må du meget gerne 
melde dette til Turneringsledelsen så vi kan 
arrangere noget samkørsel. 
Da Studenterklubben’s kasse desværre er tom lige 
nu, må der påregnes en egenbetaling til arrange-
mentet bestående af: Green-Fee (ca. 200kr), kørsel 
(ca. 30kr), turneringsfee (ca. 40kr), eventuel leje af 
golfkøller (ca. 100kr).
Har du mod på hoverende 9-jerns pressur, så skynd 
dig at tilmelde dig til:

Thomas Lafrenz, 
tlafrenz@stud.ku.dk eller tlf. 2425 3495

Månedsmøde onsdag 3. maj kl. 
16.15 FADL´s mødelokale, Panum

Dagsorden
1. Siden sidst.

2. Nyt fra udvalg.
 - Metode kursus I, II og III
 - Traumedage 2006
 - Basisgruppebar
3. SATS frem til september
4.Eventuelt.

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

WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 17

Ugens giraf #10: ”Giffe og Uffe”
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. 

En af strikkecafeens flittige og dygtige strikkere 
har strikket et par fingerdukker i form af en giraf 
og en ulv. Dem har vi adopteret på kontoret, og de 
hedder Giffe og Uffe. De er de fysiske udgaver af 
to forskellige konfliktløsningstilgange, girafsproget 
og ulvesproget. 

Som nævnt i Ugens Giraf i nr. 9 (den 27. marts) 
er girafsprog en kommunikationsteknik, der kan 
hjælpe os til at håndtere konfliktsituationer på en 
måde, så begge konfliktens parter kommer godt 
igennem konflikten. Målet i girafsprog er at tale 
ud fra konkrete iagttagelser og et kendskab til sine 
egne følelser, ønsker og behov. En væsentlig del af 
kunsten i girafsprog er at kunne opfatte og skelne 
disse forskellige dele af vores reaktioner. 

Jeg vil senere komme ind på teknikken i girafspro-
get, som udgøres af fire ”ben”: Observation, følelse, 
behov og anmodning. Det er her værd at minde om, 
at i begyndelsen vil girafsproget virke unaturligt, 
stift, teknisk og faktisk ofte ret irriterende at høre 
på, men når det efterhånden bliver indarbejdet, 
vil man kunne benytte tankegangen mere frit og 
mindre bogstaveligt.

Denne gang vil jeg dog bruge et par linjer på at 
beskrive girafsprogets modsætning, nemlig ul-
vesproget. Det kender de fleste af os rigtig godt. 
Ulvesproget bruges når man i en uoverensstem-
melse mest af alt er opsat på at få ret, snarere 
end at få løst modsætningsforholdet til glæde for 
begge parter. Når man taler ulvesprog iagttager 
ikke, men vurderer, dømmer og anklager; man 
reagerer umiddelbart på sine følelser i stedet for 
at forholder sig til dem; man ser ikke den andens 
behov, men beskylder og bebrejder, og man beder 
ikke om noget, men stiller krav og beordrer. Alt 
sammen naturligvis i den bedste hensigt, nemlig 
at få sit eget – rigtige - synspunkt igennem, men 
på den bekostning, at dialogen og muligheden 
for at finde en holdbar fælles løsning går tabt. 
Ulven mister ofte blikket for det langsigtede eller 
dybereliggende mål og kæmper for at vinde den 
umiddelbare kamp.

Ulvesprog er solidt indarbejdet i de fleste af os; 
ikke mindst de af os, som er grundigt uddannede 
og dygtige til at vurdere og kritisere. Folk, der 
taler ulvesprog flydende, kan forekomme stærke 
og imponerende, og de kan opnå stor magt og ind-
flydelse ved at have evnen til at kunne gå i struben 
på modstanderne. Men holdbare, konstruktive og 
ægte demokratiske løsninger på forskellige prob-
lemstillinger skabes ikke af magtanvendelse.

Venlig hilsen
Lise Lotz, studenterpræstens akademiske me-
darbejder

Tidligere ugers ”giraffer” kan læses på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest . Kommen-
tarer til Ugens Giraf er velkomne!

Idémøde - hvem vil være med til at 
bestemme?!
Vi spiser lidt lækkert og snakker om vores planer 
for det kommende semester – og tiden længere 
frem.
Skal vi have flere foredrag? Kan man strikke en 
kaffebønne? Skal præsten have faste vagter i fred-
agsbaren? Var det en idé at holde ”Gudstjeneste 

for begyndere”? Kan vi gøre oktoberfesten endnu 
bedre? Mangler vi noget i andagtsrummet? Du er 
velkommen med dine ideer og forslag; vi lytter og 
finder ud af, hvad der kan lade sig gøre.

Valg til bestyrelsen efter vedtægterne. 
Tid: Torsdag den 27. april, kl. 18.30
Sted: Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30 
(Mellem Sebastopol og Pussy Galore’s)

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

Chokoladebønnerne er tilbage!
Fastetiden er slut og studenterpræstens gode bøn-
ner er tilbage foran kontoret. Her får du en, der 
ikke kan spises:

”Herre, Elsk mig mest, når jeg fortjener det mindst, 
for da behøver jeg det mest. Amen”

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 

Ugens
giraf!!

FORENINGEN SUND BØRN 
HAR NU ÅBNET INSTITUTION!!! 
- Skal dit barn have en plads???

Institutionen ”Panumhaven” er nu blevet en 
realitet og har pr. 1/4 haft til huse på Nørre Allé 
4 i den gamle sygeplejebolig. Det betyder, at du 
som studerende eller ansat ved fakultetet kan få 
dine børn i institution lige ved siden af Panum, 
og indtil videre er der MASSER af plads.

Panumhaven er en INTEGRERET institution, 
så der er altså plads til både vuggestue- og 
børnehavebørn.

Hvad betyder det for mit barn, hvis jeg 
afslutter mit studie, inden det starter 
i skole? 
INGENTING! Du skal være studerende eller ansat 
når dit barn starter i institutionen, men vi smider 
naturligvis ikke børn ud fordi deres forældre bliver 
færdiguddannede.

Jeg er tandlægestuderende- gælder 
dette tilbud også mig???
JA! Tilbuddet om pladser i institutionen gælder for 
alle studerende ved det sundhedsvidenskabelige 
fakultet – altså både tandlæge-, humanbiologi-, 
folkesundhedsvidenskabs- og medicinstuderende.

Hvordan bliver mit barn skrevet op til 
en plads?
Du skal være medlem af Foreningen Sund Børn. 
Det koster 50 kr. årligt, og du melder dig ind ved 
at kontakte foreningens formand, Sabrina Elias-
son på eliasson@stud.ku.dk. Du kan tilmelde 
dig foreningens grupperum ”sund børn” ved at 
søge på navnet inde i punkt.ku systemet. Under 
”Dokumenter” i dette grupperum finder du en ven-
tepladsformular, som skal udfyldes og sendes til:

Foreningen Sund Børn
Lokale 1.2.20
Blegdamsvej 3b
2200 København N

Husk at vedlægge en kopi af dit studie/ansæt-
telseskort!
Du kan læse mere om Foreningen Sund Børn på 
www.sundborn.dk 
(siden opdateres snarest muligt!)

STUDENTERKLUBBEN
Er du træt af læsning og trænger til 
en pause, så er studenterklubben det 
rigtige sted for dig. Her er der nemlig 
alle muligheder for at nyde en pause. 

I klubben har vi:
· Kaffe og te til 3 kr. med gratis genopfyldning samt 
sodavand til 5 kr.!
· Udlån af forskellige spil gratis!
· Læs avisen eller nogle af de andre blade vi har 
i baren
· Bordfodbold – need we say more??

Åbningstider:
· Mandag fra 11.00 til 15.00
· tirsdag til torsdag fra 11.00 
til 17.00

Så kom og hæng ud I din mel-
lemtime, og hyg dig med dine 
venner og din læsemakker.

                        
Vi glæder os til at 
se dig. 



11

1. MAJ

Vagtbureauets ekspedition, bogholderi 
samt kursusafdeling er lukket for både tel-
efonisk og personlig henvendelse mandag 
den 1. maj

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

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

BØRNE VT- KURSUS I MAJ
Nu er det tid til forårets børne VT 
– kursus.

På børneventilatørkurset, lærer du  basale færdigheder 
til at arbejde med syge børn i hjemmet, såvel som kritisk 
syge børn på intensiv afdelinger
Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne varetage 
basale sygeplejehandlinger til børn i hjemmet og på 
hospitalet. 

Kompetence efter endt børneventilatør-
kursus :
· Kendskab til de teoretiske og praktiske  færdigheder, 
som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med 
observationer og pleje af det raske såvel som det  
kritisk syge barn.
· Udvikle en Sygeplejefaglig forståelse for barnets og 
forældres behov for derigennem at anvende viden til at 
udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig syge-
pleje indenfor BVT- vagtens kompetence område.  

Børneventilatørkurset består af 27 timers teoretisk og 
praktisk undervisning i pædiatrisk sygepleje. Kurset 
består af 7 moduler.
Undervisningen varetages af erfaren sygeplejerske 
og læge.
Pensum er bogen ” Børn i respirator” og den praktiske 
og teoretiske undervisning på kurset.

Tildeling af semestrets børneventilatør-
kursus

Hvert hold består af 14 deltagere. 
Hvis der er fl ere ansøgere, end der er plads til på kurs-
erne, vil de ansøgere med fl est VT timer blive holdsat 
først. Når du er optaget på kurset, vil du modtage skriftlig 
besked med alle praktiske oplysninger.
Før kursus start  afhentes bogen ”Børn i respirator ” og 
Kursushæftet  på Vagtbureauet. Bogen og hæftet skal 
læses grundigt inden kursusstart.
Kursushæftet er din og vores dokumentation for at 
du har modtaget, og bestået de krav der stilles som 
børneventilatør.

Indhold 

Modul 1 – Det raske barn ( 4 timer)
· Barnets psykologiske, motoriske og sproglige ud-
vikling
· Sociale færdigheder
· Ernæring
· Babypleje 
I ovenstående indgår observationer , forholdsregler, 
sygeplejehandlinger, BVT kompetencer og dokumen-
tation

Modul 2 - Hyppigt forekommende sygdom-
me hos børn (4 timer)
· Børnesygdomme
· Astma / bronkitis hos børn
· Diarre og obstipation hos børn
· Forkølelser 
· Børneeksem 
· Diverse infektioner m.m.
I ovenstående indgår observationer , forholdsregler, 
sygeplejehandlinger, BVT kompetencer og dokumen-
tation

Modul 3 – Børn og forældre på hospitalet 

(3 timer)
· Barnets reaktion på indlæggelsen
· At være forældre til et sygt barn
· Kort om kriseteori
· Personales betydning
· Børn og forældre af anden etnisk herkomst på 
hospitalet
· Diskussion af diverse problemstillinger 

Modul 4 –  Det respiratorisk påvirkede barn 
(4 timer)
· Årsager til kritisk respirationsproblemer hos børn
· Symptomer hos respirations påvirkede børn
· Behandling 
I ovenstående indgår  forholdsregler, sygeplejehandlin-
ger, BVT kompetencer og dokumentation

Modul 5 – Det cirkulatoriske dårlige barn (4 
timer)
· Årsager til kritisk cirkulatoriskeproblemer hos børn
· Symptomer hos cirkulatorisk påvirkede børn
· Behandling 
I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlin-
ger, BVT -  kompetencer og dokumentation

Modul 6 – Det neonatale barn og det infek-
tiøse barn (4 timer)
· De hyppige komplikationer hos neonatal barnet
· Behandling og pleje til neonatal barnet
· De hyppigste infektioner til det kritisk syge barn
· Sepsis hos børn
I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlin-
ger, BVT kompetencer og dokumentation.

Modul 7 – Det neurologisk dårlige barn og 
afsluttende prøve (4 timer)
· Årsager til neurologisk påvirkede børn
· Behandling og pleje til det neurologisk påvirkede 
barn
I ovenstående indgår forholdsregler, sygeplejehandlin-
ger, BVT kompetencer og dokumentation.

Prøve
Eksamen består af en teoretisk test i form af en multiple 
-  choice prøve på 30 min. 
Består man ikke, skal man kontakte kursusafdelingen 
dagen efter for en ny tid til prøven.
Man har to forsøg til at bestå BVT- prøven.

Følgevagter
Som en del af kurset skal du afholde en følgevagt á 8 
timer på en børneafdeling.Den bliver tildelt af Vagtbu-
reauet, og afholdes inden 2-6 uger efter endt prøve. 
Børneventilatørkurset er først bestået når du har afholdt 
din følgevagt og afl everet dit underskrevne kursushæfte 
på Vagtbureauets kursusafdeling.

Kursus dato :

- Torsdag den 4. maj fra kl. 17.00 – 21.00 ( modul 1)
- Lørdag den 6. maj fra kl. 9.00 – 17.30 (modul 2 + 5)
- Søndag den 7. maj fra kl. 9.00 – 17.30 (modul 6 + 
7)
- Mandag den 8. maj fra kl. 17.00 – 21.00 ( modul 4)
- Tirsdag den 9. maj fra kl. 17.00 – 21.00 ( modul 3 
+ prøve)

Krav
- Du skal være medlem af FADL i København for at 
kunne deltage i et børneventilatørkursus. 
- Derudover skal du være ventilatør og have min. 150 VT 
– timer samt have et gyldigt akkrediteringskort.
- Der er 100 % fremmøde på BVT - kurset, 
der er derfor et krav at du kan alle de planlagte 
      kursus dage.

Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk 
- tilmelding andre.
Ansøgningsfrist fredag den 28. april kl. 12.00.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Vagtbureauet Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog  tlf.nr 
35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
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VIL DU VÆRE 100% SIKKER 
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens 
dage i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs 
SPV- vagt.

Løn: 
SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke 
er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som 
individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: 
Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. 
måned, (også nattevagter). 

Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 28.april 2006. Via www.Fadl-vagt.dk – tilmeld-
ing til hold

Yderligere info: 
Holdleder Imran Sarwar, tlf.: 36 7310 74 eller
VB Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr. 35245402 
eller go@fadl.dk

LEVE PÅ EN SU – HVORFOR??
SPV HJEMMEHOLD 1505 I 
NÆRUM.
2 nye holdmedlemmer søges til hjemmehold der pas-
ser en sød dreng på 4 år, som bor i Nærum med sine 
forældre.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor 
symptomerne er meget svær epilepsi samt generalis-
eret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a. ikke 
holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.    

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene 
barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. 
”sidde med” og ”holde om”. Herudover observation af 
anfald og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. 
MIC-KEY sonde) samt medicingivning. 

Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i 
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30 og vagtkravet er min. 4-5 
vagter pr. måned. Ansættelse snarest.

Det forventes at du: 

- er SPV med min. 200 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn (pga. svækket 
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke 
et krav.

Ansøgningsfrist: 
5/5-2006 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder 
Maria på tlf. nr. 40585094 eller skriv en mail til 
maria_s_hansen@yahoo.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 
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
Eller VB Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog tlf. 35245402 
eller mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 28. april 2006 via www.Fadl-vagt.dk 
– tilmelding til hold 
                              

STIKKERHOLD 1606 , 
HVIDOVRE HOSPITAL
søger nye holdmedlemmer

Kunne du tænke dig at være på et velfungerende FADL- 
hold og selv være med til at planlægge dine vagter?

Den nuværende arbejdstid er kl. 08.00 – 15.00, hvor der 
møder 3 FADL- vagter mandag og onsdag,  2 personer 
tirsdag og torsdag samt 1 person mandag til fredag kl. 
12.30 – 18.30.

Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit 
og i Klinisk biokemisk Afdelings ambulatorium og evt. 
forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser.
Vi ønsker at holdet skal være på ca. 15 personer, og 
I skal være villige til at skifte mellem dagvagter og 
eftermiddags-/aftenvagter.
Holdet har bagvagtsordning, således at der altid er en 
person på stand- by.

Erfaring med veneprøvetagning er ønskeligt, men 
ikke et krav, da grundig oplæring fi nder sted. Du får 
selvfølgelig løn i oplæringsperioden.

Krav:
· Ca. 200 SPV- timer
· Have bestået minimum 4. semester
· Kunne tage ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsbioanalytiker Helle Skjøth,  Klinisk biokemisk 
Afdeling, Hvidovre Hospital, tlf. 36323459.

Ansøgningsfrist: 
01.05.06 til vagtbureauet evt. pr. mail: kc@fadl.dk

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR.
Arbejdssted:
Almen praksis, Frederiksberg  

Varighed:
27/4 – 1/9-06, (muligvis med start lidt senere) 

Arbejdstid: 
9:00 – 13:00  man.-tirs.-tor.-fre.
onsdage dog 15.00-19.00    

Løn:
SPV-løn

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, gerne klinisk 
erfaring fra studiet.

Interesseret?
Kontakt Vagtbureauet, evt pr. mail:  kc@fadl.dk

Underholdningsspalten

MOK redder dig fra den kedelige forelæsning



– kick off

Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

Sundrådet og basisgrupperne - i samarbejde med 
Apple On Campus - arrangerer basisgruppebar:  
28. april 2006 i Fredagsbaren fra kl. 12:00

Rune Klan stand-up show kl. 17:30
Rune Klan har med sit originale trylle/stand-up show for lang tid 
siden bevist, at han med sine helt igennem sindssyge påfund 
har sin helt egen stil. Uden sammenligning gør Rune Klan altid 
det, han er bedst til, nemlig at underholde.

Apple demo-lounge
Kom og se de mange spændende produkter fra Apple. 
Se evt. hvordan du kan arbejde med digitale medier og lave 
podcasts. Hør hvordan du kan benyttet Apple on Campus - 
butikken på dit universitet. 

Forfriskning
Vi tilbyder en gratis Tuborg Pilsner pr. studerende.

Konkurrence - Vind en iPod!
Deltag i Studenterrådets konkurrence og vind en iPod, 
se mere på: www.sundraadet.fsr.ku.dk

Du skal logge ind på EBD Studiesalenes netværk for at kunne købe produkter. Anvend dit login til ”EBD Studiesalen”.
Husk at oplyse Apple on Campus, samt hvilken uddannelsesinstitution du er tilknyttet. 

10-12% rabat på Apple hardware. Se mere på: www.mdb.ku.dk/mdb_new/tilbud/apple  eller ring: 80 24 08 35 for yderligere information.

Dette er et basisgruppearrangement, HG er ikke ansvarlig
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iBook 14”
1.42GHz/60GB/AirPort Extreme/SuperDrive

iPod nano 4GB
42gram/1.000 sange

Hvem kan anvende Apple on Campus-butikken?
Alle studerende, undervisere og administrative 
medarbejdere på Københavns Universitet - 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Her fi nder du Apple on Campus-butikken:
Besøg: www.mdb.ku.dk/mdb_new/tilbud/apple
Du skal logge ind på EBD Studiesalenes netværk 
for at kunne købe produkter.
Anvend dit login til ”EBD Studiesalen”.

– eller ring 80 24 08 35
Du kan også bestille produkter og få rådgivning via 
telefon. Husk at oplyse Apple on Campus, samt hvilken 
uddannelsesinstitution du er tilknyttet.

Hvad er Apple on Campus?
Apple on Campus er dit universitets egen online Apple butik. Din Apple on Campus-butik tilbyder 
alle Apples produkter inden for hardware og software – plus hundredevis af ydre enheder og tilbehør 
fra tredjeparter – til helt enestående lave priser, der ikke fi ndes andre steder. 

– din online butik

Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

I samarbejde med:
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