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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: bandaften

Onsdag: 
  MOK nr 28, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag: 
  Bandaften i klubben

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK



3

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

Udpluk af

PANUMPOSTEN 
nr. 55. - 5. maj 2006

Stærkt hold bag ny dekan for 
sundhedsvidenskab i København
Mandag den 1. maj er professor dr. med. Ulla 
Wewer tiltrådt som dekan ved Det Sundhedsvi-
denskabelige
Fakultet i København for en 5-årig periode. Ved 
tiltrædelsen har Ulla Wewer offentliggjort
navnene på sit nye udpegede ledelsesteam. Det 
er:
·  professor dr. odont. Birgitte Nauntofte som prodekan
· professor med. dr. Hans Sjöström som uddan-
nelsesprodekan
·  dr. med. Ole Faber som klinisk prodekan for 
Region Hovedstaden (tiltræder 1. september)

·  dr. med. Karsten Bech som klinisk prodekan for 
Region Sjælland.
Ulla Wewer har ved tiltrædelsen redegjort for sin 
mission, som har følgende pejlemærker:
·  Fakultetet skal opnå et styrket og positivt image 
og brand, således at medarbejdere og studerende
fra nær og fjern ønsker at komme og have deres 
virke her
·  Fakultetet skal være det dynamiske universitet-
scentrum for sundhedsvidenskaberne i
Østdanmark
·  Fakultetet skal være præget af en stærk og inter-
national konkurrencedygtig grundforskning og
klinisk forskning og skal i højere grad styrke fors-
kning til gavn for patientbehandlingen
·  Fakultetets uddannelser skal være forsknings-
baserede og være på et højt internationalt
kvalitetsniveau
·  Fakultetet skal deltage i samfundets værdiska-
belse ved videnspredning og kommercialisering.
Dekanens udviklingsplaner for henholdsvis stud-

erende, fakultetets medarbejdere og for samarbe-
jdspartnere kan ses på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger: http://sund.ku.dk/
fakultetet/ledelse

Mød det nye dekanat ved reception 
fredag den 19. maj kl. 15
I anledning af at fakultetet har fået ny ledelse invi-
terer dekanatet fakultetets medarbejdere og
samarbejdspartnere til en reception fredag den 
19. maj.
Receptionen finder sted på arealet uden for Lunds-
gaard Auditoriet kl. 15.

Science-omtale af SUNDs 
forskningsfokuserede uddannelser
I det seneste nummer af det videnskabelige 
tidsskrift Science er der en tosiders omtale af 5 af
fakultetets uddannelser. Det er folkesundhedsvi-
denskab, humanbiologi, molekylær biomedicin
(sammen med NAT), medicin & teknologi (sammen 
med DTU) og nanomedicin på nanoteknologi
(sammen med NAT). Omtalen indgår i et tema 
om forskning og uddannelse i Danmark: Inter-
national Careers Report: Denmark - Building on 
Tradition.
Omtalen af uddannelserne kan ses på
http://aaas.sciencecareers.org/texis/jobsearch/de-
tails.html?id=444fae244a015020&q=copenhagen
&qField=All&qSort=smart&qMatch=all&pp=20&
view=1&page=1
Temaet om Danmark findes på:
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_devel-
opment/previous_issues/articles/2006_04_28/in
ternational_careers_report_denmark_build-
ing_on_tradition

Ny hjemmeside skal primært 
betjene studerende og ansatte
SUND har den 1. maj taget en ny fakultetshjemme-
side i brug. Hjemmesiden dækker fakultetets
uddannelser og fællesfunktioner, herunder Drift-
safdeling og fakultetssekretariat. Næste fase er
udvikling af hjemmesider til fakultetets institutter 
og afdelinger.
Hjemmesiden har samme adresse som hidtil: http://
sund.ku.dk. Adressesammenfaldet kan betyde, at
der i en overgangsperiode vil være problemer med 
uvirksomme links til den gamle hjemmeside.
Hjemmesidens venstremenu har indgange til 
fakultetets uddannelser, forskning, erhvervssa-
marbejde samt kontaktoplysninger og skal primært 
betjene eksterne brugere. For fakultetets brugere 
findes de vigtigste indgange i navigeringslinien lige 
under logo og fakultetsnavn.
I topmenuen findes adgang til siden ”for ansatte” 
hvor fakultetet har samlet ledelsesinformation 
samt information om løn- og ansættelsesforhold, 

REDAKTIONELT - STUDIET
Kære alle medstuderende

Som få af jer åbenbart har bemærket arrangerede vi i de seneste to numre af MOK en konkurrence som vi  kaldte 
“Ugens Historie”. Man kunne vinde to billetter til biografen Empire; ja selv anden og tredje præmien var værd at 
gå efter. 
Derfor kan i nok forestille jer hvor spændte vi var på, at høre nyt fra fronten derude i form af gode historier, sjove 
anekdoter eller spændende faglige problemstillinger – ja hvad som helst!!!! Emnet var jo frit. Selv emner som etik 
og moralfilosofi ville vi med glæde have taget imod…. Men kom der noget? HVAD TROR I SELV?
…..NEJ, nej og atter nej, nej, nej! Intet som helst. Ikke den mindste linie. Sker der ikke noget derude eller skyldes 
jeres manglende deltagelse, at præmierne ikke var gode nok. Her på MOK er vi ret fortvivlede. Lad det være sagt. 
Tænk sig en gang, ikke en eneste lod sig inspirere. Ikke en eneste skrev til os. Der var måske ikke nogen god historie 
derude - sørgeligt at opleve.
Så tilbage til hverdagen. Det er er jo også snart eksamenstid. Er der så meget andet at sige – hvad synes I?

“The most essential gift for a good writer is a built-in, shock-proof, shit detector. This is the writer’s radar and all great writers 
have had it.” 

Ernest Hemingway
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opslag af stillinger, arbejdsmiljø, IT, m.v. og hvor 
også Driftsafdelingen har deres vigtige information 
om lokaleudlån, AV-service, skadesanmeldelse 
osv.
I topmenuen findes ligeledes ”for studerende”, som 
er link til de studerendes hjemmesider. Her har
fakultetet samlet den studierelevante information 
under hver enkelt uddannelse, hvor hjemmesiderne 
medicin, odontologi, humanbiologi m.fl. giver 
adgang til studieindhold, målbeskrivelser,
eksamensinformation, studievejledning m.v.
Den førstkommende opgave for fakultetets webans-
varlige er at opbygge og udvikle fakultetets
engelsksprogede hjemmeside og at udvikle hjemme-
sider for uddannelserne FSV, MPH og MIH, hvis
selvstændige hjemmesider skal overføres til det 
nye fakultetsdesign.
Fakultetets hjemmeside indgår i et udviklingspro-
jekt til modernisering af Universitetets digitale
kommunikation.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, 
att. webmaster og informationsmedarbejder
Michael Sander Loua, mlo@adm.ku.dk

Det Medicinske Selskab i 
Københavns uddeler pris for 
bedste OSVAL2 opgaver
Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
OSVAL-prisen, som uddeles en gang årligt til en
medicinstuderende ved Københavns Universitet, 
der gennem sin OSVAL2 opgave har vist ud-
prægede videnskabelige evner.
OSVAL-prisen vil blive uddelt til forfatteren af den 
OSVAL 2 opgave, der det forløbne år på bedste
vis har bidraget til selskabets formål, som er at 
styrke interessen for videnskabelig forskning, at
udbrede kendskabet til lægevidenskabens frem-
skridt samt at virke for den offentlige sundhed-
spleje.
Prisen består af 10.000 kr. og en boggave. 2. prisen 
er på 5.000 kr og 3.prisen er på 3.000 kr
Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen 
indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab 
i København inden den 1. juli 2006.
Foruden selve opgaven skal der vedlægges et kort 
resume på max 300 ord, egnet til offentliggørelse
samt et kort CV fra ansøgeren. For at komme i 
betragtning skal opgaven være bestået i perioden 
1. juli 2005 til 30. juni 2006.
Yderligere information: Det Medicinske Selskab 
i København, att. Werni Lindegaard, Domus
Medica, Trondhjemsgade 9, 2100 Kbh Ø, wl@dadl.
dk

Kantinen mangler 1.000 
tallerkener og bestik
Panum kantinen mangler nu mere end 1000 
tallerkener og meget bestik. Kantinen har ikke 
personale
til at samle ind på institutter og afdelingers 
køkkener, og opfordrer derfor fakultetets ansatte 
og
studerende til at bringe tingene tilbage til kantin-
ens afrydningsvogne.
Afrydningsvognene til indsamling står frem til 
mandag den 8. maj placeret i kantinen, i van-
drehallen
på 1. og 2. sal samt i gangen på 1. sal ud mod 
Tagensvej.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. 
Vedligeholdschef Henning Overgaard,
hov@adm.ku.dk

Professor Ulrik Gether 
præmierer 5 unge forskere i 
artikelkonkurrence
I samarbejde med Dagens Medicin har profes-
sor Ulrik Gether fra Farmakologisk Institut 
udskrevet en artikelkonkurrence om populær 
formidling af farmakogenomisk forskning. Bedøm-
melseskomiteen bag konkurrencen har udvalgt 
vinderne af de bedste artikler, som offentliggøres 
i forbindelse med
Forskningens Døgn den 5. maj:
1. prisen på 10.000 kr. går til læge og ph.d.-stud-
erende ved medicinsk afdeling på Århus
Universitetshospital Christian Lodberg Hvass for 
artiklen Når venner bliver fjender: Tarmens

immunsystem på afveje.
2. prisen på 8.000 kr. går til læge og ph.d.-studer-
ende Jens Bukh fra psykiatrisk klinik på
Rigshospitalet for artiklen Hvorfor hjælper behan-
dling mod depression nogen og ikke andre.
3. prisen på 5.000 kr. går til cand. scient. og ph.d.-
studerende Line Olsen, fra institut for biologisk
psykiatri på Sct. Hans Hospital for artiklen Skizof-
reni: I sukkerchok eller sukkerkold.
Desuden har Ulrik Gether ekstraordinært besluttet 
at give to præmier for formidling af en særlig svær 
problematik. Ekstrapræmierne går til Trine Nyg-
aard Rasmussen fra Farmakologisk Institut og
Lundbeck A/S og Anna Secher fra neuropsykiatri-
ask laboratorium, Rigshospitalet.
Bedømmelseskomiteen bestående af Ulrik Gether, 
redaktør Kristian Lund fra Dagens Medicin,
direktør i Dansk Sprog- og Litteraturselskab og 
KU-bestyrelsesmedlem Jørn Lund samt forfat-
teren Sara Blædel modtog i alt 20 artikler til 
bedømmelse.
Den vindende artikel er offentliggjort i Dagens 
Medicin på:
www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyhed/article/nar-
venner-bliver-fjender-tarmensimmunsystem-
pa-afveje/
Alle vindende artikler vil blive lagt på Cluster for 
Pharmacogenomics hjemmeside på
www.genpharm.dk

1.238 har sendt svar på 
spørgesmål om undervisningsmiljø
Fakultetets Arbejdsmiljøsektion har modtaget 
1.238 spørgeskemaer om undervisningsmiljøet på
SUND. Det svarer til 32 procent af de godt 3.800 ud-
sendte spørgeskemaer til fakultetets studerende.
Konklusionerne fra de besvarede spørgeskemaer 
bliver samlet i en rapport som formidles til
studieledere, institutledere, studienævn, drift-
safdelingen, studievejlederne og studieadminis-
trationen.
Rapporten bliver offentliggjort på fakultetets 
hjemmeside den 15. august
På baggrund af rapporten vil fakultetet udarbe-
jde handlingsplaner for de områder, hvor der er 
fundet
problemer. Handlingsplaner for indsatsområderne 
forventes at blive offentliggjort den1. november.
Yderligere information: Projektleder Louise 
Fejerskov, mlf@adm.ku.dk

PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget 
i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til
PanumPosten bedes sendt per e-mail til informationsm-
edarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 
timer før udgivelse.
Læs hele PanumPosten på www.sund.ku.dk/nyhed/de-
fault.htm.

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

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

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. 
semester, genopfriskning af knudeteknik, forbere-
delse til kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds 
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer 
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. 
En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret 
genoplivning efter opdaterede danske standarder 
for læger (Medicinering, hjertemassage, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

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

Basal Neurologisk Undersøgelse som 
aftenkursus:
Vi genoptager nu succesen med neurologisk under-
søgelse som aftenkursus. 
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig discip-
lin. Der er mange ting at holde styr på. Der findes 
et utal af undersøgelser der kan udføres, men det er 
ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante. 
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligh-
eden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse 
på patienter fra neurologisk afdeling
Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve en 
systematik i undersøgelsen, samt at træne nogle 
af de vigtige undersøgelser.  
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske 
sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man 
tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved under-
søgelsen.
Kursus forløb:
Kurset varer tre timer. Der indledes med en gen-
nemgang af den neurologiske undersøgelse samt 
demonstration af teknik og diverse håndgreb. 
Derefter skal I gennemgå undersøgelsen to og 
to og øve undersøgelsen på hinanden. Den sidste 
halvanden time af kurset vil der være to patienter 
til stede hvor der er mulighed for at bruge den 
indlærte undersøgelses teknik i praksis. 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er på 6. semester 
og frem. Kurset er en oplagt mulighed som en del af 
forberedelserne til et vikariat eller turnus. 
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt den 11/1-06 og 17/1-06 i tid-
srummet 16:00 – 19:00 på LKF i auditorium E.

Henvendelse på tlf. 3545 5408.

DATO EMNE  TID  
10.05 Kombi kursus  16.15 – 20.30 
10.05 Genoplivning 16.15 
– 19.30 17.05 Neuro kursus 
16.00 – 19.00 18.05 Kombi 
kursus 16.15 – 20.30
18.05 Genoplivning 16.15 – 19.30
24.05. Neuro kursus 16.00 – 19.00

Alle kurser åbnes d. 10/5

Studietilbud

STUDIET
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Det er vores fælles mål at du og dine mere end 4000 
medstuderende på SUND oplever, at jeres uddan-
nelser er relevante og udfordrende, og at SUND er 
et udviklende og betydningsfuldt tilholdssted for jer 
i disse vigtige år af jeres karriere.
 
SUND udbyder 10 forskellige uddannelser, alle 
med sundhedsvidenskab som omdrejn-
ingspunkt. Uddannelserne kvalitet og 
relevans må dynamisk styrkes og vores 
kandidater skal efterspørges på det 
globale arbejdsmarked. Samtidig skal 
vi fortsat fremme nye kursustilbud og 
måske egentlige uddannelser, hvor der 
er behov herfor på tværs af Universite-
tet og med andre vidensinstitutioner. 

Undervisningen skal være af høj kvalitet, og den 
skal være forskningsbaseret. Det skal være et 
særkende, at du undervises af aktive forskere og 
dygtige klinikere, som synes det er spændende at 
undervise. Et ophold i udlandet i løbet af dit studie 
bør være reglen snarere end undtagelsen. Vi skal 
også have det fornøjeligt sammen undervejs. Vi skal 
have et gladt og energisk SUND, og vi skal bruge 
det kreative engagement til sammen at opnå at et 
styrket og positivt image og brand, således at flere 
studerende fra nær og fjern ønsker at komme netop 

til SUND for at dygtiggøre sig. 
Dekanatets fokusområder for de næste 5 år:
Udgangspunktet er, at du skal have bedre mu-
ligheder for at udforske, udnytte og målrette dine 
kompetencer inden for de sundhedsvidenskabelige 
discipliner. På Panumområdet vil vi skabe et helt 
nyt studentercenter:

Her kan du ordne alle de praktiske 
ting omkring studiet, købe bøger, 
drikke cafe latte, få børnene pas-
set i børnehaven - og så skal jeres 
studenterhus, rammen om det 
studenterfaglige og sociale fæl-
lesskab, selvfølgelig være her.

Også indenfor på Panum skal de 
fysiske rammer for studie og undervisningsfacili-
teter forbedres. Vi vil etablere flere og bedre møde- 
og studiepladser, have moderne øvelseslokaler 
med ajourført teknologi, etablere gratis trådløs 
netadgang og endelig bør kantinen moderniseres 
og gøres rar.

Der  skal  arbejdes  med nye spændende 
læringsmiljøer. Vi vil gerne investere i didaktik 
og pædagogisk kompetenceudvikling til gavn for 
både studerende og lærerne samt nytænke IT i 
undervisningen og til eksamen. Måske vi skal også 

gøre brug af ”social networking technologies”.

Endelig skal vi fremme udenlandsophold, bedre 
muligheder for meritoverførsel, undervisning på 
engelsk, udbud af internationale sommerskoler, 
forskningstræning og iværksætteri. Og så skal 
der være en tæt kontakt mellem de studerende, 
lærerne og ledelsen og ikke mindst med aftagerne 
af vores kandidater. Her vil bl.a. mentor-ordninger 
og samarbejdet mellem dekanat og SundRådet 
være i fokus.

Dekanatet glæder sig til sammen med jer at tage 
fat på opgaverne.

Ulla Wewer
Dekan

Birgitte Nauntofte
Prodekan

Hans Sjöström
Uddannelsesprodekan

Ole Faber
Klinisk prodekan for
Region Hovedstaden

Karsten Bech
Klinisk prodekan for
Region Sjælland

MISSION TIL STUDERENDE

 ...og så skal jeres 
studenterhus, rammen 
om det studenterfaglige 

og sociale fællesskab, 
selvfølgelig være her.

UDVEKSLINGSOPHOLD 
I USA
Fakultetet har en samarbejdsaftale med det 
medicinske fakultet på Vanderbilt University i 
Nashville, Tennesse. Gennem denne aftale kan to 
medicinstuderende komme af sted pr. semester. 
Opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

På vores nye hjemmeside www.medicin.ku.dk/in-
ternationalt kan du læse mere om ansøgningspro-
ceduren samt printe ansøgningsskemaet ud. Når 
du søger, skal du også vedlægge motivationsbrev på 
ca. 1 A-4 side, CV og to udtalelser fra faglærere (på 
dansk eller engelsk) samt karakterudskrift. 

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A, 
senest d. 2. juni 2006.

Udvælgelsessamtaler vil finde sted i uge 25.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
international koordinator Marta Kirilova på tlf. 35 
32 70 57, mkir@adm.ku.dk, 9.1.33  

 Studie  
vejledning

STUDIEVEJLEDNINGEN IN-
FORMERER!
På baggrund af en række konkrete sager hvor 
flere studerende er kommet i klemme gennem det 
forgangne semester, ønsker studievejledningen på 
vegne af studienævnet at informere om følgende 
regler.

Mødetid ved skriftligeksamen
Man skal møde 30 minutter før ved skriftlige ek-
saminer. Møder man op senere end dette tidspunkt 
vil man ikke bliver lukket ind til eksamen. Der vil 
så ikke være mulighed for at deltage i eksamen den 
indeværende eksamenstermin og man vil havde 
misbrugt et eksamensforsøg. Mød i god tid!

Snyd
Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (incl. 
rapporter på 1.-5. semester) straffes med ud-
skrivning fra universitet. Ved første forseelse er 
udskrivningen et halvt år og gentagelser kan føre 

STUDIET

Toppolitiker, hvis identitet er redaktionen bekendt, arbejder hårdt for flere 
læsepladser på Panum!
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AUTOMATISK TILMELDING TIL 
EKSAMEN I TIDLIG PATIENT 
KONTAKT, SOMMEREN 2006
Udsendt via email til studerende, der er startet på 

1. semester, medicin, 1. februar 2006.

Kære studerende,

Som tidligere meddelt udbydes eksamen i Tidlig 
Patient Kontakt på 1. semester, sommeren 2006. 
Eksamensdagene vil være 31/5 * 1/6 * 7/6 * 14/6. 
I vil senere modtage besked om hvilke dage I skal 
eksamineres på.

Det vil på nuværende tidspunkt fremgå af punkt.
ku.dk, at I er tilmeldt ovenstående eksamen.
Jeg skal i den sammenhæng henvise til “Vigtige 
regler”, som ligeledes er udsendt via email i starten 
af februar måned.

I vil snarest modtage mere information om oven-
stående eksamen.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Fase I og II - 
1. - 13. semes-

ter
SEMESTERSTART 
EFTERÅRET 2006
 

Efterårssemestret 2006 starter 
mandag d. 4. september 2006.

Dog har Studienævnet for medicin 
besluttet, at 6. og 8. semester starter 
en uge tidligere end de andre semestre 
i efteråret 2006. 

Det betyder at 6. og 8. semester 
starter mandag d. 28. august 2006. 
Semestrets varighed vil være de nor-
male 20 uger.   
 
Venlig hilsen
Studienævnet for medicin
Mette K. Kristensen 

FORÅR 2006
Studievejledningen for Medicin Uge  19-20               

Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag     8/5 1900 – 2000  1600 – 1900 Johannes H. Poulsen 
Onsdag    10/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag    10/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Christian S.S. Frandsen
Torsdag    11/5 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager   
Torsdag    11/5 1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Jehu    
Torsdag    11/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul  
Mandag    15/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen  
Onsdag    17/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag    17/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Christian S.S. Frandsen  
Torsdag    18/5 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager  
Torsdag    18/5 1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Jehu   
Torsdag    18/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul   

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
Hver fredag  0900 – 1000  1000 – 1200 Tina Gottlieb

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

til permanent udskrivning. 
Det er snyd, at…
· Skrive under for en anden person, ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 
· Skrive under for en anden person, ved aflevering 
af opgaver og rapporter.
· Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
· Skrive af fra andre studerendes tidligere 
afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
· Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
Se desuden eksamensbekendtgørelsen.

Eksamenstilmelding og -nummer
Du skal selv kontrollere, at du er korrekt tilmeldt 
eksaminer og skriftlige opgaver som f.eks. me-
todelære. Vær særligt opmærksom på eksaminer, 
der ligger tidligt på et semester. Du kan kontrollere 
om du er tilmeldt en eksamen på www.punkt.ku.dk. 
Der skal her stå hvilket eksamensnummer du er 
tildelt eller at du er tilmeldt eksamen.

Overgang fra bachelor- til kandidatdel
Du skal være opmærksom på, at du skal udfylde to 
blanketter i forbindelse overgangen til kandidatde-
len. Du skal dels udfylde en holdtilmeldingsblanket 
til klinikudvalget, dels en blanket med tilmelding 
til kandidatuddannelsen. Begge blanketter kan 
findes på www.medicin.ku.dk og skal afleveres i 
ekspeditionen senest den 1. juni.

Semesterstart
Semesterstart for efterårssemestret er 4. september 
2006, undtaget herfra er følgende:
12. semester 2000 ordningen:  21. August
13. semester 1986 ordningen:  21. August
6. + 8. semester 2000 ordningen:  28. August
12. semester 1986 ordningen:  28. August

2 STILLINGER SOM STUDIEVE-
JLEDER 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
  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

HUSK AT SPØRGE DIN STUDIEVEJLEDER 
HVIS DU ER I TVIVL!

Med venlig hilsen 

Studievejledningen for Medicin
www.medicin.ku.dk/vejledning

STUDIET
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KÆRE STUDERENDE 
PÅ KØBENHAVNS 
UNIVERSITET
Vi er to studerende HA Kommunikation fra CBS 
(Handelshøjskolen i København), der netop nu er 
i gang med at skrive bachelorprojekt.

Vi har i den forbindelse brug for jeres hjælp til 
at besvare et spørgeskema. Det omhandler jeres 
rejsevaner og jeres personlige holdning til for-
skellige aspekter af det at rejse. Det tager ca. 10 
minutter at besvare skemaet, og vi håber meget, 
at i vil give os en hånd med undersøgelsen.

Det besvarede spørgeskema skal sendes til en af 
nedenstående e-mail adresser:

bettina@lotuspaper.com eller 
ceciliedamgaard@yahoo.com

På forhånd mange tak for hjælpen!
Venlig hilsen

Cecilie Damgaard og Bettina Drejet

Find spørgeskemaet på www.mok.info 
og hjælp de to søde piger med deres 
bachelorprojekt!

STUDENTERMEDHJÆLP 
TIL PANUM NMR CENTER
‘Studentersekretær’ 10-20 timer 
ugentligt søges. 
Arbejdet vil typisk indebære assistance i forbin-
delse med centerets forskningsarbejde, så som: 
litteratursøgning bl.a. via MEDLINE, udarbejdelse 
af mødereferater, PowerPoint og Excell arbejde 
med data, ekspedere regninger videre i systemet, 
sekretærassistance ved ansøgningsskrivning o.l.

Aflønning: den højst mulige studentertakst.

Henvendelse til 
Professor dr.med. Bjørn Quistorff
bq@imbg.ku.dk; 
tlf: 3532 7752

TURNUSNUMMER
Står du for at skulle trække 
turnusnummer? Og kunne du tænke 
dig at få turnus i Ringkøbing Amt? 
Jeg har fået tildelt Ringkøbing Amt med start forår 
2007 og jeg kunne enormt godt tænke mig noget, 
der var bare lidt tættere på København. Kunne 
du tænke dig at lave en byttehandel og får du et 
nummer blandt top 200, så ring eller skriv til mig 
inden du indsender dit prioriteringsskema. 

Med venlig hilsen
Marie Diness

E-mail: diness@hotmail.com
(mærk mailen: turnus)

Mobil: 5190 2601
Håber på at høre fra dig!

LOMMEKOMPENDIUM TIL 
SALG. 
Medicinsk lommekompendium, 2. udg.  
Kr. 250,00.

Kirurgisk lommekompendium, 1. udg.   
Kr. 250,00

Begge bøger fremstår som ubrugte uden under-
stregninger/highligtings. 

Kontakt Jeannette – 6170 0242.

ANDELSLEJLIGHED 
SÆLGES
3v, 75 m2 på Vesterbro
Pris: ca 1.400.000,-
Husleje: 2100,- ex forbrug
Overtagelse 1/7

Henvendelse til
Læge Thomas Lund på:
tclund21@hotmail.com

FORSKNINGSASSISTENT
Hjerte-CT forskningsgruppen 
Rigshospitalet søger 
forskningsassistent 

Hjerte-CT forskningsgruppen Rigshospitalet er 
en nystartet forskningsgruppe med deltagere fra 
Hjertemedicinsk og Radiologisk Klinik Rigshos-
pitalet. Gruppen beskæftiger sig med klinisk og 
forskningsmæssig anvendelse af den nyeste Multi-
Slice CT teknik inden for området non-invasiv 
kardiologisk billeddiagnostik.

Ansøger: 
Er Stud. Med. med flair for anvendelse af kom-
puter systemer og interesse for lægevidenskabelig 
forskning specifik inden for kardiologisk billeddan-
nelse. Ansøgere som udover det lønnede arbejde 
ønsker at deltage i OSVALII/projekt arbejde inden 
for non-invasiv kardiologisk billeddiagnostik vil 
blive foretrukket.

Arbejdet: 
Efter lønnet oplæring skal forsknings assistenten 
primært være  beskæftiget med indlæsning og 
behandling af Hjerte-CT data. Forskningsas-
sistenten kan i vid udstrækning tilrettelægge sin 
arbejdstid som dog skal afvikles i eftermiddags- og 
aftentimerne samt weekends. Det ugentlig timetal 
aftales løbende. 

Løn: 
Arbejdet lønnes med en fast timeløn (180 kr/time) 
svarende til Kardiologisk assistent løn (FADL).

Ansøgning: 
Kort motiveret ansøgning (1 A4 side) vedlagt  cur-
riculum vitae bedes fremsendt til 1. reservelæge dr 
med Klaus Fuglsang Kofoed, Kardiologisk 
Laboratorium 2013, Hjertecenteret, Rigshospi-
talet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø senest 
26 Maj klokken 12. 
Ansættelsessamtaler finder sted den 30 Maj.

SKOLARSTIPENDIAT
søges til forsknings-projekt vedr. 
anæstesi og væskebehandling
Medicinstuderende søges til et skolarstipendiat 
fra den 1. september 2006 til 31.januar 2007 på 
kir. gastroenterologisk afd., Hvidovre Hospital. 
Skolarstipendiaten vil skulle arbejde med projekter 
vedr. anæstesi og væskebehandling til kirurgiske 
indgreb og vil blive 1. forfatter på mindst 1 inter-
national artikel indenfor området.
Skolarstipendiaten skal have overstået 7.semester, 
og vil blive oplært i følgende:
· Udfærdigelse af projekt protokoller.
· Indsamling og registrering af data
· Statistiske metoder til vurdering af data
· Tolkning af videnskabelige data
· Sammenskrivning og publikation af data
· Præsentation af data
Projektet er velegnet som OSVAL II-opgave. Løn-
nen er 12.000 kr/måned. 

Yderligere information, oplysning og ansøgning til: 
Kathrine Holte, læge, tlf 51903229 eller 36323632 
søger 5185, eller e-mail: kathrine.holte@dadlnet.
dk 

RASKE FORSØGS-
DELTAGERE SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
40 år søges til et videnskabeligt forsøg. 
Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan 
signalstoffet Prostacyclin (PGI2) virker på pul-
sårerne i hjernen og på hjernens blodgennem-
strømning. Desuden ønskes en beskrivelse af evt. 
hovedpine efter infusion af Prostacyclin.

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

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

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

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-
domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA 05055

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

KLINISK ASSISTENT VED 
PSYKIATRISK CENTER 
GLOSTRUP
En stilling som klinisk assistent 
m.h.p. ph.d. studium er ledig snarest 
eller efter aftale.
Forskningsområdet drejer sig om det metaboliske 
syndrom induceret af antipsykotika. Der forelig-
ger et udkast til ph.d. projektet, og finansieringen 
er sikret. 

Du vil komme til at arbejde sammen med en 
gruppe, som på nuværende tidspunkt har stor 
forskningserfaring. Hvis du selv arbejder med, vil 
der være stor chance for succes og muligheder for 
at udføre international forskning.

Stillingen vil have relevans uanset senere valg af 
speciale, idet de generelle principper for forskning, 
er de samme i de fleste specialer. 

Aflønning: som klinisk assistent.

Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Glostrup 
på www.kbhamt.dk/pcglostrup.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til 
centerchef Henrik Lublin, telefon 43 23 35 40.

Ansøgningen stiles til
Henrik Lublin
Centerchef, klinisk lektor, dr. med.
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, frist 
dog senest 1. juni 2006.

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KREDSFORENINGEN
Det næste repræsentantskabsmøde i KKF som er nr. 7 af slagsen, bliver holdt mandag den 15. maj 2006.

Alle er velkomne til at deltage.

KONTINGENT TIL FADL
Dit kontingent til FADL på 750 kr. skulle være indbetalt nu.

Har du alligevel en årsag til at det  ikke er gjort, skal pengene betales 

senest den 15. maj 2006, da du ellers vil blive slettet som FADL

 medlem!

RØD 1. MAJ.
Traditionen tro var der stort 

fremmøde til FADLs legendariske 
1. maj. 

Over 100 FADL medlemmer 
mødtes i klubben til en rød kop 
kaffe, en bid brød og en lille én til 
halsen.  Der blev sunget i vilden-
sky, og holdt kamptaler til den 
store guldmedalje! 

Efter det festlige morgenmad-
straktement gik turen forbi Riget, 
som måtte lægge ører til slagsange 
af sand revolutionær karakter. Efter 
protestoptog foran H:S var det fæl-
ledparken der stod for skud, hvor 
de tilbageblevne deltog i parkens 
festligheder. 

Alt i alt, en dejlig forårsdag hvor 
det eneste der holdt tørt var vejret

Så husk  allerede nu at reservere 
din 1. maj i 2007! 

INDRE ORGANER
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STØTTEANSØGNING TIL FADL-KØBENHAVN KREDSFORENING

FADL - København Kredsforening støtter:

Studenterorganisationer, enkeltpersoner eller grupper med det 

formål at forbedre de medicinstuderendes forhold generelt såvel uddannelsesmæssigt som socialt.

Støtte gives i tilfælde, hvor en bred skare af medicinstuderende får gavn af støtten, dog med det 

forbehold at der i visse tilfælde kan gives støtte til enkeltpersoners deltagelse i konferencer, seminarer 

og lignende, der efterfølgende kommer en bred skare af medicinstuderende til gavn.

Alle støtteansøgninger til FADL - Københavns Kredsforening skal udfyldes på FADL’s fortrykte 

støtteansøgning, der kan findes ved FADL’s sekretariat eller på internettet på www.fadl.dk.

Støtteansøgninger, der ikke klart opfylder ovenstående krav, eller som ikke falder under 

FADL - København Kredsforenings støttepolitik, vil ikke blive behandlet i repræsentantskabet.

Ansøgninger skal tydeligt indeholde en e-mail-adresse, hvortil FADL – Københavns Kredsforening 

kan kommunikere med støtteansøger i tilfælde af tvivlsspørgsmål samt ved senere opfølgning,

som FADL – Københavns Kredsforening tager sig forbehold til. 

Den eller de støttede opfordres til at gøre opmærksom på, at FADL støtter arrangementet/indkøbet, 

og FADL vil i MOK offentliggøre, hvad der støttes.

VIGTIGT AT VIDE:
Det er vigtigt, at du indsender din ansøgning i god tid, 

før du skal bruge pengene og før begivenheden

 finder sted.

Du kan eventuelt høre på sekretariatet hvornår det

 næste repræsentantskabsmøde bliver afholdt,

 så ansøgningen kan blive behandlet rettidigt.

Venlig hilsen

Sekretariatet

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAUET
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til torsdag: 9.00-17.00 
Fredag: 9.00-15.00

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

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 
psykiatriske 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 holdtil-
læg).

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

Ansøgningsfrist: 
Torsdag d. 18. maj 2006 kl. 12:00 
Via www. Fadl-vagt.dk – tilmelding til hold

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

INTENSIVHOLD 4102 
søger 1 nyt medlem til afd. 542, Hvi-
dovre Hospital

Da intensiv afdeling 542, Hvidovre Hospital, 
ønsker at udvide samarbejdet med vores hold, 
søger vi hermed 1 nye medlemmer. 
Vi er et vellidt, veletableret fast ventilatørhold 
på intensiv afdelingen, Hvidovre Hospital. Som 
medlem på holdet får du mulighed for et ans-
varsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod og 
i godt samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker. 
Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfar-
ing med forskellige patientgrupper. Afdelingen 
modtager pt’er fra alle de forskellige afdelinger 
på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gas-
troenterologisk, lungemedi-cinske og infektions-
medicinske afdelinger, og modtager herudover 
akut dialysekrævende pt’er fra andre hospitaler. 
Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver 
og får rutine i mange kliniske procedurer, som du 
forventes at kunne, når du bliver læge. Samtidig 
får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, 
som sætter pris på deres ventilatører og behan-
dler dig som en ligeværdig kollega.

Arbejdet indebærer at du vil lære og 
blive bedre til:
- At blande/give medicin, herunder pressorstoffer 
og antibiotika.
- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG 
og lign.
- At gå stuegang med læger fra forskellige 
afdelinger.
- At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og 
snuse til grønt system.
- At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for 
en patient.
- At blive oplært og blive fortrolig med at køre 
kontinuerlig hæmodialyse (aktuelt på nye 
Aquarius maskiner).
- At kunne arbejde med alle ikke allerede 
nævnte ting, der hører til på en intensiv afdeling  
såsom psykisk observation, personlig pleje af 
patienten, arbejde med pårørende, akutte 
livreddende procedurer (hjertestop, intubation), 
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP og meget, 
meget mere. 

Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres 

fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
- Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
- Kan tage min. 8 vagter om måneden i det 
første halve år (for at få noget rutine), og at du 
bliver på holdet min. 1 år (for at afdelingen og 
holdet har glæde af dig).
- Er selvstændig, fl eksibel og engageret, og at 
du selv har lyst til at gøre en indsats for at blive 
dygtigere.
- Kan tage 16 lønnede vagter (VT-løn 8 med 
ventil og 8 med en sygeplejerske).
- Du skal kunne tage Intensiv kursus, med start 
ultimo maj

Løn : 
CARD - løn

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
fredag d. 25. maj 2006 kl. 12.00. Ansøgning via 
www.fadl-vagt. dk københavn  
Ansættelsessamtaler fi nder sted den 23.maj og 
24.maj på intensiv afd. med afdeling sygeple-
jerske

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35245402 eller mail go@fadl.dk 

INDRE ORGANER
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NYT HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE 
Aften og Nattevagter

Glostrup skadestue søger 5 FADL - vagter som  
lægesekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers 
plan, ca. 20 vagter pr. måned.

Arbejdstiden: 
Alle ugens dage, aften og nattevagter. 
Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. 

Arbejdsområder som lægesekretær på 
Glostrup skadestue:
- Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
- Skrive skadesjournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarder.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere adminis-

MEDICINALGIGANT BRUGTE BØRN TIL ULOVLIGT 
EKSPERIMENT
En hidtil hemmeligholdt rapport konkluderer, at medicinalgiganten Pfizer 
ulovligt testede medicin på syge børn i Nigeria. Børnene var egentlig indlagt 
med meningitis og blev behandlet af med godkendt antibiotika af Læger 
uden Grænser. 
[Sakset fra Politiken, red.]

Men derudover var omkring 100 af dem - uden at vide det - også en del af et eksperiment foretaget af firmaet 
Pfizers egne læger, hvor et produkt fra medicinalgiganten skulle testes.

Vidste ikke, det var et forsøg
Konklusionen fra et ekspertteam, der har undersøgt forsøgene på hospitalet i Nigeria i 1996, er klar:
Forsøget skete uden de nødvendige tilladelser og var en »klokkeklar udnyttelse af de uvidende«, skriver de i 
deres udførlige rapport om forsøgene.´
Blandt andet havde medicinen aldrig tidligere været brugt til børn med meningitis, og der er ingen tegn på, 
at hverken børnene eller deres forældre blev informeret om dette.

Skult rapport
Den kontroversielle rapport har været skjult for offentligheden i fem år, på trods af anmodninger fra pårørende 
og fra pressen om at se eksperternes vurdering af sagen. Hvorfor vides ikke.
En advokat for børnenes familier siger, at han mener, der kun findes tre eksemplarer af rapporten. Han har i 
årevis forsøgt at få fat i en af de tre kopier, og kom kun tæt på en enkelt gang, hvor han sporede et eksemplar 
til en bankboks i Nigeria. Den blev dog meldt stjålet, inden advokaten nåede at få fat i den.
»Det lyder som en krimihistorie, som John le Carré«, siger advokaten ifølge Washington Post.
Samme avis har nu endelig fået fat i rapporten via en kilde, der ønsker at være anonym »af hensyn til sin 
egen sikkerhed«.

Mens epidemien rasede
Pfizer understreger, at forsøgene havde et »udelukkende filantropisk motiv«, idet virksomheden blot ville 
hjælpe med at bekæmpe en epidemi, der ultimativt dræbte mere end 15.000 afrikanere.
Men den forklaring forkaster eksperteamet. De mener, at Pfizers læger blot fuldførte deres opgave på hospitalet 
med at teste medicinen og derefter »gik igen, mens epidemien fortsat rasede«.

Fortryder sin medvirken
En af hovedkilderne til rapporten var Pfizers ansvarlige for forsøget, Abdulhamid Isa Dutse.
Han anklager blandt andet Pfizer for at holde ham hen i forhold til resulaterne af forsøget og mener, at hans 
position som hovedansvarlig var en tom titel, og at det reelle ansvar altså lå et andet sted i virksomheden.
»Jeg har stolet på folk, og jeg er skuffet. Jeg fortryder hele sagen, og jeg undrer mig over, hvorfor i alverden 
jeg gik med til det«, siger han i rapporten.
Konventionsbrud

Ifølge rapporten brød medicinalgiganten med den nigerianske lovgivning og med både de internationale etiske 
regler for medicinalforsøg samt FN’s børnekonvention.
Fem børn døde efter behandlingen med den ikke godkendte medicin, og andre viste tegn på ledbetændelse. 
Der er dog ingen beviser for, at medicinen spillede ind på dette. Seks andre børn døde ligeledes, mens de tog 
et sammenligneligt produkt.

Pfizers børneforsøg i Nigeria blev første gang omtalt i december 2000 i en række kritiske artikler i Washington 
Post. Her førte det til demonstrationer i Nigerias gader og krav om en reform på området.

Debat

VB, MESTERSKABER & DEBAT
trative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primære opgaver vil være administrative 
lægesekretær opgaver, men Ad hoc opgaver 
på behandlingsstuerne kan forekomme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse for hold 1706 ses hos Gry Orkelbog 
- Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav: 
- Du skal kunne håndterer stressede situationer 
- Have gode skrive egenskaber 
- SPV timer minimum 400 timer
- Skal have bestået 4 semester
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i én af de  først kommende læges-
ekretærvikar kurser 
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 21 og 22 
på Glostrup skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste se-
mestertrin vil bliver prioriteret.

Oplæring: 
Du vil modtage en grund oplæring i afdelings 
procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: 
Den mandag 22. maj  kl. 09.00.

Løn: 
SPV-holdløn

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk (København – tilmelding til hold)

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

EKSAMEN I PÆDIATRI
I efteråret 2005 besluttede studienævnet at afkorte 
eksamen i pædiatri med 10 min. Det har betydet, at 
de kliniske lektorer ikke længere kan gennemføre 
eksamen med patient (barn og forældre). Herved 
bliver det kun en teoretisk eksamen, hvilket jeg 
finder problematisk. Dette mener jeg udfra flere 
synspunkter: 

- Jeg mener, at man sidst i studiet ikke kun skal 
teste teoretisk. Man skal teste kompetencen at 
omsætte teoretisk viden til handlinger - som i den 
kliniske hverdag. 
- Det er ikke det samme at optage anamnese på 
et barn som på en voksen.  Denne kompetence bør 
testes.  
- Objektiv undersøgelse er ofte en anden på børn 
end på voksne. Studerende bør til eksamen kunne 
demonstrere disse kompetencer på et rigtigt barn 
- ikke på en dukke.
- Ydermere kan det være svært, at få børn til at 
kooperere til undersøgelser. Denne kunnen er en 
kompetence i sig selv og bør derfor testes. Alle 
læger bør kunne skabe en god læge-patient kontakt 
med et barn.    

Jeg mener, at man snarest bør finde økonomiske mi-
dler, så patient i pædiatrieksamen kan genindføres. 
Ellers bør man lave en kvalitativ gennemgang af de 
afsatte midler på 12 sem. Det skal bemærkes, at 
almenmedicin har afsat en time til eksamen. MSR og 
studienævnet opfordres hermed til at tage en debat 
om emnet. (c.c. Studienævnet og MSR)
 
Bjarke Hansen (13 sem. gl.ord.)
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INTERNATIONAL SOMMER?

Har du lyst til at bruge 
nogle sommerdage på en 
medicinstuderende fra et andet 
land?
Hvis ja, så bliv BUDDY
Hvad er en buddy? 
En kontaktperson for en international studerende 
som kommer til Danmark med IMCC Exchange. 
Du skal hente ”din studerende” i lufthavnen. 
Derudover er det op til dig selv hvor meget tid du 
vil bruge. IMCC Exchange sørger for bolig og alt 
det praktiske.

Hvornår?
Juli eller august måned

Hvad får du ud af det?
Sjov og gode oplevelser. Sprogtræning. Kontakter 
hvis du selv vil ud at rejse. En ny ven for livet?

Hvordan?
Skriv blot en mail til leo-copenhagen@imcc.dk

Eller til miehestbech@hotmail.com

REVISION AF 1.- 5.SEMESTER. 
HVAD ARBEJDER MSR FOR? 
DEL II

Medicinsk
 Studenter 
Råd
Der har nu gennem flere år 
været arbejdet på at revidere 
medicinstudiets første fem 
semestre. Baggrunden for 
arbejdet har blandt andet 
været evalueringsrapporter 
og tilbagemeldinger fra de 
studerende til MSRs møder. Af 
indlægget i sidste uges MOK 
fremgik, hvad der er besluttet 
vedr. 1.-3. semester. Men hvorledes 
forholder det sig med 4. og 5. 
semester, hvad sker der med 
farmakologi og hvordan skal 
eksamen være på de to semestre?

Farmakologi
Timerne i farmakologi, som i dag er placeret på 4. og 
5. semester, flyttes til 6. semester, hvor de  afvikles 
som et blokkursus i basal farmakologi. 

Immunologi og almen patologi 
Undervisningen afvikles parallelt i slutningen af 5. 
semester og er foreslået evalueret samtidigt efter 
den model, der anvendes ved tentamen i Human 
biologi og Medicinsk kemi på 1. semester.  

Evaluering af organkurserne på 4. og 5. semester     
Organkursus 5 (energiomsætning, muskler mm.) 
flyttes fra 5. til 4.semester. Fordelingen af kurser 
bliver således:
4.semester: 
Metodekursus
Organkursus 2 (hjerte, lunge, blod) 

Organkursus 5 (energiomsætning, muskler mm.)
Organkursus 3 (mave, tarm, lever)
5.semester  
Organkursus 4 (nyrer)
Organkursus 6 (endokrinologi)

OSVAL I
Kursus i immunologi og almen patologi

Underviserne har stillet forslag om, at samtlige or-
gankurser (OK) evalueres ved én skriftlig eksamen 
samt en mundtlig færdighedsprøve i fagspecifikke 
færdigheder efter samme model som den, der an-
vendes på 3. semester dvs. at de studerende først 
på selve eksamensdagen informeres om, hvilket 
fag de skal op i. Forslaget har ikke fået opbakning 
i Studienævnet for Medicin.  
MSR har foreslået, at OK gøres til egentlige 
blokkurser, som evalueres ved en tentamen umid-
delbart efter kursernes afvikling. 
På grund af den faglige sammenhæng mellem en-
ergiomsætning og hhv. metabolisme og cirkulation 
indeholdt i hhv. OK2 og 3 (hvilket både undervisere 
og studerende har påpeget) har MSR foreslået, 
at OK5 integreres i de to andre organkurser og 
evalueres sammen med disse. 
Da OK4 kun varer ca. 2 uger, har MSR forslået, 
at OK4 evalueres samtidigt med organkursus 6. 
Det vil give den studerende lidt længere tid til at 
tilegne sig stoffet vedrørende nyrerne. Endvidere 
har nyrerne en ikke ubetydelig endokrinologisk 
funktion. Evalueringen af de to OK skal imidlertid 
være uafhængig af hinanden dvs. at såfremt en 
studerende kun består OK6, så skal vedkommende 
efterfølgende kun op i OK4.
For at imødekomme behovet for evaluering på 
tværs af OK, havde MSR oprindeligt foreslået, 
at timerne i patobiologi blev anvendt til et case-
baseret undervisningsforløb på tværs af OK. 
Timerne i patobiologi er imidlertid blevet sparet 
væk. Der er derfor ikke længere timeressourcer til 
afvikling af det foreslåede kursus. Som alternativ 
har MSR forslået, at der udarbejdes en række 
cases omhandlende organsystemernes indbyrdes 
relationer. Disse cases skal præsenteres for de 
studerende på 4. semester og skal lægge til grund 
for undervisningen i alle OK på 4.og 5. semester. 
Den studerende vil således blive præsenteret for 
tværgående fagområder kontinuerligt og fra flere 
forskellige perspektiver. Der udarbejdes en eksa-
men med udgangspunkt i udvalgte kendte cases. 
Da detailviden om de enkelte organer er evalueret 
i forbindelse med tentamenerne, bør fokus for den 
casebaserede eksamen ikke være detaljer. Derimod 
giver den casebaserede eksamen mulighed for 
eksamination af den overordnede forståelse for 
organsystemernes sammenspil. Der er endnu ikke 
truffet beslutning om, hvorledes OK skal evalueres 
på 4. og 5. semester, men Studienævnet for Medicin 
har nedsat en arbejdsgruppe mhp. at få beregnet 
de økonomiske konsekvenser af at indføre bloke-
valueringer som forslået af MSR. 

Venlig hilsen
Helene Hvidman Aktiv i MSR Næstformand, 
Studienævnet for Medicin

HEJ ALLE KRISTNE MEDICI-
NERE
   

Så er sommeren endelig kommet 
og for nogen kan der heldigvis 
blive lidt tid til at
nyde solen og varmen, og andre 
har allerede total eksamenspres 
(stakler!)
   
Næste gang vi mødes er den onsdag 17. maj, hos 
Linda (Peter bangsvej 71, 3. tv.,
frederiksberg) kl 19.00
Aftenen kommer til at byde på en tale fra John 
Wyatt, som vi skal se på dvd: 
 “How to walk the talk” 
   Desuden skal vi synge og be’ sammen...
Kage, kaffe og snak er også vigtige ingredienser! 
;-)

Hvis spørgsmål kontakt Ellen Mølgård på : el-
len_moel@yahoo.dk eller på tlf:23641721

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 18

Ugens giraf #11: Marshall 
Rosenberg kommer til Danmark
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. 

Denne uges giraf er oplysningen om at Marshall 
Rosenberg, griafsprogets skaber, er i Danmark i 
slutningen af maj måned. Han afholder diverse 
workshops og jeg kan især anbefale kurset: “Med-
følelsens sprog” - at bygge bro mellem 
mennesker og kulturer onsdag den 24. maj kl. 19 
– 22, Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 
18 (ved havnefronten), København K. Det koster 
kr. 230.

Hvis du har lyst til at følges eller mødes med mig 
til arrangementet er du velkommen til at kontakte 
mig. Du skal selv skaffe en billet. Jeg har skaffet en 
billet gennem Politiken PLUS (for Politikenabon-
nenter), men ellers foregår billetsalget gennem 
www.quantumseminars.dk. Jeg ved ikke, hvor 
mange billetter, der er tilbage.

Vigtigt! Hvis du står med en konflikt på hånden, 
som du gerne vil have noget respons på, er du 
velkommen til at komme forbi på kontoret for en 
girafsnak mandage mellem 12 og 14.

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! 

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 

Vores hjemmeside
Panums hjemmeside er under ombygning, og vores 
hjemmeside er at træffe på lidt ustabil for tiden. 
Den skulle dog genopstå i nye og friske klæder 
inden længe.

Studenterpræsten står til rådighed

Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
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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

MANDAG DEN 15 MAJ KL 17 ER 
DER MÅNEDSMØDE I FADL’S 
MØDELOKALE

 

Vil du vide noget om hjertetransplantationer, ben-
brud eller laproskopier nu og ikke senere?!

Er du træt af at kliniske færdigheder er noget man 
for det meste læser om ?

Så kom kom til månedsmødet og vær med til at 
bestemme hvad der skal ske i SAKS på næste 
semester:

SIMS ARRANGERER:

FOREDRAG OM KOSTTILSKUD
PROTEINBEHOV OG IDRÆT: ER 
PROTEINTILSKUD EN GOD IDÉ?

AF: METTE HANSEN, Cand. Scient. i Human 
Ernæring samt ph. D studerende på Idræts-
medicinsk afd., Bispebjerg Hospital.

Der vil undervejs blive rig mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål.
Derudover vil effekten af kreatin blive disku-
teret.

OBS!!! Rettelse af tidspunkt og sted:

Hvornår: Torsdag d. 11.05 kl. 16.15- ca. 17.30
Hvor: 29.01.30. (ved tandlægerne)

ØLSTAKIT..?!?!?!
Årets vindere af øl-stafetten ”Pelo Topz” slog de 
forsvarende mestre ”Truckerne” af tronen i en 
forrygende tæt finale.

Eksamenslukning
Vi holder eksamenslukket resten af semestret. 
Der vil dog være en ”vi fejrer vores veloverståede 
eksamen-fredagsbar” Sankt Hans aften d.23. juni. 
Husk studiekort og medbring max 1 ven.

Og husk også Pumpefesten d.4. juli.
Ingen venner til denne fest.

Tak for et godt semester og held og lykke med 
eksamenen!

Mvh.
Studenterklubben

KOM TIL ÅBENT HUS I INSTITU-
TIONEN PANUMHAVEN!!!

Foreningen Sund Børn 
åbner dørene til åbent hus 
arrangement for dig der er 
studerende eller ansat ved det 
sundhedsvidenskabelige fakultet. 

Arrangementet løber af stablen onsdag d. 24. maj 
kl 14:30- 16:30 på Nørre Allé 4, og der vil være 
mulighed for rundvisning i institutionen for alle 
interesserede. Dekan Ulla Wewer vil komme og 
åbne arrangementet kl. 15.

Har du børn? Så tag dem med! Der vil være under-
holdning for de mindste, så alle er velkomne.

Vil du vide mere om instiutionen Panumhaven?
Klik ind på www.sundborn.dk Her vil du også finde 
informationer om hvordan du får skrevet dit barn 
på venteliste!

På foreningens vegne

Sabrina Eliasson
Formand, Foreningen Sund Børn

INVITATION TIL MØDE I SUN-
DRÅDET

Dato: torsdag 18.maj 2006
Tid: 16.00 – 18.00
Sted: SundRådets kontor (1.2.20)

Dagsorden:
1. formalia
2. basisgruppebaren
3. evaluering av samarbejdet med Apple
4. etablering av et fællesfagråd
5. fakultetets folder omkring det stu 
 dentersociale miljø
6. forhandlinger med dekanatet omkring  
 økonomisk støtte til det studenderso 
 ciale miljø
7. gennemgang af dagsorden til mødet  
 med dekanen
8. meddelelser
9. evt

ad.2:
Evaluering af basisgruppebaren, samt en diskus-
sion af underskuddet.

Ad.3
Evaluering af samarbejdet med Apple. Apple har 
udtrykt ønske om et fortsat samarbejde. Vi tager 
en diskussion om hvordan og hvilke krav vi evt. 
skal stille.

Ad.4
Det har vært udtrykt ønske om etablering af et 
fællesfagråd. 
Forslaget går på:
- fælles repræsentation i Studenterrå-
det
- fælles valgliste til KUs bestyrelse
- valg til studienævn, skal fortsat ligge i 
fagrådene

Ad.5
Se dagsorden fra dekanatet for detaljer.

DET SERVERES PIZZA EFTER MØDET

INDRE ORGANER

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 Auditoriet 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
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Batman Begins er historien om, hvordan Bruce Wayne (Christian 
Bale) blev til forbrydernes skræk – Batman. Bruce mister som barn 
sine forældre, og da han fi nder en underjordisk hule opfi nder han 
en ny identitet under hvilken han vil søge retfærd for byen Gothams 
borgere.
Aftenens fi lm er stjernespækket og har på IMDB scoret 8.4 ~ en 
position som nr. 84 på top 250 (mere end 85000 kastede lodder). 
seringer til dato.
Mvh. Filmklubben P8´n 

 

TORSDAG DEN 11.05.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Batman Begins

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

PROGRAM 

11/5 Batman Begins

Sidste Filmaften Nogensinde
Denne uge indbyder Filmklubben 
P8’n til muligvis sidste fi lmaften, idet 
vi det forløbne semester er kommet 
til den erkendelse, at der ikke synes 
tilstrækkelig interesse for sagen. Der 
vil denne aften være gratis adgang. Vi 
håber at se fl est muligt. 
Med venlig hilsen 

Filmklubben P8’n

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

Batman Begins er historien om, hvordan Bruce Wayne 
(Christian bale) blev til forbrydernes skræk – Batman. 
Bruce mister som barn sine forældre, og da han fi nder 
en underjordisk hule opfi nder han en ny identitet 
under hvilken han vil søge retfærd for byen Gothams 
borgere.
Aftenens fi lm er stjernespækket og har på IMDB scoret 
8.4 ~ en position som nr. 84 på top 250 (mere end 
85000 kastede lodder).    Vel mødt!

Igen i år blev der holdt Basisgruppebar i klubben. 
I modsætning til sidste år, havde arrangørerne 
(her skal ikke nævnes nogen navne) valgt at sælge 
deres sjæl til de storkapitalen! Således var en del 
af Basisgruppebaren unægtelig præget af Imacs og 
Ipods og andre funklende stykker Apple-teknologi. 
Dette afskrækkede dog ikke undertegnede og  hun-
dreder af andre medicinstuderende fra at indtage 
deres bar som de plejer. Muligvis var det også de 
20 fustager gratis fadøl der lokkede.
Mens Apple blot langede gratis øl over disken, 
havde andre været mere kreative, som f.eks. SIMS 

og deres 80’er-gymlahop bar. Men kreativitet er 
åbenbart ikke noget der sælger hos nutidens ung-
dom, så mange barer stod tomme hen i det tidsrum 
hvor Apple gav bajer. Selv vores alle sammens 
studenterpræst havde lavet en bar, som på trods af 
både vievand og oblater ikke var meget besøgt. 
Jeg må indrømme at mit syn på Apple blev grad-
vist bedre, i takt med at jeg blev hjernevasket af 

APPLE LOKKEDE MIG I FORDÆRV!
Læs den hjertegribende reportage om en medicinstudines skæbnesvangre fredagsbar.

gratis fadøl, så da der ikke var mere øl tilbage var 
skuffelsen stor. Heldigvis blev Apples bar afløst af 
stand-up komikeren Rune Klan, som underholdt 
med sine mange tryllekunster.
I løbet af aftenen blev det til masser af spændende 
barer. MSR slog med køller, Bamsehospitalet havde 
kage og man kunne udøve voodoo hos GIM. Filosof-
ferne havde absinth, SATS havde halskraver og 
blod, og PUC servede drinks i fisk (ydrk!). 
Basisgrupperne gjorde i det hele taget et fantastisk 
godt stykke arbejde, og lavede en meget vellykket 
og underholdende fredagsbar.

Jannie/MOK-red. 

INDRE ORGANER
PBL - 
PANUM BIKER LAUG

Har du motorcykel?
Har du lyst til at køre en fællestur i det gode vejr 
med nogle andre motorcyklister her fra Panum?
Eller bare snakke motorcykelsnak?

Så meld dig ind i grupperummet "Panum Biker 
Laug" eller skriv en mail til bikers@punkt.ku.dk!
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Rettelse/undskyldning!
I sidste uges MOK fremgik det, at 
der i lørdags ville blive bragt et nyt 
afsnit i serien om Morten & Peter. Det 
viste sig at være en and, da det var en 
genudsendelse. "Gak i køkkenet" ruller 
over skærmen i aften mandag den 8. 
Vi beklager! Meget! 

INDRE ORGANER

Afsløring! Piratkopier af de nyligt anskaffede broncestatuer på Nørre Allé er nu set opstillet flere steder langs Panums 
bombastiske ydermur. Rygterne siger at stauerne på ovenstående billede kan erhverves for den ringe sum af 4 basisenheder.
Direkte adspurgt udtaler fakultetsledelsen: "Det er jo forrykt! Havde vi vidst at der fandtes et billigere alternativ, havde vi nok 
sparet den million"
Kunstneren bag de originale statuer skønner at have lidt et tab på 100 millioner kr i tabt fortjeneste.   Mok-red

Henri udtaler: " næst efter en 
labrador i flødesovs er jeg helt 
pjattet med kopi-broncestatuer, 
specielt hvis de forestiller en hund"
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