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usælgelige.



2
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 følgende 
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 datastudiesa-
len.

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 indlæg 
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 redak-
tionen 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 illustrationernes 
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 institut-
ter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
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. Abonnenter 
modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside:

Onsdag: 
  MOK nr 1, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  Andet afsnit i den nye sæson "De Unge Mødre"

Fredag:   

  Laaang fredagsbar

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  Equip holder månedsmøde

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK

ELISE
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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 
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

MOK

HEDESLAG
Sommeren er slut. Efteråret begyndte 
for en måned siden. En del studerende 
har allerede været i gang i 2½ uge. 
Kort sagt er efterårssemesteret 2006 
skudt i gang. 

Hen over sommeren er vores lille verden dog ikke 
gået i stå. En stor del af os har været til eksamen og 
studienævnet har vedtaget endnu en ny studieordn-
ing – så nu er der hele fire ordninger at holde styr 
på. 1986-, 2000,- 2005- og 2006-ordningen.

Den største sammenslutning af lægestuderende, 
FADL, har heller ikke ligget på den lade side. Og da 
generalforsamlingen nærmer sig og et nyt valgår er 
ved at blive skudt i gang, bør et par hændelser i det 
forløbne år og hen over sommeren blive nævnt.

Landsmødet
I marts måned holdt man et landsmøde i FADL, 
hvor hovedtemaet var FADL’s fremtid. Dette 
resulterede i en generel enighed om at man gerne 
ville ændre strukturen i FADL. Medlemmer fra 
de tre byer stillede op til en arbejdsgruppe, der 
skulle konkretisere de emner som blev drøftet på 
landsmødet.

Arbejdsgruppen udarbejdede et sæt vedtægter for 
hovedforeningen, med henblik på blandt andet at 
centralisere strukturen – eller magten, om man 
vil – og lette beslutningsgangen i FADL. Dette 
kan umiddelbart virke meget fornuftigt, men at 
ændre vedtægter er ikke en let opgave. Især ikke 
når det er FADL. Vedtægterne i de tre kredse og 
i Hovedforeningen er netop konstrueret således 
at det ikke skal være let for et mindretal at tage 
kontrollen med foreningen og ændre gevaldigt på 
foreningens struktur og magtfaktorer. Og slet ikke 
uden at man spørger medlemmerne først.

Derfor er det overraskende at de lykkedes at få 
vedtaget disse nye vedtægter for hovedforeningen 
i de tre kredsforeninger hen over sommeren. I 
København blev de vedtaget ved et møde hvor kun 
5 ud af 21 repræsentantskabsmedlemmer var til 

stede. 4 stemte for og 1 imod. Hvis de nye vedtægter 
havde været gældende og selve vedtagelsen været 
lovlig, så havde det betydet at kredsforeningen i 
København blev opløst. I hvert tilfælde i henhold 
til et notat fra en jurist med erfaring i foren-
ingsvedtægter.

FADL - mere end blot en 
basisgruppe
FADL er ikke en samfundsvidenskabelig basis-
gruppe med særlig interesse for de socio-økono-
miske fluksationer imellem lægestuderende og 
det omkringliggende sundhedsvæsen. FADL er en 
fagforening med forhandlingsret og dermed også 
ansvarlig for de lægestuderendes økonomiske 
muligheder i løbet af studiet. Og for resten driver 
FADL i København et vagtbureau på vegne af H:
S, som omsætter for rundt regnet 75 millioner 
kroner om året. Derfor er det ikke en lille ting at 
ændre på strukturen i FADL. Konsekvensen kan 
være enorm. 

Derfor undres man over at førnævnte vedtægt-
sudvalg ikke har fået de nye vedtægter gen-
nemgået af en jurist med ekspertise indenfor 
foreningsvedtægter. Man har vist nok overvejet at 
få dem gennemgået i løbet af efteråret. Når de var 
vedtaget. Og så kunne man jo bare tilpasse de even-
tuelle mangler der findes. Tænk hvis folketinget 
vedtog love på denne måde.

Vagt i gevær?
Som lægestuderende har vi ikke fået jura ind med 
skeer. Derfor må det også forventes af os, at man 
som politiker i vores fagforening indhenter profes-
sionel bistand i sådanne tilfælde. Undertegnede 
skribent burde som menigt repræsentantskabs-
medlem have spurgt om ikke de havde fået disse 
vedtægter gennemgået af en jurist. Men nogen 
gange er man naiv nok til at tro at noget så åbenlyst 
har fundet sted. Men nej. Endnu engang har FADL 
ikke lært af sin egen historie. 

Tak til dem der idag er læger
Men vi er jo også alle sammen de glade amatører. 
Det har foreningen endnu engang vist. Men 

heldigvis var der nogen fornuftige politikere for 
mange år siden der konstruerede nogen vedtægter 
med sikkerhedsventiler der bremser en proces der 
går for hurtigt. Men det giver politikerne og ikke 
mindst medlemmerne mulighed for at sætte sig 
ind de ændringer og som der er undertegnedes 
holdning uhensigtsmæssige konsekvenser for 
foreningen og det enkelte medlem. Vi takker de 
læger der i sin tid som studerende sikrede at vores 
forening er et demokrati som ikke uden videre kan 
sættes over styr. 

Og hele denne historie viser netop hvorfor det ikke 
skal være let at gennemføre større ændringer i 
vores forening. Som amatørpolitiker er der ikke 
langt til at man bliver skråsikker og tror man har 
fundet de vises sten, og derved træffer uholdbare 
beslutninger.

Prøv det, prøv det
Som medlem af FADL i København skal man da 
også opfordres til at møde op og se repræsentant-
skabet diskutere denne problematik på næste 
repræsentantskabsmøde den 11. september. Eller 
man kan kræve af sine politikere at problematikken 
bliver sendt ud til høring blandt medlemmerne. 

Og selvom man som studerende er glad amatør, 
skal det fremhæves at der bliver gjort et godt og 
grundigt stykke politisk arbejde i det daglige. 
Nogen gange trædes der ved siden af, som det er 
tilfældet her. Men så tager man ved lære og starter 
forfra, og gør det ordentligt – herunder inddrager 
medlemmerne i diskussionen og sender de endelige 
ændringer til afstemning blandt medlemmerne. 
Hvis ændringerne virkelig er så gode, så er det vel 
ikke noget problem at overbevise dem.
Hvem ved. Måske kan man alligevel kalde FADL 
for en demokratisk forening.

MOK-red/Gordon Jehu
Medlem Repræsentantskab i  

FADL, København

P.S. De relevante referater og notater 
vil i ugens løb live tilgængellige på 
MOK's hjemmeside.

Leder

Fakta: FADL i Danmark består i dag 
af tre foreninger ved hvert universitet 
hvor der findes en lægeuddannelse, 
hvilket er i København, Odense og Århus. 
Disse tre foreninger har dannet en 
forening som kaldes Hovedforeningen. 
Hovedforeningen har således kun tre 
medlemmer. 
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Styrende Organer
REFERAT AF MØDE 
I KLINIKUDVALGET 
RIGSHOSPITALET, D. 01. 
JUNI 2006 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, Overlæge 
Michael Petersen, overlæge Helle Aggernæs, stud. 
med. Mette Lenstrup (13. sem.), stud. med. Lisbeth 
Ellegaard (12. sem. ny), stud.med. Anna Axelsson 
(8. sem.), stud.med. Anne-Sophie Christensen (7. 
sem.), studentersekretær Maja Saabye, sekretær 
Lili Hansen og sekretær Rita Dalhammer.  

Fraværende:  Prof. Mogens Spang Thom-
sen, overlæge John Vissing, overlæge Henrik 
Arendrup, overlæge Keld Kjeldsen, overlæge Jesper 
Eldrup, overlæge Ole Weis Bjerrum, stud. med. Thea 
Møller (11. sem.), stud. med. Hellen Edwards (10. 
sem.) stud. med. Morten Lindhardt (9. sem.), og 
stud.med. Mikkel Gybel (6.sem.).
     

DAGSORDEN:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2.Godkendelse af referat
Godkendt
Vedr. 9. semesters kliniske ophold bliver der fre-
mover taget højde for de skæve helligdage i forårsse-
mesteret, således at den første periode bliver på 6 
uger og den anden periode på 7 uger.

3.Meddelelser fra formanden
Der arbejdes fortsat med de tidligere nævnte planer 
om at ændre institutstrukturen.

4.Meddelelser fra Studienævnet
Der vil fremover blive afholdt to møder årligt 
(januar og august), hvor forslag til ændringer af 
logbøger og studieplan vil bliver drøftet. 
Kommentarer til logbøgerne kan sendes til klinikud-
valget, respektive semesterudvalgsformænd eller 
fomand for logbogsudvalget Jørgen Hedemark 
Poulsen - de studerende kan desuden anføre dem i 
semesterevalueringerne.

5.Notat vedr. godkendelse af logbøger 
på 7. og 9. semester
Formændene for 7. og 9. semestersudvalgene har 
udarbejdet et notat vedr. håndtering af situationen, 
hvis en student ikke får opfyldt alle færdighederne i 
logbogen eller ved manglende fremmøde.

6.Meddelelser fra sekretariatet
Der bliver oprettet et hold af 12 studerende i der-
matologi på RAS i efteråret. Øjensygdomme og 
øre-næse-hals sygdomme forventes at komme med 
på RAS/RASK fra forårssemesteret 2007.
Studentersekretæren har sagt sin stilling op. Efter 
ønske fra klinikudvalgssekretærerne ansætter Pa-
num i stedet en flyver-sekretær, der skal varetage 
opgaver i de 3 klinikudvalg. 
Det er ikke alle obligatoriske studieelementer, som 
fremgår af attestationsblanketterne – klinikudval-
get skriver til studielederen om dette.

7.Meddelelser fra semestrene
6. sem.: 
Kurset i infektionsmedicin har været godt, men 
nogle studerende er kede af mellemtimerne. Deter 
desværre ikke muligt at afvikle undervisningen 
anderledes.
 
8. sem:
Kurset i onkologi har været rigtig godt.
Den sidste time i plastikkirurgi blev aflyst, hvilket 
sekretariatet  ikke er informeret om.

12.sem/13.sem:
Der har desværre været uoverensstemmelser mellem 
hvad, de studerende havde fået at vide, de ville 
blive eksamineret i og hvad, de rent faktisk blev 
eksamineret i. Især en eksaminator fokuserede på 

meget sjældne sygdomme. De studerende havde 
desuden fået oplyst, at de ville blive eksamineret 
i en case, men dette var ikke tilfældet hos alle ek-
saminatorerne - Lisbeth Ellegaard kontakter Keld 
Schmigelow vedr. dette.

Logbogen er ikke blevet brugt særlig meget, men 
alligevel er ophold blevet godkendt. Samme frem-
gangsmåde har i vid udstrækning også været brugt 
på 10. semester. Klinikudvalget skriver til studiele-
deren mhp på en opstramning.
Ved kurset i ”Akut patient” kan de studerende på ny 
studieordning godt mærke, at det er lang tid siden, 
at de har haft undervisning i medicin og kirurgi.

De studerende har været glade for opholdet i 
gyn/obs på FH, men det er ærgerligt, at der ikke er 
en sengeafdeling eller et akut modtagerafsnit  De 
studerende foreslår, at opholdet deles, så de stud-
erende kommer på både FH og RH. Mette Lenstrup 
kontakter Gorm Greisen herom.  
Det er endnu ikke afklaret, om FH fremover skal 
deltage i eksamen. 

8.Evt.: 
Intet 

KAGE: Michael Petersen tager kage med til mødet 
d. 31. august

Referent: 
Studentersekretær Maja Saabye

GODKENDT REFERAT 
2/2006 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET KBH. 
AMT MANDAG 3. APRIL 
2006 KL. 15.15 
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med., Lars Laursen 
(LL), overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL), 
overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge 
Thomas Lind (TL), overlæge Anne Haaber (AH), 
stud.med. Bo Westergaard (BW), stud.med. Stine 
Madsen-Østerbye (SMØ), stud. med Mette Anders-
son (MA), stud. med. Anders Steenberg Dastrup 
(ASD), sekretær Alice Rasmussen, sekretær Lone 
Grøn Laursen, studentersekretær Anne Cathrine 
Christensen. 

Afbud fra: Sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl, 
stud.med. Louise Balling.

Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-Brahe, 
overlæge Sven Adamsen, overlæge dr. med. Per 
Jess, overlæge Niels Bækgaard, 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 Sk-
jolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel 
Faurholt, stud. med. Louise Balling, stud. med. 
Gitte Kristiansen, stud. med. Sarah Wâhlin, stud. 
med. Line Schlægelberger, stud.med. Mette Christ-
offersen, overlæge Poul Erik Helkjær, stud.med. 
Mikel Platz, studentersekretær Nadia Seestedt.

1.Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt.

2.Godkendelse af referat nr. 01/2006:
Godkendt 

3.Meddelelser fra formanden:
a)Drøftelsen om Ny Institutstruktur på Form-
andsmødet er blevet udsat et par gange, senest til 
04.04.06. Der er delte meninger omkring ny struk-
tur, Klinikudvalgene vil formentlig fysisk fortsætte 
som tidligere, men vil i den ny struktur blive til en 
enhed. CL ønsker at høre stud.med.´s mening om 
en evt sammenlægning; de håber alle at man hvis 
en sammenlægning er uundgåelig alligevel kan 

have lokale klinikudvalg, så man har nogle man 
kan gå til med problemer. b)Konsulentfirmaet 
A2 er igang med at undersøge administrationens 
arbejdsmetoder og normer; herunder klinikudval-
genes arbejde. c)BW spurgte sidst om der kunne 
offentliggøres statistik over karaktererne på de 
enkelte semestre og klinikudvalg; iflg. Jørgen He-
demark Poulsen forefindes en sådan ikke. d)AH har 
lavet en forespørgsel om et kvalitetsudvalg på KAS 
Gentofte, dette skyldes en dårlig introduktion af 9. 
sem. På sygehuset. Dette problem skulle være løst. 
e)Reception for de nye læger F2006 bliver d. 29. juni 
kl. 15.15. LL har fået flere forslag til en festtaler, og 
vil arbejde videre med at finde en.

4.Meddelelser fra studenterne:
a) MA (9.sem) fortæller om 7./9.sem. forsøgsor-
dningen på KAS Herlev. Det fungerer godt for 
9.sem., men det virker som om 7.sem. føler sig lidt 
tilsidesatte. Der er desværre ikke 7.sem. stud.med 
tilstede idag. Det er dog et problem at lægerne på 
afd. har svært ved at holde styr på hvem der er 7. 
hhv. 9.sem. Evt kunne man lave navneskilte hvor 
dette også stod. Projektet kører et semester mere på 
4 afd. På næste KLU skulle der komme mere info 
fra lægerne bag ordningen. b) Studenterne har de 
flere gange oplevet mangel på stole i auditorierne 
54N2, KLU kigger på det..

5.Universitetssekretariatet:
a)  Underviserne på 7.sem. har klaget over dårligt 
fremmøde til klinik undervisningen. En mulig 
forklaring herpå er at undervisningen ofte flyttes 
uden der gøres opmærksom på det. Dette vil der 
blive rettet op på. b) E2006 opretter KKA 7 hold på 
11.sem (ny), vi er normeret til 9. Samtidig flyttes 
øjenafd. til KAS Glostrup. 11. sem. vil formentlig 
afslutte med en tentamen, er ikke besluttet endnu. 
c) Gl. Studieordning: 11.sem (gl.) tilbydes eksa-
men E2006. 12.sem (gl.) tilbydes undervisning og 
eksamen E2006, og udelukkende eksamen F2007. 
Alt på gl. Ordning foregår på RH. d) 12.sem (ny) 
kører fra E2006 med fuldt antal studenter.e) Der 
er ny procedure på Blackboard; underviserne skal 
oprettes, log-in og vejl. sendes ud med referatet. f) 
Studenterne skal selv anskaffe fodtøj til deres klini-
ske ophold; rene kondisko er ok. g) I forbindelse med 
opsætning af nye loftamatur skete der en fejl, og 2 
printere, 2 pc´er, 3 hæve-sænke borde, 1 radio, og 
1 projektor brændte af. El-afd. har erstattet dette. 
h) Underskrift i logbog for Akut pt., kurset er ikke 
obligatorisk og skal derfor ikke underskrives iflg. 
Studieadministrationen.

6. Studienævn for medicin: Referaterne 
findes på www.sund.ku.dk

7. Eventuelt: a) Da fremmødet sjældent er 
overvældende til KLU møderne foreslåes det at vi 
skærer antallet af møder ned til 2 pr. Semester. Der 
er enighed om dette forslag, hvorfor næste møde vil 
blive dette semesters sidste.

Næste møde:  Mødet d. 2. maj er aflyst, næste møde 
d. 12. juni 2006 kl. 15.15 i Universitetssekretari-
atets mødelokale.
Referent: Anne Cathrine Christensen

STYRENDE ORGANER 
FORTSÆTTES PÅ SIDE 7
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Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Vi  vej leder  al le  inden-
for næsten alle områder, 
herunder vejledning i forbindelse med udarbejdn-
ing af dispensationsansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har problemer ud over 
studiet er du også altid velkommen til at kontakte 
os. Vi kan ofte selv svare på dine spørgsmål, ellers 
ved vi hvem man skal kontakte for at få du får et 

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 7 
vejledere, som alle er lægestuderende. 
Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 
og kender til det at være studerende 
og de problemstillinger, der kan 
opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
 

Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

 
Gro Askgaard
7. semester
 

STUDIEVEJLEDNINGENS TRÆFFETIDER
UGE 36-37
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder    
Tirsdag    5/9 0900 – 1000  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag    6/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager
Onsdag    6/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag    7/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag    7/9 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin
Tirsdag    12/9 0900 – 1000  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Torsdag    14/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores træf-
fetid, 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                         

Studievejledning
korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne, hvis du henv-
ender dig i god tid.
 

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem 
der ved det…

ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden 
udenlandsk studerende og har du 
svært ved at forstå det danske sprog? 
Så kig her! 

Studievejledningen har samlet en række tilbud om 
sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske 
medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På 
vores hjemmeside kan du se mere information om de 
enkelte kurser og hvordan man tilmelder sig.
Du finder de forskellige tilbud på 
http://medicin.ku.dk/vejledning/dansk_
for_udlaendinge/

ER DU OVERFLYTTER 
FRA SDU, AU ELLER 
ET UDENLANDSK 
UNIVERSITET?
Så først og fremmest tillykke med 
pladsen på Medicin, Københavns 
Universitet. Vi håber, at du er glad for 
overflytningen og får det godt her på 
studiet.
   
For at hjælpe dig med at komme godt i gang holder 
Studievejledningen for medicin et lille uformelt 
introduktionsmøde for alle nye overflyttere. Vi vil 
gennemgå nogle vigtige regler og tidsfrister samt 
hjælpe dig med, at få et overblik over studiet og 
hvilke fag, du eventuelt mangler og selv skal læse 
op på, eller kan søge merit for.

Dette foregår Mandag d. 11. september 2006 kl. 
16.00 i vores træffetidslokale 9.1.33a

Du skal medbringe brevet med dit tilsagn om en 
plads på KU.

HVOR FINDER JEG UD AF...
Har du brug information om studiet 
som du ikke lige kan finde her i MOK, 
på SIS eller www.medicin.ku.dk så 
kig i studiehåndbogen. Her finder du 
svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi 
får i studievejledningen, samt en masse 
knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg 
studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.
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Al information om universitet, studiet, klinikhospi-
talerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er samlet 
i studiehåndbogen. Her er alle formelle og uformelle 
forhold beskrevet i et let tilgængeligt sprog. Du kan 
finde reglerne for holdtilmelding, orlov, eksamen, 
sygemelding, information om hvordan man bruger 
biblioteket, de vigtigste adresser og meget mere. Har 
du gennembladret studiehåndbogen og ved du hvad 
den indeholder, kan du spare dig selv for mange 
forgæves opkald og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du søger, så spørg i 
studievejledningen! 

EKSAMEN – DET 
VED JEG ALT OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via 
Internettet inden den 15. september/15. 
februar, herefter er det for sent og du 
vil ikke få lov at gå op. Derfor skal 
du også huske at kontrollere dine 
tilmeldinger.
 
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Uni-
versitets selvbetjeningssystem på www.punkt.ku.dk. 
Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger 
er blevet registreret. Dette gøres bedst ved at logge 
ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind igen. 
Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > Vis 
tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar til 
15. februar om vinteren/foråret.
 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du 
afmelde eksamen senest 5 hverdage inden dagen 
hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen tæller ikke 
med i de 5 dage. Vær opmærksom på at såfremt du 
afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for at 
gå op før næste semester, derfor er det en god ide 
at tale med en studievejleder inden man afmelder 
eksamen. 
 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se desuden hvornår du skal til 
eksamen og læs om de mange regler...

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er www.medicin.
ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente eksa-
mensplanen for dette semester. Der er desuden links 
til rettevejledninger, klagevejledninger og meget 
andet vigtig information om eksamen.

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

MERE TID TIL EKSA-
MEN, SÆRLIG HOLD-
SÆTNING ELLER AN-
DEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en 
dispensation til f.eks. ekstra 
tid til eksaminerne eller særlig 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 

en studievejleder inden du søger en 
dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:

Du kan få behov for ekstra tid til en eksamen 
på grund af for eksempel læsevanskeligheder 
eller sygdom. 
Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og 
skal derfor have en særlig studieplan. 
Du kan forudse, at du kom til at overskride 
en tidsfrist eller du skal have et 4. eksamens-
forsøg.
Noget helt andet…

I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober / 1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes på 
www.medicin.ku.dk

Ansøgningen om dispensations skal sendes til 
Studienævnet for Medicin 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Blegdamsvej 3B 
2200 Købehavn N

HOLDPLADS OG 
OBLIGATORISK UN-
DERVISNING FOR 
PRINS KNUD
Du skal deltage i den undervisning 
du er holdsat til. Du kan ikke regne 
med at få den gentaget. Det betyder, 
at udebliver du fra obligatorisk 
undervisning, vil du blive forsinket 
i dit studie. Er du på første studieår 
betyder udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke kan 
overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
undervisning. Obligatorisk undervisning betyder 
100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke 
at møde til obligatorisk undervisning eller bliver 
du syg, så kom ned og snak med en studievejleder 
hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning eller mangler du at 

•

•

•

•

gennemføre obligatoriske studieelementer kan du 
ikke få godkendt dit kursus. Har du ikke godkendt 
kursus kan du ikke gå til eksamen i det pågældende 
fag. Udeblivelsen betyder altså i de bedste tilfælde 
”kun” studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning fra 
studiet. 

På første studieår(1. og 2. semester) er konsekvensen 
af, at du udebliver fra obligatorisk undervisning, 
at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed kan du 
ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? 
DELTAG I AL OBLIGATORISK 
UNDERVISNING.

MERIT – KUNSTEN 
AT SLIPPE FOR EN 
EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for 
øvelser eller hele eksaminer hvis du 
har læst fag der kan give merit. Men 
der er ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse kan 
det være at nogen af de fag du har bestået kan 
give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel 
eksamen. Man skal have ansøgt om merit senest 
semesteret før man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. Ansøgningsfristen 
er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der 
som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for 
meritansøgninger, hvorfor det er bedst at ansøge så 
hurtigt som muligt. Desuden anbefales det at man 
har talt med en studievejleder inden man afleverer 
sin ansøgning. 

ORDBLIND OG EKSA-
MEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater 
ved de skriftlige eksaminer? Så 
har Universitet har en række 
tilbud til dig, som kan hjælpe dig 
igennem eksaminerne. Eneste krav 
studienævnet stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbind-
else med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svare til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

ER DU KLAR TIL 
BACHELORPROJEK-
TET - OSVAL I)?
Der er flere ting, der er værd at huske inden man 
begynder at skrive på sit bachelorprojekt. Du skal 
selv vælge en vejleder. Du skal tilmelde dig eksamen, 
aflevere forside og tilmelde dig fremlæggelsen.

Bachelorprojektet, den tidligere Osval I, er en 
kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor 
projektet skal være bestået inde du går til eksamen 
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på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorpro-
jektet senest den 15. februar / 15. september, samt 
tilmelde dig fremlæggelsen senest den 13. november. 
Forsiden og tilmeldingen til fremlæggelsen er sær-
skilte blanketter, der kan printes fra www.medicin.
ku.dk. De skal begge afleveres i ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke 
dette skal han/hun godkendes som vejleder. Se 
på nedenstående side hvordan en vejleder bliver 
godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en vejleder 
godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”Osval og 
VKO” for, at se specifikke datoer for 
undervisning i f.eks. formidling og 
skriveprocessen.

PAS PÅ PENGENE
Har du brug for økonomisk 
vejledning i løbet af dit studie er 
der hjælp at hente. 

SU

Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SU-
kontoret på KU. Man kan ringe på 33 14 15 36 eller 
skrive til su-kontoret@adm.ku.dk. Mange svar på de 
almindeligste spørgsmål kan afklares ved at søge 
på www.su.dk.

Studenterøkonomivejledningen – SØ
SØ har til formål at vejlede omkring de studerendes 
muligheder for at gennemføre studiet med udgang-
spunkt i den enkeltes økonomiske og studiemæssige 
situation. 
For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligh-
eder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, 
men også hvis du har børn, er på revalidering eller 
hvis du en kort overgang er i en alvorlig økono-
misk knibe på grund af eksempelvis sygdom. Stu-
denterøkonomivejledningen kontaktes på telefon 35 
32 38 99 eller e-mail sa-studoekon@adm.ku.dk. 

Børnetilskud til studerende
Det er muligt for studerende med hjemmeboende 
børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. 
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke 
afhængigt af om man modtager SU.  Der kan søges 
om ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, 
uanset antallet af børn. 
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og ud-
betales som almindelige børnepenge kvartalsvis. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din 
kommune eller på internetadressen https://www.
minff.dk/satser/. 

Centrala studiestödsnämnden – CSN 
Studerende fra Sverige kan hente information om 
CSN på http://www.csn.se/. Vi kan desværre ikke 
tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet.

DU FINDER MÅSKE 
SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar 
på de mest almindelige spørgsmål. 
Det er også muligt at bestille tid til 
samtale via nettet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

1.-5. sem 
info

ER DU KLAR TIL 
BACHELORPROJEKTET 
(OSVAL I)?
Der er flere ting, der er værd at huske 
inden man begynder at skrive på sit 
bachelorprojekt. Du skal selv vælge 
en vejleder. Du skal tilmelde dig 
eksamen, aflevere forside og tilmelde 
dig fremlæggelsen.

Bachelorprojektet, den tidligere Osval I, er en 
kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor 
projektet skal være bestået inde du går til eksamen 
på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorpro-
jektet senest den 15. februar / 15. september, samt 
tilmelde dig fremlæggelsen senest den 13. november. 
Forsiden og tilmeldingen til fremlæggelsen er sær-
skilte blanketter, der kan printes fra www.medicin.
ku.dk. De skal begge afleveres i ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke 
dette skal han/hun godkendes som vejleder. Se 
på nedenstående side hvordan en vejleder bliver 
godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en vejleder 
godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO” for, at se 
specifikke datoer for undervisning i f.eks. formidling 
og skriveprocessen.

6.-13. 
sem info

OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for 
eksamen end de øvrige på studiet. Du 
skal derfor være opmærksom på at 
tilmelde dig korrekt, selv arrangere 
eksamen, samt sikre dig at din vejleder 
er ansat af fakultetet. 

Osval II ligger sig tæt op ad Osval I, men der er 
dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. være 
din sidste eksamen på studiet. OSVAL II skal først 
være bestået inde du blive kandidat. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledn-
ing i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du 
kigge på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO”. 
Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, 
så vær i god tid. 

Det semester du skal til eksamen skal du huske at 
tilmelde dig eksamen via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt 
yderligere information om eksamen.

ARNOLD BOON BLIVER 
NY FAKULTETSDIREKTØR 
VED DET SUND-
HEDSVIDENSKABELIGE 
FAKULTET I KØBENHAVN

Københavns Universitet har ansat Arnold Boon som 
ny fakultetsdirektør ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet pr. 1. oktober 2006. 

Arnold Boon bliver som fakultetsdirektør ansvarlig 
for fakultetets admini-stration og økonomi og ind-
går i fakultets ledelsesteam bestående af deka-natet, 
institutlederne og den nye fakultetsdirektør. 

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet står over-
for store udfordringer. Vi skal gennemføre en ny 
institutstruktur, optimere arealanvendelsen, styrke 
og modernisere økonomistyringen og budgetprin-
cipperne og så skal vi op-gradere IT-systemerne. 
Samtidig skal vores forskningsindsats styrkes og 
vi skal kunne tiltrække flere forskningspenge i fri 
konkurrence. Også en styr-kelse af uddannelserne 
står høj på dagsordenen. Vi har derfor vægtet, 
at den nye fakultetsdirektør har dokumenteret 
ledelseserfaring og resultater fra en kompleks vi-
densbaseret organisation og evnen til at gennemføre 
administrative og økonomiske forandringer, siger 
dekan Ulla Wewer. 

Arnold Boon, 39 år, kommer fra en stilling som ad-
ministrationschef i Dan-marks Fødevareforskning 
og har tidligere bl.a. været ansat som budget-chef 
i Direktoratet for FødevareErhverv og som direk-
tionssekretær ved Danmarks JordbrugsForskn-
ing.  Arnold Boon er uddannet som cand. agro. 
fra Wageningen University i Holland og ph.d. fra 
Handelshøjskolen i Kø-benhavn (CBS). 

Arnold Boon er gift med forstkandidat Tove Eng-
grob og har 3 børn.

Yderligere information: Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet, att. dekan Ulla Wewer, mobil 2875 
7051.

Styr.Org
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Studietilbud

HVORDAN LÆRER MAN 
DE MEDICINSTUDERENDE 
AT TACKLE FØLELSES-
MÆSSIGT BELASTENDE 
SITUATIONER?HVORDAN 
LÆRER VI DE STUDERENDE AT 
TAGE VARE PÅ SIG SELV?
Gå-hjem-møde Onsdag d. 27. september 
2006 kl. 15.00-17.00Oplæg ved:Ledende 
overlæge, Helle Aggernæs, og overlæge, 
Jørn Kragh, Psykiatrisk Afd., Amager 
Hospital
 Pædagogisk Udviklingscenter Sund-
hedsvidenskab, PUCS, 
Københavns Universitet, inviterer alle med interesse 
for uddannelse indenfor det sundhedsvidenskabe-
lige område til gå-hjem-møde
 Danmarks Radio bragte d. 5/1 2006 i 
TV-Avisen et indslag med overskriften ”Mandlige 
læger topper selvmordsstatistik”, hvoraf fremgik, at 
mandlige hospitalslæger har tre gange så høj risiko 
for at begå selvmord som gennemsnittet af mænd i 
arbejde. Tidligere undersøgelser har dog påvist, at 
kvindelige læger har en højere selvmordsrate end 
mænd. Det er forhold, der rejser en række spørgsmål 
til den måde, læger bliver uddannet på. 
 Den medicinstuderende indføres i løbet 
af studiet i det biomedicinske grundlag for profes-
sionen, ligesom de indføres i de kliniske discipliner 
og trænes i kliniske færdigheder. 
Men lægens arbejde indebærer også et møde med 
lidelse og død, og dermed udsættes han/hun for 
belastende følelsesmæssige oplevelser, der kalder 
på psykisk og eksistentiel refleksion. Derudover er 
lægens status ændret og offentligheden har et kritisk 

ER DU  NY STUDERENDE PÅ 
DET SUNDHEDSVIDENSKABE-
LIGE FAKULTET?
- og har du brug for lige at få 
pudset dine evner af, når det gælder 
notatteknik, læsestrategi og overblik 
ift. studieforløbet – så læs her.

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab 
- PUCS -  tilbyder igen i år et kursus i studieteknik, 
som afvikles over 3 dage i november måned 2006.

Du vil her få mulighed for opøve dine evner i
·Læsestrategi: Hvordan bliver man en bedre læser 
og får nemmere ved at følge med?
·Notatteknik/repetition: Hvordan bliver man bedre 
til at tage notater og huske det, man har læst?
·Studiemotivation: Hvordan undgår man den 
kronisk dårlige samvittighed, får mere overblik og 
bedre arbejdsrytme?
Læs mere om kurset på www.pucs.ku.dk

Underviser: Cand.scient.com. Andreas Hvidt

Pris: Gratis.

Tilmelding senest d. 1. november til Annelise Wilden-
radt, tlf. 35 45 44 72, e-mail a.wildenradt@pucs.
ku.dk

Pladserne -  hvoraf der er ca. 100 - fordeles efter 
først-til-mølle princippet.  

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I SEPTEMBER 
2006 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I 

NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO  EMNE  TID  ÅBNES
11.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 
12.09.2006  Genoplivning 16.30 – 20.30 
20.09.2006  Neuro  16.30 – 20.30 
21.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 
25.09.2006  Obj. undersøg. 16.15 – 20.00 
27.09.2006  Genoplivning 16.30 – 20.30 
28.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

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

UDDANNELSE INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

LKF - LABORATORIET FOR 
KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 
6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres klini-
ske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man 
tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede 
sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genop-
friske 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. se-
mester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse 
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 genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger 
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser 

domme, eller en gennemgang af hvordan man tolker 
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
 
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 hal-
vanden 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 
tidsrummet 16:00 – 19:00 på LKF i auditorium E.
Henvendelse på tlf 35455408

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 genopfris-
kning 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:
 
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig disciplin. 
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 muligheden 
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 syg-

blik på lægens arbejde - fra kritiske patienter til 
medier hvor lægearbejdet er ”godt stof” - et forhold 
der også kan være følelsesmæssigt belastende.
 I dag er relationen læge/patient blev 
en del af uddannelsen. Samtalemetodik er kommet 
på ”skemaet”, og de studerende trænes i at optage 
anamnese, at informere patienten og at overbringe 
den triste besked. 
 Men der ingen steder, lægen uddannes 
til at varetage følelsesmæssige belastende oplevelser 
for sig selv. Lægen lærer dermed ikke at tage vare 
på sin egen, psykiske sundhed.
 PUCS vil sætte fokus på dette forhold og 
inviterer derfor til et gå-hjem-møde, hvor vi stiller 
følgende spørgsmål:
·Skal man overhovedet uddanne de studerende til 
at vare på sig selv? 
Eller er det et udtryk for en pylrementalitet? 
·Hvis ja, hvordan kan det implementeres i ud-
dannelsen? 
·Er der erfaringer vi kan trække på fra andre lande 
og andre uddannelser?

Sted: Mini Auditorium II, 29.01.32, Panum In-
stituttet
T i l m e l d i n g :  A .  W i l d e n r a d t ,  e - m a i l 
a.wildenradt@pucs.ku.dk eller tlf.: 35 45 44 72
Tilmeldingsfrist: Senest fredag den 22. september 
2006

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsviden-
skab

www.pucs.ku.dk

STUDIET
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KOLLEGIET STU-
DENTERGÅRDEN
Studentergården er et hyggeligt og 
traditionsrigt kollegium fra 1923. 
Det ligger på Tagensvej ikke langt fra 
Panum Instituttet, Nørrebros Runddel 
og Søerne.

Fra juli 2006 og et halvt år frem forventes 15-20 
kollegiepladser ledige. Adgang til optagelse har 
studerende ved højere læreanstalter der har bestået 
1 årsværk.

Vi er 130 studerende, der repræsenterer en bred 
vifte af videregående uddannelser.

Studentergården er et kollegium, som bygger på en 
udstrakt grad af fællesskab, hvor beboerne deltager 
aktivt i Gårdens drift og i det foreningsliv, som 
sætter sit tydelige præg på hverdagen - biografklub, 
kor, traditionsrige fester, fodboldhold, teatertrup 
og idrætslige fejder.

At bo på Studentergården er ikke blot at have tag 
over hovedet, det er en livsstil med engagement, fest, 
alsidig vidensudveksling, parathed over for andre 
videnskabers synsvinkler og løsning af praktiske og 
teoretiske problemer sammen med andre.

Hver gang består af 10-13 værelser på 12-27 m2 og 
har madklub, fælles køkken, bad og toilet. Der er 
håndvask, klædeskab, telefon og internetadgang 
på hvert værelse.

Huslejen er p.t. 1.600 kr. pr. måned. Huslejen inklu-
derer vand, varme, el, internet, telefonabonnement 
og rengøring på fællesarealer. Studentergården 
råder over følgende fællesfaciliteter: bibliotek, 
læsesal, have, tennisbane, billard-, bordfodbold- og 
bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, PC-
rum, vaskeri m.m.

Du kan læse mere om Studentergården på www.
studentergaarden.dk

Interesserede opfordres desuden til at komme til 
vores informationsarrangement torsdag 14. sep-
tember kl. 20,00.

Ansøgningsskema kan hentes på Studentergårdens 
hjemmeside www.studentergaarden.dk eller kan 
tilsendes efter skriftlig henvendelse med vedlagt 
frankeret svarkuvert.

Udfyldte ansøgningsskemaer 
afleveres til Studentergårdens efor, 
Bent Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 
København N,
senest mandag 2. oktober 2006 kl. 
12,00.

STUD. MED’ER SØGES TIL AL-
LERGI OG LUNGEKLINIKKEN 
HELSINGØR OG HELLERUP 
SNAREST.
Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en 
projektsygeplejerske, en sekretær og 5 stud. med’er. 
Vi satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medar-
bejderne og os selv samt et godt arbejdsklima. Vore 
stud. med’er bliver læger og vi uvidder aktiviteten 
nu. Stud. med. på alle semestre søges da oplæring 
finder sted.

Sted:
Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,   (tirsdag 
-torsdag)
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 13-15.

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med udgang-
spunkt i overenskomsten med FADL. Udfordrende 
arbejde med direkte patientkontakt og kliniske 
undersøgelser indenfor specialerne allergi og lunge-
sygdomme primært lungefunktionsundersøgelser, 
hudpriktest, provokationer og arbejdsfysiologiske 
test samt forefaldende arbejde. Forskning er mulig 
og oplæring finder sted. Klinikken er indrettet 
med moderne apparatur og IT værktøj herunder 
elektronisk journal og intranet.

Vi ønsker: stud. med.’er, der kan arbejde selvstændigt 
og i et selvafløsende team. Du skal være meget 
omhyggelig og have en god patient kontakt d.v.s. 
Du skal kunne lide patienterne, og du ønsker en 
uddannelse såvel klinisk som videnskabeligt. Du 
er frisk og kan tage et nap med mandag - torsdag 
mellem 9 og 16 og (mandage 9 -18). 
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor du 
finder stillingsbeskrivelsen, eller ring 

Flemming Madsen overlæge dr. med 
og Lars Frølund overlæge dr. med. 
49702216 tirsdag-torsdag 13-15.

STUDENTERMEDHJÆLP TIL 
PANUM LOGISTIK

Mangler du ”lige det der ekstra” til 
dagligdagen?
Kan du undvære dine studier hver 
onsdag fra 8.00 – 15.30?
Og kan de undvære dig??

Vi mangler nemlig en kvalificeret vikar for en af 
vore gode medarbejdere som er udlånt til projek-
tarbejde resten af 2006.
Det vil være en fordel hvis du har kørekort - men 
det er ingen betingelse.
Aflønning sker efter gældende overenskomst for 
studentermedhjælpere på SVF.

Nederst kan du se alle vore arbejdsopgaver op-
listet.
Er du frisk på at være med til at udføre dem sam-
men med resten af logistiks medarbejder-team?

Og har du tid og lyst?

Så kontakt undertegnede:

Henning Løvenborg 
Driftsafdelingen intern service, logistik

Blegdamsvej 3 c
Bygn:1. 01. 1c

Tlf. 353-27 006

Driftsafdelingens logistikenhed har ansvaret for 
Panum Instituttets interne transporter, herunder 
opsyn og renholdelse af vores varemodtagelses-
gård.
Afdelingens opgaver dækker bl.a.: postsortering 
– eksterne postkørsler - varemodtagelse og indreg-
istrering - vareudkørsel til Institutter og afdelinger 
– div. mobile affaldstransporter - modtagelse og pa-
kning af kemikalieaffald - varebestillinger til vore 
kunder – kvælstofpåfyldninger fra centralt depot 
– informationsopgaver til vore gæster og kunder 
– mange andre forefaldende opgaver.

BØGER TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.

Helge Mygind:

·Kemi 1   175,-
·Kemi 2   175,-
·Kemi 3   175,-
·Holum: 
Fundamentals of general,
organic and biological chemistry.  
300,-

Alle bøger er i MEGET fin stand og nyeste 
udgaver!

Mail: mrl@sol.dk

MIDLER TIL FORSKNING I AL-
TERNATIVER TIL DYREFORSØG

Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet opslår 
hermed midler til forskning i og udvikling af 
alternativer til forsøg på dyr. Den samlede bevil-
lingssum er på 1 million kroner.
For at komme i betragtning til støtte er det ikke 
nok, at forskningen foregår uden anvendelse af 
forsøgsdyr. Forskningen skal reelt bidrage til at 
erstatte dyreforsøg med andre metoder. Ansøgn-
ingsfrist 1. november 2006.

Flere oplysninger, bl.a. om ansøgningsskema, fås 
ved henvendelse til Forsøgsdyrenes
Værns sekretariat, tlf. 33-320016 (9,30 - 15).

Vi ser frem til at modtage din ansøgning:

Forsøgsdyrenes Værn & Alternativfondet, 
Øster Søgade 32, 1357 København K

Tlf. 33-320016 - Fax 33-328112 
              www.forsoegsdyrenes-vaern.dk

FORSØGSPERSONER SØGES 
TIL MEDICINSK FYSIOLOGISK 
INSTITUT

 Vi ved, at personer der har familie med type 2 su-
kkersyge har øget risiko for selv at få sygdommen. 
Samtidig ved man, at type 2 sukkersyge hænger 
sammen med et fysisk inaktivt liv. Slægtninge til 
personer der har type 2 sukkersyge og som lever et 
inaktivt liv er i endnu større risiko for at udvikle 
type 2 sukkersyge. Denne sammenhæng ønsker vi 
at undersøge nærmere.

For at deltage skal du:
Være rask og normalvægtig mand mellem 20-30 år 
og have en mor eller far med type 2 sukkersyge.

Deltagelse i projektet indbefatter en forundersøgelse, 
4 hele forsøgsdage samt 8 dages sengeleje, 3 kondit-
est og 4 ugers genoptræning med mulighed for at 
låne kondicykel og pulsur.
Honorar for efter fuldført deltagelse i projektet er 
kr. 17.000 kr.(B-indkomst).  Herudover vil du 
få målt dit kondital, fedtprocent, knoglestyrke og 
samt få gratis mad i alt i 13 dage.  

For nærmere information kontakt:
Læge, Mette: tlf.3532 7519,  msonne@mfi.ku.dk
Stud. med, Ninna tlf. 3532 7519 ninnabo@mfi.
ku.dk 

(mandag-fredag kl. 9.00-15.00)   
Panum Instituttet, Københavns Universitet 
Blegdamsvej 3, København N

FORSØGSDELTAGERE SØGES 
TIL PSYKOFYSIOLOGISK UN-
DERSØGELSE PÅ GLOSTRUP 
SYGEHUS

Har du lyst til at deltage i et simpelt EEG 
eksperiment, der har til henblik at undersøge 
grundlæggende processer ved menneskelig infor-
mationsbearbejdning? Du skal afsætte 2 1/2 time 
til eksperimentet, og som økonomisk kompensation 
får du til gengæld et gavekort til Netto på kr. 400,-, 
hvoraf kr. 150,- er kompensation for transport til 
Glostrup. 

- Du skal være mand og mellem 18 og 35 år
- Du skal være ikke-ryger
- Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide 
af kroniske sygdomme
- Du må ikke tidligere have lidt af eller lide af 
psykiatriske sygdomme
- Du må ikke have søskende, forældre eller børn 
med psykiatriske sygdomme
- Du må ikke tage medicin på fast basis
 
Du vil få påsat elektroder i ansigtet (EMG) og på 
hovedet (EEG). Herefter skal du sidde i et lydis-
oleret rum, hvor du vil blive udsat for forskellige 
auditive og taktile stimuli, mens dine EEG-data 
og EMG-data vil blive registeret.
 
Hvis dette opslag har fanget din interesse, kan 
du kontakte:

Stud.psych. Martin Hansen
E-mail: Martin@CNSR.dk
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SANGERE SØGES TIL STU-
DENTERKOR PÅ AMAGER
Har du lyst til at synge i et sjovt, 
ambitiøst og engageret kor, så søger 
Studentermenighedens Kor på 
Amager netop nu nye sangere til alle 
stemmegrupper.

Koret har eksisteret siden februar 2004 og består 
primært af studerende. Vi øver hver tirsdag kl. 
16.30-18.30 i Hans Tausens Kirke på Islands Bry-
gge. Ud over den ugentlige korprøve holder vi et par 
øvesøndage (/-lørdage) hvert semester og optræder 
4-6 gange om året. Desuden har vi planer om en 
mindre kortur til Bornholm her i efteråret.
Du er velkommen til at komme og synge med – første 
gang tirsdag d. 12. september - inden du beslutter, 
om det er noget for dig.

Henvendelse kan ske til:
Jacob Mølgaard på 32 95 13 42 / 28 68 13 42 e-
mail: kongjacob@get2net.dk
Marie Starup på 35 82 34 91 / 22 42 94 31, e-mail: 
mstarup@gmail.com

For flere oplysninger se: www.hum.
ku.dk/sma/koret.html

LEDIG PLADS PÅ
VALKENDORFS KOLLEGIUM !
Valkendorfs Kollegium er et af 
Københavns Universitets gamle 
kollegier, og pr. 1. oktober 2006 har 
vi 1 ledig plads for studerende fra 
det sundhedsvidenskabelige fakultet 
eller det naturvidenskabelige 
fakultet. Studerende der har 
bestået to års normeret studietid, er 
ansøgningsberettigede.

Valkendorf er et lille kollegium med kun 22 beboere. 
Vi bor i et gammelt hus i Sankt Peders Stræde 
og har en stor have i den indre by. Kollegiet har 
selvstyre, hvilket vil sige, at vi i fællesskab står for 
husets daglige drift. Ansvarsbevidsthed og socialt 
engagement blandt beboerne er derfor vigtigt for 
husets trivsel.

Huslejen er 1.340 kroner om måneden. Ansøgn-
ingsskema kan afhentes på Københavns Univer-
sitet, SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København 
K. Ansøgningen, vedlagt dokumentation for to års 
bestået studietid samt et brev, hvori du fortæller om 
dig selv og hvorfor du gerne vil bo på Valkendorfs 
kollegium (1 side), afleveres samme sted senest den 
15 september 2006.  
Ud fra ansøgningerne udvælges et antal ansøgere, 
som vil blive indkaldt til en samtale på kollegiet, 
med eforen og tre beboere. 

Det er nødvendigt at komme til 
samtalen, hvis man ønsker optagelse.

Med venlig hilsen

Inspector Collegii

BØGER SÆLGES
”Essential pathology”                200 kr.
3. udg. af Rubin, førpris 370 kr.
”Håndbog i patologi”                               100 kr.
Franzmann, FADL, som ny, førpris 160 kr
”Histologi”                                                 550 kr.
Geneser, inkl. CD-rom, førpris 900 kr
”Langmans Embryologi”                       200 kr.
Sadler, 1. udg., som ny, førpris 500 kr.
”Medical physiology”                              200 kr.
Guyton & Hall 10. udg. nyeste udg. koster 600 kr.
”Molecular cell biology”                        200 kr.
Lodish, 4. udg.
“The immune system”                            150 kr.
Parham fra år 2000, nyeste udgave koster 450.

Ring eller sms Signe på 20761914. 

BLIV FRIVILLIG PÅ LIVSLINIEN

Livslinien søger frivillige til telefonrådgivningen
Som frivillig på Livslinien taler du med selvmord-
struede, med mennesker i krise samt med pårørende 
og efterladte. Du skal have lyst til at lytte – og have 
en relevant faglig baggrund.

Livslinien tilbyder dig:
• En solid grunduddannelse
• Regelmæssig supervision
• Efteruddannelse og temaaftner
• Et team med 130 engagerede frivillige
• Et tværfagligt miljø
• Et godt socialt og fagligt netværk
• Senere mulighed for rådgivning via e-mail
• Gode lokaler i Nyhavn, København

Livslinien forventer at du:
• Er ansvarsfuld og tolerant
• Vil udvikle dine kompetencer inden for selv    
  mordsforebyggelse, bl.a. samtaleteknik og risiko
   vurdering
• Kan tage formiddags-, eftermiddags- eller af
   tenvagter
• Engagerer dig helhjertet gennemsnitligt fire 
   timer om ugen.

Livslinien søger voksne frivillige i alle aldre, 
der har lyst og overskud til at engagere sig som 
frivillige.

Ønsker du mere information om arbejdet som 
frivillig, så kontakt os 
på telefon 3332 1119 eller livslinien@livslinien.dk
Så sender vi vores informationsmateriale ’Frivillig 
på Livslinien’ til dig.

Send din ansøgning til Livslinien inden den 14. 
september 2006

Fortæl om dig selv, din faglige baggrund og hvorfor 
du vil være frivillig på netop Livslinien.
Mærk ansøgningen ’Frivillig’.

Send ansøgningen til:
Livslinien, Postboks 1157,
1010 København K eller
livslinien@livslinien.dk

Læs mere om Livslinien og se datoer for ansættelses-
samtaler og den obligatoriske grunduddannelse
på www.livslinien.dk

BØGER SÆLGES:

Til 2. semester:                                  
”Histologi”, Geneser,                450 kr. 

Til 3. semester:
”Sobotta atlas”, begge bind, ældre udgave400 kr. 
 
Til 5. semester:
”Essential pathology”, Rubin, 3. udg.        150 kr. 
  
Til 6. & 8. semester:
”Clinical Medicine”, Kumar/Clark, 5. udg.200 
kr.  
Alle bøgerne er i god stand, uden understreg-
ninger

Ring til Katrine på tlf 51843242

LÆSEMAKKER SØGES

Til gennemgang af 3. semester organkursus 1

Peter 22833472

STUDENTERMEDHJÆLPERE 
TIL RETSGENETISK AFDELING, 
RETSMEDICINSK INSTITUT, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET.

Kære medicin-, biologi-, biokemi-, humanbiologi- 
og nanoteknologistuderende ved Københavns 
Universitet.

På Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, 
Københavns Universitet mangler vi kvikke og 
seriøse studentermedhjælpere til dna-analyser og 
forefaldende arbejde i forbindelse med udførelse 
af retsmedicinsk arbejde i straffe-, faderskabs- og 
familiesammenføringssager. Der vil primært være 
tale om ”tørt” arbejde.

Vi tilbyder op til 37 timer om ugen. Arbejdstid: 
Inden for tidsrummet 08:00 - 16:00. 

Søndagsarbejde kan eventuelt komme på tale. 

Starttidspunkt: så hurtigt som muligt.

Retsmedicinsk Institut udfører undersøgelser for 
retsvæsenet, som har væsentlig betydning for ret-
splejen. På den baggrund stiller vi særlige krav til 
dem, der ansættes i stillinger, som enten arbejder 
med prøver, sikkerhed, data mv. og har adgang 
hertil. Som led i bedømmelsen af ansøgerne vil alle, 
der indkaldes til samtale, blive bedt om at fremvise 
straffeattest, der kan fås ved personlig henvendelse 
på enhver større politistation.

Du skal søge stillingen, hvis du er interesseret 
- uanset alder, køn, race, religion eller etniske 
tilhørsforhold.Aflønning sker efter overenskomsten 
mellem Finansministeriet og din organisation.

Yderligere oplysninger kan fås hos retsgenetiker 
Helle Smidt Mogensen, tlf. 35 32 62 12.

Ansøgning med henvisning til j.nr. 211-0025/06-
3600, curriculum vitæ og dokumentation for 
tidligere ansættelser sendes til Retsmedicinsk 
Institut, Frederik V’s Vej 11, 2100 København Ø 
eller med e-mail til 
retsgenetisk.afdeling@forensic.ku.dk.

Ansøgningen skal være på Retsmedicinsk Institut 
senest fredag, d. 15. september 2006 kl. 12.00. 

STUDENTERMEDHJÆLPER

Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek på Hillerød 
Sygehus søger studentermedhjælper 8-10 timer/
uge snarest muligt og indtil den 31/12-2006 - med 
mulighed for forlængelse.

Arbejdet på biblioteket vil overvejende være føl-
gende:

·  Katalogisering i bibliotekets database (Aleph)
·  Registrering af tidsskrifter
·  Modtagelse og returnering af bøger 

For nærmere oplysning kan du henvende dig til:
Bibliotekar Ulla Bay på tlf. 48 29 39 56 eller e-
mail: ulba@fa.dk 

Ansøgning sendes enten pr. e-mail til ovenstående 
eller via post til:

Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek,
Att.: Bibliotekar Ulla Bay,
Hillerød Sygehus,
Helsevej 2, Indgang 50 D,
3400 Hillerød.

Ansøgningsfrist: Mandag den 18/9-2006.  

ANNONCER
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LEDIGE STILLINGER SOM STU-
DENTERMEDHJÆLPER VED 
CEKU (DET TIDLIGERE LKF)

Pr. 1. september 2006 er der et antal stillinger 
som studentermedhjælper ved Center for Klinisk 
Uddannelse (CEKU) ledige.
CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på 
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen i 
Centeret er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. Træningen omfatter kom-
munikationstræning og en række praktiske fær-
digheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering, 
gynækologisk og neurologisk undersøgelse m.m.). 
Færdighedstræningen foregår på fantomer.

Arbejdsopgaverne: 
Arbejdsopgaverne består i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder 
samt hjælp til undervisningen i kommunikation-
stræning med bl.a. teknisk assistance, foruden 
assistance til anden til diverse undervisning. Desu-
den assistance ved afholdelse af stationsbaseret 
eksamen, vedligeholdelse af de enkelte laboratorier 
og lagre samt andet forefaldende arbejde. Endelig 
forventes det at de der ansættes deltager i stedets 
forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået 3. 
semester og kunne besætte jobbet flere år frem. 
Derudover skal du være fleksibel, besidde gode 
samarbejdsevner og være socialt anlagt. Samtidig 
vil det også være en fordel, hvis du interesserer dig 
for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde. 
Undervisnings- og klinisk erfaring er en fordel.
Oplæring vil finde sted.

Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende aktiv-
itetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås. 
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i sa-
marbejde med de øvrige studentermedhjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet. 
Susanne Andersen, tlf. 35 45 54 08

Ansættelsessamtaler afholdes d. 2. Oktober kl. 
10.00 – 14.00
Tiltrædelse: hurtigst muligt.

Ansøgning sendes til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 

senest d. 21. September

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
50 år søges til et videnskabeligt forsøg. 
Formålet med førsøget er at undersøge 
effekten af glyceryl trinitrat og 
Diamox på cerebral hæmodynamik 
vurderet ved hjælp af 3-Tesla MR- 
skanner.

Baggrund:
MR-skanning er en relativ ny bivirkningsfri 
metode, hvorved det er muligt at undersøge 
aktiveringen af forskellige hjernecentre ved at 
måle hjernens blod gennemstrømning. Hjernens 
blodgennemstrømning kan påvirkes af forskellige 
farmakologiske substanser. Vi ønsker at undersøge 
hvorledes glyceryl trinitrat og Diamox påvirker 
hjernens blodgennemstrømning. 
GTN er et velkendt præparat, som benyttes ved 
behandling af smerter i hjertet. På baggrund 
af tidligere forskning ved vi, at GTN har en 
karudvidende effekt, og at GTN er medvirkende 
ved fremkaldelse af migrænehovedpinen. Diamox 
har indvundet indpas til behandling af forskellige 
lidelser. Begge lægemidler er velkendte og velun-
dersøgte fra tidligere undersøgelser. 

Hvor:
Neurologisk afd. N01 og Radiologisk afdeling, 
Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 
Glostrup.
Hvor tidskrævende: : Du skal først møde fo-
rundersøgelse (ca. 45 minutter). Herefter vil 
eksperimentet strække sig over 3 dage á 2 timer, 
i alt ca. 7 timer.
Ubehag:. Indsprøjtning af GTN og Diamox 
forventes at udløse hovedpine. Der skal lægges 
plastickanyle (Venflon) i begge albuebøjninger til 
indgift af GTN, saltvand (placebo) eller Diamox 
samt MR-kontraststoffet Magnevist. Bivirkning af 
indsprøjtningen kan være hovedpine eller kvalme. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 150,00 kr. pr. 
time, totalt ca. 1050 kr. (skattepligtigt)
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-50 år. Du må ikke lide af for lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige 
sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA-20060084

Sohail Asghar, læge, Neurologisk afd. 
N01, Amtssygehuset i Glostrup. 
Henvendelse på: Tlf. 43232161  E-mail:  
asgsoh01@glostruphosp.kbhamt.dk

SÆDDONORER SØGES TIL UN-
DERSØGELSE FOR ANTISTOF-
FER MOD SÆDCELLER

København Praktiserende Lægers Laboratorium, 
Fertilitetsafdelingen søger 1-2 unge mænd med god 
sædkvalitet, der er villige til at aflevere en sædprøve 
ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal bruges til en 
analyse for antistoffer mod sædceller og ikke til 
insemination.

Honorar 250,00 kr. pr. prøve. 

Nærmere information fås hos Birgitte Antoniades. 
Tlf.: 33744026.

Københavns Praktiserende
Lægers Laboratorium
Pilestræde 65
1112 København K 

VIND EN IPOD - med SundRådet

Svar på spørgsmålene og send dem ind til       
vind.en.ipod@gmail.com, eller lever dem ind ved 
Apples stand. Konkurrencen er åben til fredag kl. 
12.00. Vindere annonceres i næste uges MOK. Husk 
at skrive navn, mail, tlf og studie.
Svar kan findes på blandt andet fakultetets 
hjemmeside og i MOK

Om studiet og fakultetet:
Hvem planlægger studieordningen på dit studie?
1. lærerne
2. studienævnet
3. akademisk råd

Hvad er forholdet mellem studerende og lærere i 
studienævnet?
1. 1:1
2. 1:2
3. 1:3

Hvad hedder dekanen ved fakultetet?
1. Ralf Hemmingsen
2. Ulla Wever
3. Birgitte Nauntofte

Hvad hedder studielederen ved dit studie?

Hvor mange studerende læser ved dit studie?

Hvad hedder ordningen som gør at man som stud-
erende kan forske allerede som studerende?

Om det studentersociale miljø:

Hvad hedder gruppen som arrangerer fredagsbar 
og fest på dit studie?

Hvad hedder arrangementet i studenterklubben 
hvor alle basisgrupper og fagråd kan vise sig og 
sine aktiviteter frem?
1. fagligdags bar
2. fakultetsdagsbaren
3. basisgruppebar

Hvad står F&I for? Hvornår holder de møde næste 
gang?

For medicinstuderende:

Hvad står SATS for, og hvornår holder de 
månedsmøde?

SATS holder kursusene ”metodekursus 1 og 2” 
Hvad er det man lærer på disse? 

Hvad står SIMS for, og hvornår holder de 
månedsmøde?

Hvilket arrangement holder SIMS i fælledparken 
den 22. september?

Hvad er temaet på årets weekendtur med Grup-
pen for Integreret Medicin (GIM) (20.-22. oktober 
2006)?

SÆDDONORER SØGES TIL UN-
DERSØGELSE FOR ANTISTOF-
FER MOD SÆDCELLER

København Praktiserende Lægers Laboratorium, 
Fertilitetsafdelingen søger 1-2 unge mænd med god 
sædkvalitet, der er villige til at aflevere en sædprøve 
ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal bruges til en 
analyse for antistoffer mod sædceller og ikke til 
insemination.

Honorar 250,00 kr. pr. prøve. Nærmere information 
fås hos Birgitte Antoniades. Tlf.: 33744026.

Københavns Praktiserende
Lægers Laboratorium

Pilestræde 65
1112 København K 

MSR
VELKOMMEN TIL ALLE NYE 
MEDICINSTUDERENDE!

Den sætning har du nok allerede hørt ca. 200 gange 
inden for de sidste 2-3 uger, men ikke desto mindre 
skal du da have en varm velkomst fra fagrådet på 
medicin.

Og hvad er så det?
Det medicinske Studenterråd (MSR) er dit fagråd 
på medicin. Det er din ”fagforening”, hvad angår 
din ret til at modtage ordentligt tilrettelagt under-
visning, fair eksaminer og alt andet, der ellers måtte 
berøre dig, mens du er studerende på Panum. (IKKE 
hvad angår FADL-vagter- det klarer FADL!)

Hvad betyder det for dig?
Det betyder, at du har et sted at henvende dig, 
hvis du løber ind i problemer på studiet. Det kan 
være, at en underviser konsekvent aflyser jeres 
undervisning uden at give jer erstatningstimer, det 
kan være jeres eksamen ikke er fair, og I får brug 
for at klage over den, eller det kan jo bare være, at 
du er interesseret i at påvirke, hvordan dit studie 

ANNONCER OG MSR
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Forlaget Munksgaard Danmark 

sponserer en studerende med 

lærebøger fra forlaget gennem 

resten af medicinstudiet

Vind bøger til resten 

af dit medicinstudie!

Læs mere om konkurrencen på:

www.munksgaarddanmark.dk

MOK ANNONCE_sh.indd   1 24/08/06   11:32:49

DAGSORDEN FAGRÅDSDAG 
lørdag d. 9. september hos Kirstine 
Fabritius, Rørholmsgade 12, 2 tv, 1352 
Kbh K, kl. 13-18

Kl.  
13:00 1. Formalia
13:05 2. 1. oplæg: Re-eksamen:  
  hvornår og hvorfor?
14:00 3. Pause
14:30 4. Diskussion: 4.-5. semester
15:30 5. Pause 
16:00 6. 2. oplæg: Eksamensformer:  
  hvornår og hvordan?
17:45 7. Planlægning af   
  mødedatoer for semesteret
 8. Evt.

skal tilrettelægges. Hvis du kan nikke genkendende 
til noget af ovenstående, så er det MSR, du skal 
henvende dig til.

Sidder man så bare og snakker i 
det der MSR?
Ja og nej.. J Vi holder månedlige møder, og der 
bliver jo talt en del, men vi taler om, hvordan vi 
kan forbedre medicinstudiet! Det gør vi bla. ved at 
have pladser i Studienævnet for Medicin, som har 
ansvaret for at studiet følger studieordningen og 
for at undervisningen bliver afviklet på ordentlig 
vis. Det betyder, at hvis vi som studerende er meget 
utilfredse med et kursus, har vi mulighed for at gå 
i Studienævnet og få sat problemerne på dagsor-
denen. Da vi har halvdelen (!) af pladserne, skal 
vi kun overbevise én fra lærergruppen, før vi får 
gennemført vores forslag.

Har MSR så ”udrettet” noget?
JA or søren! Det kræver tålmodighed, men MSR 
har bl.a. være med til at stykke den spritnye stud-
ieordning ”2006-ordningen”sammen, som alle I nye 
russere er startet på. Vi har forsøgt at forbedre en 
del af kurserne og allerede på 1. og 2. semester vil 
der være store forskelle fra den gamle 2000-ordning. 
Grunden til, at vi laver om på tingene, er, at alle 
kurser evalueres, og I har nok alle sammen mod-
taget et evalueringsskema vedr. jeres introkursus. 
Udfyld dem!!! De er med til at danne diskussioner i 
studienævnet, og man laver helt eller delvist om på 
kurserne, hvis evalueringerne er for dårlige. 
MSR har bl.a. også arbejdet for at få splittet 4. og 
5. semester i såkaldte ”blokke”, så man slipper for 
de (for) store eksamener, som har enorme dumpe-
procenter, og indtil videre er vi nået halvvejs, idet 
organkurserne på 5. semester nu er delt op i to 
eksamener. 

Hvem kan komme til møderne?
Alle! Alle er velkomne, og alle fremmødte har tale- 

og stemmeret, så det er bare om at møde op og få 
sagt sin mening. MSR afholder møde én gang om 
måneden og i reglen den sidste torsdag i måneden 
kl. 16:15. Vi afholder også intromøde i løbet af 
september, som du er mere end velkommen til at 
deltage i (også selv om du ikke er russer…).  Så 
hold øje med MOK.

Hvor finder man MSR?
Vores kontor ligger lige ved kemigangen i lokale 
1.2.20, og ellers kan du altid kontakte formanden 
på msr@studmed.ku.dk eller 28756400.

Held og lykke med dit studie, forhåbentlig ses vi 
til et møde!

Sabrina Eliasson Formand, MSR

Ad. 2
Vi skal bruge første del af mødet på at diskutere hvor 
vi mener der bør og skal være re-eksamener, samt 
formulere nogle gode argumenter for dette.

Ad. 4.
Vi skal diskutere problematikken omkring 4. og 5. 
semester, som endnu ikke er afklaret. Vi skal kort 
have nedskrevet de allerede kendte argumenter samt 
nedsætte en ”task force” bestående af repræsentanter 
fra SN + flere som skal være tovholder på at få lavet 
beregninger af tabte indtægter, frafald pga dumpede 
eksamener samt evt. gevinster ved at indføre vores 
forslag (blok-kurser, med egne eksamener). Alt dette 
skal munde ud i et oplæg som skal fremlægges på 
SN-mødet i oktober.

Ad. 6
Dagens sidste diskussion skal åbne debatten lidt for 
eksamensformer. Vi har en lidt tam eksamensform 
på medicin, bestående hovedsagligt af de store 
skriftlige eksamener. Men hvilke andre muligheder 
har man, når man skal afholde en eksamen, og kan 
vi pege på semestre, hvor det kunne være oplagt 
at afholde eksamen anderledes? Der er udsendt 
artikelmateriale inden mødet, og dette vil også 
blive omdelt. 

Derefter vil der blive serveret lækker hjemmelavet 
buffet og festen kan starte!

Mvh
Sabrina Eliasson,
Formand, MSR

MSR OG ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

Velkommen tilbage fra sommerferie til såvel nye som gamle stude-
rende. Vi går et spændende efterår i møde med både generalforsamling, 
intro for nye studerende og kurser.

Intro FADL Intro Vagtbureau

Hold 101 tirsdag den 12/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 tirsdag den 12/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 103 mandag den 11/9 13.15 - 14.00 14.15 - 15.00

Hold 104 mandag den 11/9 14.15 - 15.00 13.15 - 14.00

Hold 105 torsdag den 14/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 106 torsdag den 14/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 fredag den 15/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 108 fredag den 15/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 109 onsdag den 6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 110 onsdag den 6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

RUS-INTRO
Vi vil gerne invitere dig og dit hold til en personlig introduktion til FADL 
på vores sekretariat i bygning 1.2.7 (lige ved starten af kemi-gangen), 
hvor vi også vil stå for lidt mad og drikke. 
Er du interesseret i at høre mere om FADL, selvom du går på et andet 
semester, er du også meget velkommen til at kigge forbi.

FADL, GENERALFORSAMLING
Dagsorden til FADL, Københavns Kredsforenings ordinære generalforsamling 
4. oktober 2006 i Studenterklubben. Frist for opstilling d. 5. oktober 2006. 
Valgresultatet offentliggøres d. 8. oktober i MOK. Valget kører fra d. 23. oktober-3. november 2006.

1. Valg af dirigenter
2. Valg af referanter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra forlaget og bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt

FADLs Vagtbureau vil samtidigt også gerne give en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant 
arbejde allerede her fra 1. semester. Introduktion til vagtbureauet finder sted på Blegdamsvej 4, 2. sal.
(ved Skt. Hans Torv).
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TILMELDING TIL LÆGEVIKAR-KURSER
Tilmelding til kurserne i København er startet torsdag den 31. august 2006. 
Det vil være en fordel, hvis du møder personligt op på sekretariatet, da du først er sikret en plads, når du har 
betalt for kurset (50 kr. pr. kursus). Betaling med dankort og via internettet er ikke mulig. 
Ved betaling får du udleveret en kvittering, som også er en forsikring om, at du har fået en kursusplads.

Det er kun muligt at tilmelde dig selv. 
Hvis et kursus er fyldt op, kan du blive skrevet på venteliste. I dette tilfælde skal betalingen ske til 
underviseren på kurset, hvis der bliver en ledig plads. Du har dog også mulighed for at betale i sekretariatet.

Kursister vil i løbet af ugen inden deres kursus modtage en påmindelses-mail med information om tid og 
sted for kurset. 

FORKERT DATO FOR TILMELDINGSFRIST
Tilmeldingsfristen for SPV-kurser via Vagtbureauet er fejlagtigt gengivet i Semesterhæftet som 

d. 11. september 2006. Den korrekte dato er d. 15. september 2006. Tilmeldingsfristen gælder for holdene:
 E06-04 – E06-10.

AKLS 16.20-22.00 
20. september. 
Bemærk dato flyttet
9. oktober
25. oktober
6. november

Akut medicin 16.00-20.00
11.-13. september
9.-11. oktober
23.-25. oktober
20.-22. november

Kardiologi 17.00-21.00
9., 10. og 12. oktober
6., 7. og 9. november
4., 5. og 7. december

Mave tarm
20.-21. november kl. 17.00-21.00   

Infektionsmedicin
14.-15. september kl. 17.00-21.00
28.-29. september kl. 17.00-21.00

Neurologi
28.-29. september kl. 17.00-21.00
23.-24. oktober kl. 17.00-21.00
20.-21. november kl. 17.00-21.00

Ortopædkirurgi
7.-8. november kl. 17.00-21.00. Be-
mærk dato flyttet
21.-22. oktober kl. 17-21.
Bemærk dato flyttet

Sår og sutur
25. september kl. 16.00-20.00.
Bemærk dato flyttet
23. oktober kl. 16.00-20.00
6. november kl. 16.00-20.00.
Bemærk dato flyttet

Røntgen
26. og 28. september kl. 16.00-
20.00.  
Bemærk dato flyttet
9. og 11. oktober kl. 16.00-20.00

Immunologi
4., 11. og 25. oktober kl: 15.00-
17.00

Stetoskopi
12. September kl. 17.00-21.00
27. September kl. 17.00-21.00

EKG
25., 26 og 28. september - hold1a  
25., 26 og 28. september - hold 1b 
23., 24 og 26. oktober - hold 2a
23., 24 og 26. oktober - hold 2b  
20., 21. og 23. november - hold 3a  
20., 21. og 23. november - hold 3b  
9., 10. og 12. oktober - hold X1    
23., 25. og 26. oktober - hold X2

1. dag kl. 17.00-21.00
2. og 3. dag kl. 17.00-20.00  

FADL
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EVENTYRSPORT MED SEMESTERSTARTSKONKURRENCE
FADL og Eventyrsport tilbyder igen en rabataftale, der betyder, at du som  medlem af FADL kan få dit 

sportstøj til favorable priser. 

Læs mere på www.fadl.dk

For at deltage i konkurrencen skal du svare på nedenstående spørgsmål og aflevere slippen i Eventyrsport 
Nørrevoldgade 9. Man kan kun aflevere en slip per medlem, og denne skal være afleveret inden 25. septem-
ber 2006. Vinderne vil blive kontaktet personligt og slået op i MOK. 

 

1. præmie: Haglöfs tight Evo taske str. large

2. præmie: Haglöfs Single Top Fleece

3. præmie: 1 par Lorpen-sokker efter eget valg

 

Spørgsmål: 

1. Hvad er navnet på Haglöfs nye jakke, der er en kombination af XCR-Goretex og Gore-softshell?

2. Hvor meget får du i rabat i Eventyrsport som  FADL-medlem?

3. Hvad hedder den nye serie af Haglöfs Tight tasker? 

4. Har  Eventyrsports forretninger andre steder end i København? - Hvis ja hvor?

FADL-konkurrence

Navn:
 
Fødselsdato:
 
Telefonnummer:

1.
2.
3.
4.

KURSUSBEVIS - TIL FADLS LÆGEVIKARKURSER
Hvis du ikke har fået et kursusbevis for det lægevikarkursus, du deltog i i foråret 2006, kan du sende en mail 

til:  marie@fadl.dk inden d. 20 september. Udfyld emnefeltet med navn og det kursus, du deltog i. 

Herefter kan du hente dit kursusbevis på FADLs sekretariat bygning 1, 2.7. Hold øje med MOK mht., hvornår 
afhentning er mulig.

Eventyrsport
Nr. Voldgade 9

1358 København K 
kbh@eventyrsport.dk 
www.eventyrsport.dk 

www.haglofs.se

mailto:kbh@eventyrsport.dk
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FADL’S VAGTBUREAU
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.

VELKOMMEN TILBAGE TIL STUDI-
ERNE

Vagtbureauet har denne sommer dækket fl ere 
vagter, end vi nogen sinde tidligere har gjort 
– STOR TAK til alle Jer, der har været med til dette 
J. Festen fortsætter, og der er stadig væk rigtig 
mange vagtmuligheder at vælge imellem.

Der er også gode muligheder for at komme på 
et af vores attraktive hold; læs videre i MOK og 
se disse opslag.

Vi har også i forbindelse med din lønseddel 
for august gennemført den regulering af dine 
lønsatser mm., som blev aftalt i overenskom-
sterne med hhv. H:S og Amtsrådsforeningen. Vi 
har således reguleret disse satser helt tilbage til 1. 
april 2005, hvilket har givet mange vagttagere et 
godt tilskud til de kommende bogudgifter.

Hvis du vil se de nye satser, kan disse fi ndes på 
www.fadl.dk og ”løn- og arbejdsforhold”.

Vi har også sammen med din løn for august ind-
ført den væsentlige del af overenskomstresulta-
tet; nemlig din pensionsordning hos Lægernes 
Pensionskasse, der trådte i kraft pr. 1. april 2006. 
Din lønseddel for august indeholder således 

regulering af din pension helt tilbage 
fra 1. april 2006 og frem til og med 
august. Hos Lægernes Pensionskasse 
(LPK) oprettes I herefter med individu-
elle pensionskonti og I vil få tilsendt en 
masse velkomstmateriale fra dem. DOG 
beder LPK os nævne, at der vil gå op til 
3-4 uger, før I modtager dette materiale, 
da de skal manuelt oprette de vagtak-
tive studerende fra hele landet. Der 
vil helt sikkert også komme en række 
spørgsmål fra Jer, hvoraf nogle skal 
rettes til LPK og andre til KKF og Vagt-
bureauet. Vi foreslår, at I afventer materialet fra 
LPK først, men er der aktuelle spørgsmål, da ring 
endelig til os eller Kredsen / Hoved-foreningen.

Generelt vil vi anbefale, at I fi nder FADL-Fo-
rum frem (det som I fi k udsendt sidst i maj i år 
vedrørende den nye overenskomst) og læser 
lidt mere om dels de nye satser mm. og dels om 
pensionen.

Endelig et lille ”SUK” – vi har fået mange semes-
terhæfter retur med ”Modtageren er ubekendt 
på adressen” eller ”Forkert adresse” og andre har 
vi fået retur med Jeres nye adresse påført. Da vi 
gerne vil sikre, at så mange af Jer som muligt får 
dette semesterhæfte både nu og fremover, må 

I gerne sende os en mail eller andet, så vi kan 
holde jeres adresser a’jour.  Eksemplarer af se-
mesterhæftet kan afhentes på Vagtbureauet og 
på Kredsen, ligesom det elektronisk kan hentes 
på www.fadl.dk.

Til sidst kan vi også tilbyde nogle af Jer ny-
vaskede stamkort…. Idet vi af og til får en kuvert 
fra Centralvaskeriet med et glemt stamkort, 
der sammen med sin kittel har været en tur i 
vaskeriet. Det er ikke ret mange vi har liggende, 
men kom forbi og hent dit stamkort, hvis du har 
glemt det på en vagt – og er det blevet helt 

Ud at fl yve...

SPV-FLYVERHOLD 1502 SØGER 
NYE MEDLEMMER.

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.
Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter en gang i mellem
- er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt holdledere Marie på mobil: 
26138211 eller email: marie@arkinet.dk

Ansøgningsfrist Tors, d. 28.9.2006 via www.fadl-
vagt.dk - København – tilmelding til hold 

SPV hold 1515 søger 3 nye medlemmer

SPV NATTEHOLD PÅ AMAGER 
SØGER 3 NYE MEDLEMMER PR. 
1/10-2006.

Vi er et velfungerende hjemmehold på Amager 
der passer en 14årig selvhjulpen dreng med 
hydrocephalus. Arbejdet består primært i at 
tage del i BiPAP-behandlingen af drengen, dvs. 
påsætning af maske samt rengøring af udstyr/
maske. Derudover består arbejdet i at overvåge 
hans søvn, sikre at han er korrekt lejret, medic-
ingivning samt sørge for at han morgenlige 
toilette udføres ordentligt. Det er 12timers vagter i 
tidsrummet 20.30-8.30. 

Der vil månedligt være max. 2 vagter på Born-
holm, hvor alle vore udgifter vil blive dækket, 
(transport mm.), også hvis man bor hos eventuel 
familie.
Vagterne er hyggelige og fredelige, der er mu-
lighed for at læse på vagten, derudover bliver 
der sørget for kaffe, the og kage på vagten.
 Der vil være 2 lønnede følgevagter med et er-
farent holdmedlem før første selvstændige vagt.

Krav: 
- Min. 300 timer
- Kan tage nattevagter i hverdagene
- Kunne deltage i undervisning i BiPAP-ventilation 
på rigshospitalet
- Være interesseret i at arbejde på hold med alt 
hvad det indebærer
- OBS! VT er IKKE et krav

Ansøgningsfrist: 22/9-2005, via www.fadl-vagt.dk

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk 
- tlf. 27204386 mail: Nicolai@sundbynet.dk
      

NYE ”VAMPYRER” TIL HOLD 1606 
PÅ KLINISK BIOKEMISK AFDE-
LING 339 HH – 
                                           noget for dig?

Vi er et velfungerende og socialt aktivt hold 
på pt. 14 medicinstuderende fordelt på 6. til 11. 
semester. Vi søger én ekstra vampyr (blodprøve-
tager), som er interesseret i at blive en del af 
holdet. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor vores 
arbejde består i blodprøvetagning i ambulato-
rium og på sengeafsnittene. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 12.30-18.30.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage 4-5 vagter månedligt plus et par 
bagvagter (også i eksamensperioder).
Deltage på holdmøde torsdag den 28. septem-
ber.
Godkendt akkrediteringskort

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 

VAGTBUREAUET
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bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter på en psykiatrisk afdeling hvor du har 
ansvaret for en aggressiv manisk patient, så snup 
en ansøgning på FADL’s vagtbureau og søg. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er 
du velkommen til at kontakte afdelingsbioanaly-
tiker Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand 
Ulrich på 61794744.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 15. september inden kl. 12.00 (husk 
at angive semestertrin), på www.fadl-vagt.dk

1607 STIKKERHOLD PÅ HILL-
ERØD SYGEHUS SØGER 9 NYE 
MEDLEMMER. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 15/9-2006 kl. 12.00

Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Med eget tøj og eget 
skab? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Hillerød Sygehus udvider med aftenvagter i 
hverdagene og dagvagter i weekenden og 
søger derfor 9 nye stikkere med ansættelse pr. 
1. november 2006. Arbejdet foregår i ambulato-
riet og rundt på Hillerød Sygehus’ afdelinger. Vi 
dækker følgende vagter: Man-Fre 7.30-15 er vi 2 
på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 7.30-15 
er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage 
tager vi kun blodprøver, men i vagterne tager vi 
også EKG og blodsukker.
Betingelser for ansættelse:
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
- Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt.  
- Du skal kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 
19. september 2006 kl. 20.00
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være lønnet og foregå i slutnin-
gen af september samt i oktober.
Ansøgningsfrist: Fredag den 15. september kl. 
12.00 (med angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive eller ringe til holdleder Sarah Wåhlin: 
waahlin@stud.ku.dk eller på telefon 226 226 47.

BIOPSIHOLD 1611 PÅ HÆMA-
TOLOGISK AFD. L, KAS HERLEV, 
SØGER 1 NYT MEDLEM PR. SEP-
TEMBER 2006 

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

Krav:
· Mindst 6. sem.  
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 3 følgevagter, (lønnede), i løbet 
af september måned.
· Begynde at tage vagter i september.
· Kunne afholde ca. 3 vagter månedligt, (også i 
eksamensperioder).
· Kunne deltage i holdmøde den 7/9 kl. 17.00 på 
Panum. 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. september 2006 
kl. 12.00.
Ansøgning sendes via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold

Evt. yderligere oplysninger: Marie Sigh tlf. 
28749222

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR BISPEBJERG HOSPITAL

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling K1 og K2 søger 8 - 9  FADL – vagter  som 
lægesekretærvikar på hold 1703. 
Arbejdstid alle hverdage, dag og aftenvagter 
. De første 3 måneder vil dog kun være 
dagvagter, grundet oplæring m.m.
Alle vil modtage grundig oplæring i 5 dage á 4 
timer fra kl. 16.00 – 20.00.

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

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet 
kursusafdelingen hos Adm. Sygeplejerske Gry 
Orkelbog  

Krav: 
- Skal have bestået 4 semester
- Minimum 200-300 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./
måned, gerne fl ere 
- Det forventes at du er på holdet min.1 
år
- IT kyndig på bruger niveau
- Har minimum 150 anslag pr./min.
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 15. september inden kl. 12.00 
til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale holdes den 19. september 
på BBH med ledende lægesekretær Lise Karlsen. 

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

INTENSIVHOLD, ROSKILDE INTEN-
SIV HOLD 4106

Afdelingen søger yderligere 5 - 6 ventilatører som 
er friske, positive og har lyst og energi til at indgå 
i afdelingens spændende og til tider meget 
hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

Afdeling består af 9 sengepladser og har i alt  
45  sygeplejersker ansat afd. modtager akutte 
såvel som elektive patienter fra Roskilde Amts 
Sygehuse.

Arbejdstid :  Skiftende vagter, alle ugens dage.

Arbejdet indebærer at du vil lære og blive 
bedre til:
- At blande/give medicin, herunder 
inotropi og antibiotika.
- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrk-
ninger, EKG og lign.
- At gå stuegang med læger fra forskel-
lige afdelinger.
- At blive fortrolig med Patient Data 
Management system (CareVue Chart), samt 
Opus medicin.
- At arbejde selvstændigt – typisk med 
ansvar for en patient.
- At udføre fysisk og psykisk pleje af 
den intensive patient. Tæt pårørende kontakt. 
Deltage i komplekse situationer, som intubation, 
anlæggelse af diverse invasive katetre, tracheos-

HJEMMEDIALYSEHOLD I ØL-
STYKKE

Hjemmedialysehold 4222 søger nye medlemmer 
til indsupplering 
Pr. 1/10. 2006.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering 
under dialysen samt afslutning. Der køres dialyse 
i hjemmet.
Pt’en er en meget sød og rar dame, der har kørt 
hæmodialyse i  27 år.
Nuværende er vi 3 på holdet, men to stopper da 
de bliver kandidater.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Dan Calatayud på tlf. 51 60 86 68 for at høre 
nærmere.

Ansøgningsfrist: 15. september 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold

VAGTBUREAUET
tomier, bronchoskopier m.v.
- At arbejde med observation og 
betjening af respiratorer og Non-invasiv ventila-
tion.

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 gam-
le studieordning. Er du på den nye studieordning 
er kravet afsluttet 6. semester.
- Kan tage min.7 vagter om måneden  
(for at få noget rutine), og at du bliver på holdet 
min. 1 år (for at afdelingen og holdet har glæde 
af dig).
- Kan tage 16 lønnede følgevagter 
(under oplæring VT –løn)
- Du skal kunne tage efterårets Intensiv 
kursus (se semesterhæftet)

Løn : MVS – holdløn + 1times transportgodt-
gørelse pr. vagt 
          OBS.  MVS holdløn er det højeste løntrin

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag d. 25. september 2006 kl. 12.00. Ansøgn-
ing via www.fadl-vagt. dk København  
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 28. september.  

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk
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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 udgangspunkt 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. 
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 
Anne Vest Sørensen på 25331649 eller pr. e-mail: 
annevest@lycos.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 
2006. Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding. 

GENTOFTE SYGEHUS
IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1401

Medicinsk afdeling F Amtssygehuset i Gentofte 
søger 5 – 6 engagerede ventilatører i weekender 
dagvager i efteråret  3 måneder evt. forlængelse
Klinikken består af ca. 62 sengepladser fordelt 
på 2 afsnit. Holdets arbejdsopgaver vil primært 
bestå i IV- medicinadministration og venflonan-
læggelse samt væsketerapi i samarbejde med 
sygeplejersken, men andre sygeplejefaglige 
arbejdsopgaver kan forekomme.

Krav: 
- Du skal have bestået 6. semester 
- Minimum 300 VT - timer
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: MVS – holdløn . 
         FADL – vagter med erfaring indenfor IV 
.medicinering vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist: Fredag den 8. september inden 
kl. 12.00 via www.fadl-vagt.dk - København
                             tilmelding til hold.
                             Ansættelsessamtaler vil finde 
sted på afdelingen 

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

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

Ansøgningsfrist er 8. september. Ansættelses-
samtaler bliver afholdt i uge 37. Følgevagter 
afholdes i september, således at ansatte vil være 
vagtaktive fra 1. oktober 2006.

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

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på 
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 
2, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange 
forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og 
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- 
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for 
kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i week-enden. På vagterne indgår 
vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af 
intensivsygeplejersker og er med til at passe 
patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke 
medicin.

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

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelsesk-
rav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er 
kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig 
fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der 
tidligere har haft ansættelse på afdelingen, samt 
ansøgere der forventes at kunne blive på holdet 
i lang tid.

Yderligere info fås hos holdleder:  Nico-
lai Preisler:È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold 

HVORFOR VIL KUN FÅ 
STUDERENDE FORSKE?  
I det sidste MOK-nummer lægger redaktøren ikke 
fingrene imellem når han i sin leder giver en forklar-
ing på de studerendes ringe interesse for forskning 
på de teoretiske institutter. 

Om fakultetets forskere hedder det bl.a. at de har 
”sovet i timen” , ”ikke levet op til deres ansvar” samt 
”har ..ikke formået at sælge sig selv”. Jeg vil her 
gerne bidrage til en smule mere nuanceret billede 
af situationen. Årsagerne til den beskedne interesse 
blandt de studerende for at gå ind i forskning på de 
teoretiske institutter er mange, og mere komplekse 
end lederskribentens noget firkantede fremstilling 
– her vil jeg kun pege på et par væsentlige forhold. 
Hvordan er det lige man ”sælger sig selv” som for-
sker? Er det gennem et storslået salgsfremstød, en 
”samlet erhvervsdag” (som det foreslås i lederen), 
hvor der ved siden af standene for de mange kliniske 
specialer også vil være nogle institutstande? 

Det tror jeg næppe. Jeg tror at forskningsinteressen 
kun kan vækkes løbende i et undervisningsforløb, 
især i forbindelse med klassetimer og øvelser, i 
en tæt dialog mellem en underviser-forsker og de 
studerende omkring en problemstilling indenfor 
cellebiologi, fysiologi, biokemi eller lign. Desværre 
er det for en stor andel af de timer der gives under 
bacheloruddannelsen en umulighed: alt for stor 
en del af undervisning hviler på instruktører som 
– uanset deres udmærkede kvalifikationer i øvrigt 
– sjældent har forudsætninger for at formidle 
en forskningsentusiasme, eller at gå dette ekstra 
skridt i undervisningen som kan gøre den til en 
fængslende oplevelse, en appetitvækker for en ung 
forsker. Samtidigt er undervisningsmængden for 
de fastansatte gradvist blevet skruet op igennem 
tiden, således at muligheder og incitamentet for at 
grave lidt dybere i emnet og løbende krydre sin un-
dervisning med nyeste eksempler fra forskningens 
verden, tilsvarende er blevet mindre. Jeg har svært 
ved at se, hvorledes disse forhold kan betegnes som 
manglende ansvarsudfyldelse af forskere. 

Lederen taler om et ”imageproblem” hos fakultetet. 
Der nævnes dårlige oplevelser, hvor skolarstipendi-
ater angiveligt har været placeret ”i et fjernt hjørne” 
uden vejledning eller blevet brugt som billig arbejd-
skraft. Det er imidlertid ikke helt billigt at ansætte 
en studerende som en skolarstipendiat (120.000 
kr/år), og det er en tvivlsom påstand at en vejleder 
vil være tilbøjelig til at lade vedkommende være 
forladt i et hjørne af laboratoriet. Og hvis endelig det 
skulle ske i enkelte tilfælde, hvorfor er det lige at de 
få dårlige historier – blandt flertallet af de gode, som 
lederen jo anerkender – skulle være de dominerende 
når forskningens ”image” bliver dannet? 

Lad mig slutte med at sige at jeg finder det glædeligt 
hver gang når emnet tages op til 
diskussion, og jeg anerkender også at vi som for-
skere absolut skal gøre en indsats for at rekruttere 
ungdommen. Men i denne sag som i alle andre, 
må det være hensigtsmæssigt at få øje på de reelle 
problemer, hvis forsøg på løsninger skal have en 
tilsigtet virkning.  

Marek Treiman
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ER DU GRAVID? HAR DU BØRN? 
VIL DU GERNE HAVE PASSET 
DIT BARN I SUND’S EGEN BØR-
NEINSTITUTION?

Foreningen Sund Børn oprettede 
i foråret 2006 børneinstitutionen 
”Panumhaven”, som bor Nørre Alle 
4. Det betyder at du som studerende 
eller ansat har førsteret til en plads 
i institutionen, som både huser vug-
gestue og børnehave.

Hvis du vil se institutionen inden 
du bliver skrevet op skal du ringe 
til leder, Marica Kljucaric på tel-
efonnummer 35 42 55 58 og aftale 
en dag hvor du kan komme og se 
institutionen.

Vil du gerne have skrevet dit barn op nu så skal 
du ringe til den centrale pladsanvisning, som er 
bosiddende på Nørrevoldgade 15, 3., 1358 KBH K 
og har tlf nr. 33171000. Her skal du fortælle at du 
er studerende/ansat ved det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Find mere information om opskrivning og Forenin-
gen Sund Børn på www.sundborn.dk

Mvh
Sabrina Eliasson
Formand, Sund Børn

Basisgrupper

VI HAR BRUG 

FOR DIG!

Forestil dig: Du er 1 meter høj, kan ikke alfabetet 
og har rigtig ondt i maven og den her meget høje, 
hvidklædte person med en slange om halsen, træsko 
og en hammer i lommen kommer hen til dig og skal 
undersøge dig. Ville du så ikke blive bange? 
Det tror jeg nok du ville! For at undgå dette har vi 
skabt bamsehospitalet, et landsdækkende projekt, 
der afholdes af medicinstuderende (bl.a. dig) hvert 
år i både København, Århus og Odense. Her kom-
mer børnehavebørn til os, hvor vi under trygge og 
rolige rammer behandler børnenes bamser, så de 
gennem leg erfarer, at vi ikke er modbydelige, hvide 
monstre, men bare prøver at hjælpe.
Og så tænker du: ”jamen det er da fint, men hvad 
får jeg ud af dette?”
Dertil er svaret: Vores studie koncentrerer sig hov-
edsageligt om den voksne patientgruppe, men des-
værre bliver børn også syge. Via leg kan du opleve 
børns tankegang og træne dine kommunikative 
evner til dialogen med den yngre patientgruppe. Og 
som ekstra bonus får du en masse spændende og 
sjove oplevelser, da børn tit gør/siger mange mor-
somme ting. Vi holder desuden en informationsaf-
ten torsdag den 14. september, hvor en psykolog der 
til dagligt arbejder med børn vil holde foredrag og 
give dig nogle enkle kommunikationsredskaber. 
Og hvor vil vi så hen med alt dette skriveri?
Vi står nu og mangler en masse dejlige bamselæger, 
som kan afsætte 2 timer til dette vidunderlige pro-
jekt. Som før nævnt vil der være informationsaften 
den 14. september kl. 19 og selve bamsehospitalet 
vil løbe af stabelen fra onsdag den 20. september til 
og med torsdag den 21. september fra 9-15. Du kan 
vælge mellem tiderne 9-11, 11-13 og 13-15. Hvis du 
har brug for mere information om bamsehospitalet 
så benyt endelig vores hjemmeside www.bamsehos-
pital.dk eller kontakt os. Og for at melde dig (som 
du selvfølgelig gør) som bamselæge kan du skrive 
til denne mailadresse: helene_kobber@hotmail.com 
Skriv hvilken af de to dage du kan og hvornår på 
dagen. Alle kan deltage uanset hvor lang tid man 
har læst medicin! Vi glæder os til at se jer!
VI HAR BRUG FOR DIG! 

Bamsehospitalet

ALTERNATIV BEHAN-
DLING PÅ PANUM?!
Er du interesseret i at vide mere om alternative 
behandlingsformer – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel?

Så kom til GIMs første månedsmøde onsdag d. 6/9 
kl. 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

GIM er en basisgruppe, hvor vi har det til fælles, at 
vi gerne vil vide mere om alternativ behandling.
Dette er der mange gode grunde til:
- cirka halvdelen af vores kommende 
patienter anvender alternativ medicin i et eller 
andet omfang...
- hver femte gang, der udskrives en 

recept, er der risiko for stofinteraktioner med 
naturmedicin, som patienten tager ved siden af...
- pga. tabu foregår dette oftest uden 
lægens viden...
- på trods af dette, får vi ingen under-
visning om alternative behandlingsformer på 
studiet...!

På mødet 6. september skal vi bl.a. snakke om 
hvilke undervisere, vi vil have på vores weekendhyt-
tetur om ”Manuel Medicin” d. 20.-22. oktober. 

Vi skal også prøve at finde ud af hvilke arrange-
menter, vi vil lave det næste halve års tid.

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

Er du nysgerrig efter at se, hvem vi er i GIM, og har 
du evt. gode idéer til kommende arrangementer – så 
er du meget velkommen til at kigge forbi! :-)
Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin

www.studmed.ku.dk/gim

- på trods af dette, får vi ingen under-
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hyggesnakke, som vi plejer!

Er du nysgerrig efter at se, hvem vi er i GIM, og har 
du evt. gode idéer til kommende arrangementer – så 

LAAANG FREDAGSBAR
Der er lang fredagsbar på fredag den 
8.9. fra kl.11-02. Så kom ned og skyd 
semestret igang!

Dørregler:
Alle studerende og ansatte på det sundhedsviden-
skabelige fakultet er velkomne mod fremvisning 
af studiekort. 
Der må til denne fredagsbar ikke medbringes 
nogen gæster.
HUSK at det er dine medstuderende der frivilligt 
og ulønnet står i døren såvel som i baren. Respekter 
deres anvisninger og hjælp med til at gøre fredags-
baren hyggelig.

HUSK også den traditionsrige semesterstartsfest 
lørdag d. 16/9 i Studenterklubben. Billetter kan 
købes i Studenterklubben fra tirsdag d. 12 indtil 
der er udsolgt. Medbring studiekort ved køb.

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Først og fremmest velkommen tilbage fra ”sommer-
ferie”, og tak for et godt sommerseminar!
Fortvivl ikke kære medstuderende (selvom I ikke 
var med på denne lærerige tur), -det er SLET IKKE 
FOR SENT at komme med i sexekspressen, vi vil 
derimod tage hjerteligt imod jer.

Sexekspressen er for alle medicin studerende fra 
1. semester og frem.

Og det er tid til at ses igen, -og forhåndtlig dukker 
der også nye ansigter op!
-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:
torsdag d. 7/9 kl. 17 i FADL’s mødelokale.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

- Sexekspressen er Panums hyggelige og sociale 
basisgruppe!

HEJ ALLE KRISTNE 
MEDICINERE
Vi vil som basisgruppe invitere til ”semesteropstart-
shygge” onsdag den 13. sep. Vi mødes i foyeren ved 
svingdøren kl. 18.30, hvorefter vi hygger på plænen 
med mad og spil samt siger pænt goddag til nye 
ansigter. I tilfælde af, at vi ikke er sluppet af med 
august våde tendenser, forefindes en plan B.
Velkommen til en basisgruppe med Gud i cen-
trum.

PANUMMESTERSKAB-
ERNE I FODBOLD!
SIMS afholder...
Panummesterskaberne i fodbold fredag d. 22. 
september 2006 kl. 12 i Fælledparken. 
Holdene består af 7 personer (5 drenge + 2 
piger på banen samtidig!) samt diverse ind-
skiftningsspillere. 
Det koster 50 kr. pr. hold. 
Man er velkommen til at stille op på tværs af 
semestrene. 
Fyrstelig belønning og ikke mindst masser af 
respekt til vinderne!

SIMS glæder sig til at se så mange hold som 
muligt.
Tilmelding til solborg@stud.ku.dk senest man. d. 
18. september 2007.

INDRE ORGANER
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GENERAL OG VIGTIG 
INFORMATION OM PIT ( 
SAMT KALENDER):
Aktiv i PIT: 
For at regnes som aktivt medlem af PIT-gruppen, 
og dermed komme foran  i køen 
når man ansøger, skal man have regelmaessig 
mødeaktivitet i gruppen. 
Regelmaessig mødeaktivitet defineres som delt-
agelse i følgende fem 
møder inden man søger: 

- Planlægningsmødet (lokalt) : tirsdag 6 september 
kl 17.00 i IMCCs lokaler
- Infomødet (lokalt) : tirsdag 12 september kl 17.00 
i lille mødesal
- Udvaelgelsesmødet (nationalt) : 22-24 september, 
afholdes dette semester i århus
- Gruppetid ved IMCCs foråsmøde (i foråret) eller 
IMCCs 
generalforsamling (efteråret) (nationalt) : 13-15 
oktober, afholdes dette semester i KBH
- Legatmødet (lokalt) : ikke fastsat dato endnu ( 
se i MOK)

Man skal have deltaget i alle fem møder i semesteret 
før man ansøger 
for at komme foran de andre ansøgere. Eftersom 
de fleste nye PITere 
bliver introduceret til disse regler ved infomødet 
(hvor semesterets 
planlaegningsmøde allerede har vaeret), starter 
tellingen derfra, dvs 
man kommer til resten af møderne dette semes-
teret, plus 
planlaegningsmødet i starten af naeste semester. 

OBS : KBH’s Lokalgruppe afholder endvidere et 
månedsmode hver første tirsdag i månedet, men 
deltagelse i disse er ikke påkraevet for at komme 
foran i køen. Dermed er kravene 
ens for alle, uanset lokalgruppe.

Mere information findes på IMCC.DK under 
grupper ( vælg PIT ) eller kontakt PIT per mail 
PIT@imcc.dk. Hold også øje med kalenderen foran 
IMCCs lokale.

Haber på et godt efterår,

Sarah Samama Jensen ( den éne halvdel af 
lokalformandsteamet i KBH), på vejene af PIT 
gruppen.

Tag med IMCC PIT (Praktikanter I 
Troperne ) til Afrika eller Indien 

Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte 
?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven 
?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?

Så kom til informationsmøde d 12 september om 
PIT og vores programmer.
Hvad laver PIT ?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?
Hvordan søger jeg ?

Men først og fremmest : Få en fornemmelse af 
hvordan det er at leve og arbejde i Afrika og 
Indien.

Tid : Tirsdag 23 september kl 17.00- ca 19.00
Sted : lille mødelokale ( Til højre for vandregangen, 
efter informationen, hvis du går mod kantinen)
Program : Kl. 17.00 : Generelt om PIT
 Kl. 17.15 : Oplæg og lysbilleder : Af-
rika
 Kl. 17.40 : Oplæg og lysbilleder : In-
dien
 Kl. 18.00 : Pause med kage og kaffe !
 Kl. 18.15 : Diskussion, spørgsmål 
mm.

Vel mødt !

ÅRETS CITAT: ”DER ER FOR 
MEGET RELIGION I DET OF-
FENTLIGE RUM (INKL. MOK : 
))” - DANMARKS STATSMINIS-
TER A. F. RASMUSSEN, 2006

Ateistisk Selskab,  stiftet i 2002, er en ikke-par-
tipolitisk forening,  som  ikke søger anerkendelse 
eller statstilskud fra Kirkeministeriet!
Ateistisk Selskab forsøger at præge lovgivningen og 
den offentlige debat om sekularisme, og beskyttelse 
af borgernes ytringsfrihed og civile rettigheder mod 
irrationel indblanding fra forskellige religioner. 
Livets fænomener  bedst forklares, og etiske prob-
lemstillinger løses, ved eksperimentelle naturvi-
denskaber, samfunds-videnskaberne, moderne  
psykologi og sekulære filosofier.
Melde Dig ind på www.ateist.dk og vær grundlæg-
ger til den mest nødvendige basis-gruppe på 
Panum.

 

Torsdag den 14. september fra 16 til 19 afholder 
SATS København en informationsaften om 
muligheden for at skrive sin OSVAL opgave i 
anæstesiologi.

Der vil være oplæg om anæstesiologisk forskning, 
præsentation af nye forskningsprojekter og frem-
læggelse af færdige OSVAL 1 og 2 opgaver (10 min 
præsentation og 5 min diskussion).

Arrangementet afholdes på Rigshospitalet (lokale 
oplyses ved tilmelding) og er åbent for alle studer-
ende, tilmelding til Jacobvad@stud.ku.dk. 

Yderligere information om SATS se hjemmesiden: 
www.sats-kbh.dk

Månedsmøde onsdag 6. september kl. 
16.15 FADL´s mødelokale, Panum

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. 5 min intro om HEMS og  UK Trauma 
Conference v/ Anders og Bo
3. Siden sidst. 
4. Forsvarets operationsøvelse v/ Anders 
og Jacob 
5. OSVAL anæstesi introaften
6. Nyt fra udvalg. 
- Metodekursus I
- Metodekursus II
- TD 2006
7. Fagligdag
8. DASAIMs årsmøde
9. Eventuelt.

Efter mødet samles TD2006 gruppen for videre 
planlæggelse og opdateringer.

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.SATS-KBH.DK

FORSKNING & INNOVATION 
HOLDER MÅNEDSMØDE ONS-
DAG 13. SEPTEMBER, KL. 16.00.

Sted: SundRådets kontor: 1.2.20.

Det vil være et kort oplæg sidste nyt indenfor 
smerteforskning, på det molekylære niveau og om 
neuronel plasticitet.

INFORMASJON FRA SUNDRÅ-
DET

Vind en Ipod
Det er igjen klart for en konkurranse om Ipods. 
Denne gangen er det en spørrekonkurranse, hvor 
alle svar finnes på fakultetets hjemmeside, i MOK 
eller på MOKs hjemmeside.

Hjemmesiden er nede
SundRådets hjemmeside, som har ligget på Stu-
denterrådets server, har gått ned. Studenterrådets 
server brant sammen, og alle filer ble slettet. Vi 
håper på å ha en ny hjemmeside opp å kjøre igjen 
om ikke så alt for lenge.

Arbeidsmiljørapporten er ved å være klar
Rapporten om arbeidsmiljøet på panum er ved 
å være klar. Den vil danne utgangspunktet for 
en plan om opprustning av studiefasilitetene på 
panum.

Studerende med i campusgruppen for Nørre 
Campus
Vi har fått studerende med fra både NAT og SUND, 
som medlemmer i campusgruppen for Nørre Cam-
pus. Gruppen er satt ned av rektor for å arbeide 
med utviklingen av campusområdet.

INDRE ORGANER

SÅ ER DET IGEN TID 
TIL FOTO-SESSION.

 FOR EN KOMPLET 
OVERSIGT OVER 
FOTOTIDER FOR 

HVERT SEMESTER SE 

WWW.MOK.INFO

UNDER AKTUELT


