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Det sker i ugen 2006/2007 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudie-
salen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være 
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit 
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

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

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

Denne uges forside: 

Onsdag: 
  MOK nr 5, årgang 39 udkommer
  kl.20.55 DUM (10)

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  kl.20.55 DUM (11)

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Anette Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14
Studentersekretærer:  Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post 
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

UNDSKYLD!

I sidste uges trykte udgave af MOK 

havde der indsniget sig en bommert. 

Undertegnede fra redaktionen havde glemt 

(bevidst?) at sætte forfatterens navn ind, til 

debatindlægget omhandlende innovation uden 

fakultetets støtte. Det skal således, for god 

ordens skyld, nævnes at forfatteren hed 

Mikkel Pedersbæk.
Jannie / MOK-red.

DUM : IKKE ENGANG BEGRÆNSET EGNET!

Lad der fra MOK-redaktionen lyde et varmt tillykke til Dalmose. Bente klarede, 
mod Davids forventning, forsvarets optagelseskrav i første hug. 31 ud af 78 mulige 
lyder måske ikke umiddelbart imponerende, men vi skal huske, at Bente aldrig 
nåede længere end 9.klasse (i dansk?). Selv om håret er rødt og ryggen lidt skæv, 
blev Bente erklæret egnet – ikke engang begrænset egnet. Så nu skal David vende sig 
til et liv som hjemmegående skorsten.

Seriens ukronede ”femme fatale”, Christina (altså den nye, ej at forveksle med 
dukke-barnet) viste flere uhyggelige sider af sig selv. I en og samme sætning 
lykkedes det hende at udtrykke sin utilfredshed med, at kommunen render hende på 
dørene i tide og utide og, at hun tit får trang til at råbe: ”Så hold dog kæft!” til sin 
førstefødte, når denne ikke vil sove. Gad vide hvor længe kommunen er om at indse, 
at Christina ikke er egnet til at tage sig af sit eget vasketøj.

I Randers håbede Louise på godt nyt i form af en positiv graviditetstest. Faste 
seere vil vide, at hun og kæresten for tiden knepper som kaniner, for at føje flere 
individer til den ellers hårdt trængte familie. Louise har i lang tid fremstået som 
en sød pige. Hun har bl.a. arbejdet i ”Lidl” og ”Toys-R-Us.” I den forgangne uge lod hun dog os forstå, at hun i virkeligheden er 
en satans unge. Kæresten er så uheldig at lide af allergi og har derfor godt af lidt frisk luft i nattens løb. Det er Louise dog totalt 
overhørende. ”Bare fordi du har allergi, skal jeg ikke lide”.

Optakten til denne uges programmer lover virkelig godt. Det er kommet Michelle for øre, at den pornoafhængige Simon har 
dristet sig til at lægge frække billeder af sig selv og den nye kæreste op på nettet. Desværre er han også kommet til at tage 
datteren fra det forliste ægteskab med på nogle af billederne. Det er næsten overflødigt at nævne, at Michelle er lettere utilfreds 
med dette. God fornøjelse.

Mok-red/Martin

ORLOV OG SEMESTERFRI
Ønsker du at holde pause fra studiet, 
kan det ske på to måder. Du kan 
holde semesterfri, hvor du stadig har 
status som studerende, eller tage orlov, 
hvor du i en periode er udskrevet fra 
studiet.

Du kan holde pause fra studiet på to forskellige 
måder. Du kan holde semesterfri eller tage orlov. 
Semesterfri får du, hvis du ikke tilmelder dig un-
dervisningen i det kommende semester. Hermed 
er du fortsat studerende, kan gå til eksamen og 
er valgberettiget. Hvis du overholder studieaktiv-
itetsskravene, kan du desuden modtage SU. Du 
skal være opmærksom på stadig at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglen.
Efter 1. studieår på hhv. bachelor og kandidat 
har du ret til at tage orlov. For at få orlov skal du 
udfylde en blanket, som du sender til ekspeditio-
nen. Når du tager orlov, har du ikke status som 
studerende. Du har ikke ret til at gå til eksamen, 
er ikke valgberettiget og kan heller ikke modtage 
SU. Du kan dog fortsat tage vagter gennem FADL. 
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde dine tidsfrister med hensyn til beståelse 
af hhv. bachelor og kandidat – uret tikker også 
når du holder orlov! Hvis du tager orlov midt i et 
semester, har du ret til at få gentaget den del af 
undervisningen, som du er gået glip af.

Studievejledningen

REDAKTIONELT
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OBLIGATORISKE 
STUDIEELEMENTER PÅ 
BACHELORDELEN
Du skal deltage i den 
obligatoriske undervisning i 
løbet af semestret for at kunne 
gå til eksamen! Men hvad er 
obligatorisk på bachelordelen?

2006-ordningen
1. semester:
Eksamen i basal humanbiologi:
Godkendelse af øvelser i medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende tavshed-
spligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient kontakt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter
For biokemidelens vedkommende endvidere delt-
agelse i øvelsesplanlægning og –efterbehandling

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

2000/2005-ordningen
3. semester
Eksamen i metodelære
Aflevering og godkendelse af obligatoriske hjem-
meopgaver i statistik

Integreret eksamen organkursus 1
Aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter i 
fysiologi
Gennemført og godkendt dissektionskursus

4. semester
Integreret eksamen organkursus 2-3
Aflevering og godkendelse af rapporter

5. semester
Integreret eksamen i organkursus 4-7
Aflevering og godkendelse af rapporter

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 studer-
endes muligheder for at gennemføre studiet med 
udgangspunkt i den enkeltes økonomiske og stud-
iemæssige 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 
økonomisk knibe på grund af eksempelvis sygdom. 
Studenterøkonomivejledningen kontaktes på tel-
efon 35 32 38 99 eller e-mail sa-studoekon@adm.
ku.dk. 

Børnetilskud til studerendeD
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 Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 40-41 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 2/10 1900 – 2000 1700 – 1900  Gro Askgaard 
Tirsdag  3/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  4/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager 
Onsdag  4/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 5/10 0900 – 1000  1000 – 1300  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  5/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag  5/10 1515 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin 
Mandag 9/10 1900 – 2000 1600 – 1900  Gro Askgaard
Tirsdag  10/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  11/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager 
Onsdag  11/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 12/10 0900 – 1000  1000 – 1300  Rasmus Storch Jakobsen
Torsdag  12/10 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 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

OBS! Den internationale studievejledning har lukket i indtil den 18. oktober.

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

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
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Vi vejleder alle indenfor næsten 
alle områder, herunder vejledning i forbindelse 
med udarbejdning af dispensationsansøgninger til 
Studienævnet for Medicin. Men hvis du har prob-
lemer 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 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.

6. semester
Integreret eksamen
Godkendt tidligt klinisk ophold
Aflevering af OSVAL I, samt OSVAL-frem-
læggelse
Deltagelse i de mikrobiologiske grundkurser

STUDIET
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FORSKNING
Trænger du til en pause fra studierne, kan du 
tage et års orlov til forskning. Du vil efterfølgende 
modtage et bevis på gennemført forskningsår, og 
du kan ofte finansiere forskningen gennem f.eks. 
et scholarstipendiat undervejs. 

Som studerende indskrevet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet har du mulighed for at 
tage et års prægraduat forskningsuddannelse ved 
et teoretisk eller klinisk institut. Her udfører du 
under vejledning et nærmere defineret projekt, der 
munder ud i udarbejdelsen af en rapport på 20-25 
sider på dansk eller engelsk. Undervejs skal du 
desuden deltage i mindst to forskerkurser. Senest 
en måned efter aflevering af rapporten, afholdes 
en mundtlig prøve i form af en tentamen på basis 
af rapportens indhold. Hvis tentamen bestås vil du 
modtage et bevis for gennemført forskningsår på 
engelsk eller dansk. 

Under forskningsåret holder man orlov fra univer-
sitetet, og modtager ikke SU. Til gengæld kan løn 
i de fleste tilfælde skaffes via scholarstipendiater 
fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskning-
sråd, Novo Scholarship Programme, Kræftens 
Bekæmpelse, H:S eller fra private fonde og den vil 
som regel være højere løn end SU´en. Forskning-
såret kan evt. give et halvt års merit på et senere 
ph.d.-studium.

Hvis du ønsker at tage et år med forskning, kan du 
selv tage kontakt til et institut og træffe aftale med 
en vejleder. Alternativt kan man blive optaget på en 
liste hvor fakultetets forskere kan orientere sig om 
potentielle prægraduate forskningsstipendiater. 
Ansøgningsskema til den et-årige forskeruddan-
nelse findes på fakultetssekretariatet på panum, 
på www.sund.ku.dk eller på www.sis.ku.dk.

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

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

VKO: HVAD, HVOR, 
HVORNÅR?
Valgfrie kurser og ophold (VKO) er 
din mulighed for at supplere din 
uddannelse med et ophold et sted 
der rent faktisk interesserer dig. 

Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, 
en lægepraksis, et laboratorium eller en samfunds-
medicinsk institution, ligesom opholdet både kan 
finde sted i Danmark og i udlandet.

Er du indskrevet på 2000-ordningen er opholdet 
af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til det på 
11. semester, men kan påbegyndes efter at du er 
blevet indskrevet på kandidatdelens 7. semester, 
og skal være bestået inden du kan holdsættes på 
12. semester.

Er du indskrevet på 1986-ordningen er opholdet 
af 6 ugers varighed. Det er skemalagt på 10. eller 
11. semester, men kan påbegyndes efter at du har 
bestået 8. semester, og skal være bestået inden du 
kan indtegnes til 13. semesters eksaminer 

Der er meget vide rammer for hvornår du kan 
placere dit VKO, du kan for eksempel vælge at 
tage det i ferien. Dog skal det placeres så det ikke 
generer andre studerende på obligatoriske kliniske 
kurser. Det vil sige at kurset kan placeres på:
·Et hospital/afdeling hvor der ikke er studerende 
·Det kan placeres uden for semestermånederne
·Det kan have et indhold der adskiller sig fra de 
obligatoriske kliniske kurser på denne afdeling

Du kan læse mere om VKO på www.sis.ku.dk.

AFDELING FOR EK-
SPERIMENTEL 
MEDICIN, KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET 
& RIGSHOSPITALET, 
SØGER STUDERENDE 
- gerne flere - til løsning af en opgave i 
afdelingens laboratorium. 

Arbejdet omfatter ekstraktion af 
prøver. Det vil ca. tage 130 - 140 
timer. Evt. kan arbejdet udføres 
i efterårsferien (uge 42). Kontakt 
Christian Kampmann Ilfeldt.

Afdeling for Eksperimentel Medicin ved Køben-
havns Universitet og Rigshospitalet
Panum Instituttet, 
Blegdamsvej 3B, 
DK-2200 København N
Tlf. 35 32 73 57
Mob. 28 75 73 57, 
E-mail: chka@emed.ku.dk 

INTERNATIONAL 
UDVEKSLING PÅ 
MEDICINSTUDIET.

Har du været i andet land at læse 
I en periode? USA, Australien, 
Sydamerika?

Har du taget klinik, VKO (valgfrit klinisk ophold), 
sansefag, et eller andet i udlandet?
Er det lykkedes dig selv at arrangere et ophold 
med et ikke-samarbejdsuniversitet og få merit 
for det og SU med?

Så er jeg meget interesseret i at høre om dine 
erfaringer – særligt hvis du er taget afsted på 
bachelordelen af studiet hvor jeg selv befinder 
mig. Man løber jo nærmest panden ind i en mur 
hvis man tillader sig at ville ud i verden, hvilket 
jeg rigtig gerne vil.

Skriv (helst) eller ring til 
Frederik på 61716279 eller 
buchholzer@gmail.com.

GOD TIL ENGELSK EL-
LER TYSK?

Sundhedswebsiten Vitaviva søger 
en medicinstuderende, der vil 
bruge ca. 5 timer om ugen til at 
oversætte helserelaterede tekster 
og korrespondance fra dansk 
til engelsk. Vi har et tilsvarende 
job til dig, der kan oversætte fra 
dansk til tysk.

Jobbet kræver, at du behersker engelsk / tysk 
sprog og grammatik, kan arbejde selvstændigt og 
er fortrolig med medicinsk faglig terminologi samt 
er i stand til søge information på nettet.

Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmos-
fære og indflydelse på valg af arbejdstidspunkt 
(man – fre 9-17) og 120,- i timen.

Henvendelse: 
Vitaviva BV 
Amaliegade 45, 2.sal  
1256 Kbh. K  
Tlf . 3314 1457
Email: mailad@vitaviva.dk
Web: www.vitaviva.com

BANDRUMMET

Der er blevet plads til 1 nyt 
band i bandrummet nede i 
Studenterklubben,
med fast øvetid enten torsdag 16-
19.30 eller søndag 10-15. 

SANGERINDE OG/EL-
LER KEYBOARDSPILL-
ER SØGES TIL PANUM-
BAND! 

Bandet MIR søger kvindelig 
sanger, der er medicinstuderende 
og som kunne tænke sig at synge 
party rock/pop (kopinumre). 

Vi søger også en keyboard-spiller. MIR består pt. 
af bassist, trommeslager, guitarist, kvindelig og 
mandlig sanger. Vi øver mandag aften i øvelokalet 
på Panum og spiller til større fester en gang 
imellem. 

Var det noget for dig, så skriv en mail til Morten, 
der er guitarist i MIR: sever_m@hotmail.com.

LEDIG STILLING SOM 
STUD. MED/LÆGE-
VIKAR.
1 FULDTIDSSTILL-
ING ELLER 2 DEL-
TIDSSTILLINGER.

Der søges en stud med, som helst 
skal have gennemgået kursus 
i neurologi, til deltagelse af 
afprøvning af nyt migrænemiddel. 

Oplæring vil blive givet i fornødent omfang. Den 
studerende skal relativt selvstændigt rekrut-
tere patienter, informere om studiet og følge 
patienterne. Der vil være effektiv supervision ved 
læger i samme afsnit.

Rekrutteringen starter med database screening i 
december eller januar og selve studiet ventes gen-
nemført i første halvdel af 2007. Aflønning efter 
gældende overenskomst som lægevikar. Man får 
lejlighed til at stifte bekendtskab med afdelingen 
og dens omfattende forskning.
Noget af arbejdet kan placeres uden for normal 
arbejdstid og i weekender. Mens en stor del af 
arbejdsopgaverne kræver fremmøde inden for 
normal arbejdstid. 

Der er en ledig fuldtidsstilling til besættelse som 
eventuelt kan opdeles i to deltidsstillinger. Ansæt-
telsestid 6 måneder.

Ansøgning kan sendes til undertegnede på 
E-mail:
asgsoh01@glostruphosp.kbhamt.dk

Sohail Asghar
Læge, Klinisk Assistent
Neurologisk Afdeling
Dansk Hovedpine center
Tlf: 43232161

Der er fælles PA-anlæg, men alt andet grej skal 
selv medbringes. Er du interesseret - så
kontakt mig på: 

Email: 
simonkrabbe@stud.ku.dk 
inden onsdag 11. oktober.

STUDIET/ANNONCER
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MØDE OM 6-9 SEMESTER 
Studienævnet har nedsat et udvalg, der skal foreslå 
hvordan 6-9 semester skal se ud i fremtiden og i 
dette udvalg sidder der to studerende på henholds-
vis 7. og 9. semester.

To studerende er 
dog ikke mange til 
at repræsentere alle 
studerende på den 
kliniske del. 

Derfor har vi brug for 
din mening om, hvad 
der fungerer på 6, 7, 
8 og 9. semester og 
hvad der skal laves 
om!

Formand for udval-
get, Torben Schrøder, 
deltager i mødet.

Tid: Onsdag d. 4. oktober kl. 16:15 til ca. 19. 
Sted: MSR’s kontor på kemigangen

Kom og vær med til at lave en endnu bedre uddan-
nelse i medicin og kirurgi!

ÅBNINGSTIDER I MIKROSKOPISK STUDIESAL 
Efterårssemester 2006      
Oktober:
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 02.10. kl. 13-17  Danny 
 Man. 09.10. kl. 16-20  Christian 
 Man. 16.10. kl. 13-17  Urfan 
 Ons. 25.10. kl. 13-17  Urfan 
 Man. 30.10. kl. 15-19  Christian 
    
November:     
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 06.11. kl. 13-17  Danny 
 Man. 13.11. kl. 16-20  Christian 
 Man. 20.11.  kl. 13-17  Urfan 
 Tor.  30.11. kl. 12-16  Danny 
     
December:     
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 04.12. kl. 16-20  Christian 
 Tir. 12.12.  kl. 12.30 - 16.30 David 
 Man. 18.12. kl. 9-13  Urfan 
 Man. 18.12. kl. 13-17  David 
     
Tekniske assistenter hjælper dig med den praktiske del af mikroskoperingen og sørger for at mikroskoper 
virker og holder ro og orden i studiesalen. 

Demonstratorerne kan besvare spørgsmål vedrørende den almene histologi og den specielle histologi og kan 
give gode råd til en bedre spotteknik samt afhjælpe differentialdiagnostiske problemer.
 

Urfan Z. Ahmed, fg. formand for de tekniske assistenter

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD 
STUDIESAL
Oktober 2006

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Fredag 6/10 kl. 14-17: CB
Mandag 9/10 kl. 10-13: LTJ
Tirsdag 10/10 kl. 14-18: LTJ
Onsdag 11/10 kl. 13-18: CB
Mandag 16/10 kl. 10-16: LTJ
Tirsdag 17/10 kl. 14-18: CB
Onsdag 18/10 kl. 10-16: CB
Fredag 20/10 kl. 13-18: CB
Mandag 23/10 kl. 10-14: LTJ
Tirsdag 24/10 kl. 16-18: LTJ
Onsdag 25/10 kl. 10-14: CB
Torsdag 26/10 kl. 16-18: LTJ
Fredag 27/10 kl. 14-18: CB
Tirsdag 31/10 kl. 13-18: CB

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

SCHOLARSTIPENDIUM 
TILBYDES.
I forbindelse med udførelsen af 
videnskabeligt projekt omhandlende 
inflammation og type 2 diabetes 
søges en medicinstuderende som 
scholarstipendiat. 

Vi forventer, at du er selvstændig, arbejdsom og 
omhyggelig. En vis klinisk erfaring vil være en 
fordel.  Til gengæld kan vi tilbyde
· Scholarstipendium  
· Forskningsmiljø i høj international klasse
· Klinisk orienteret forskning 

Projektet udføres i samarbejde mellem Center for 
Inflammation og Metabolisme og Intensiv afdeling 
4131 på Rigshospitalet 

Interesserede kan kontakte undertegnede vedr. 
spørgsmål og uddybende oplysninger .

Frist for ansøgning (med CV) er 9. oktober kl. 12 og 
stiles til Sofie Andreasen. 

Sofie Andreasen 
Læge, Klinisk assistent
Center for Inflammation og Metabolisme,  
Epidemiafdeling M, afsnit 7641 
Rigshospitalet 
Tagensvej 20 
2200 Kbh. N
Tlf. 3545 1616 
E-mail: sofie_andreasen@msn.com
 
Bente Klarlund Pedersen
Overlæge, Professor, dr.med
Center for Inflammation og Metabolisme
Epidemiafdeling M, afsnit 7641
Rigshospitalet

STUDIET
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INTRODUKTION TIL UNDER-
VISNING PÅ DET SUNDHEDSVI-
DENSKABELIGE FAKULTET
Grundkursus for 
undervisningsassistenter

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsviden-
skab - PUCS - tilbyder hermed et pædagogisk 
grundkursus, der gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion forsøger at give deltagerne redskaber, 
således at de efter endt kursus behersker case - og 
klasseundervisning.

Målgruppe
Studenterundervisere ved SVF samt kandidater, 
der er eller forventes ansat som undervisningsas-
sistenter ved SVF. 

Tidspunkt
Den 18. – 19. december 2006, kl. 09.00 til 16.00. 
Undervisningslokaler oplyses senere.

Undervisere
Lektor Ingeborg Netterstrøm og konsulent Jørgen 
Theibel Østergaard, PUCS.

Tilmelding
Annelise Wildenradt, PUCS, tlf.: 35 45 44 72, e-
mail: a.wildenradt@pucs.ku.dk

Se hele kursusprogrammet på 
www.pucs.ku.dk

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 for at forberede 
sig på det kliniske ophold på 7. og 9. semester, 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat 
eller turnus, eller at forberede sig praktisk til akut 
patient eksamenen på 12. semester. 
Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

Kombikursus
God forberedelse til de kliniske ophold på 7. og 9. 
semester eller genopfriskning inden lægevikariat 
eller turnus.
IV Adgang
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds 
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer 
og knudebræt med instruktion
Kateter
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

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

Basal Neurologisk Undersøgelse
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig discip-
lin. Der er mange ting at holde styr på. Der findes 
et utal af undersøgelser der kan udføres, men det er 
ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante. 
Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve en 
systematik i undersøgelsen, samt at træne nogle 
af de vigtige undersøgelser. 
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske 

sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man 
tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved under-
søgelsen.
Kursus forløb:
Kurset varer tre timer. Der indledes med en gen-
nemgang af den neurologiske undersøgelse samt 
demonstration af teknik og diverse håndgreb. 
Derefter skal I gennemgå undersøgelsen to og 
to og øve undersøgelsen på hinanden. Den sidste 
halvanden time af kurset vil der være to patienter 
til stede hvor der er mulighed for at bruge den 
indlærte undersøgelses teknik i praksis. 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er på 6. semester 
og frem. Kurset er en oplagt mulighed som en del af 
forberedelserne til et vikariat eller turnus. 

Kursus i journaloptagelse og 
objektiv undersøgelse
Center for Kliniske Uddannelse tilbyder som 
noget nyt et kursus i journaloptagelse og objektiv 
undersøgelse. Kurset består af en introduktion til 
journalens opbygning, gennemgang og træning i 
anamneseoptagelse samt undervisning i den objek-
tive undersøgelse.
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og hen-
vender sig derfor primært til studerende som er i 
gang med deres første kliniske ophold.

Til alle kurser anbefales det, at man medbringer 
lidt at drikke og spise.

Kurser i oktober måned:

DATO: KURSUS:  TID:
9/10 Kombi  16.15-20.30
10/10 Genoplivning 16.30-19.30
11/10 Neuro  16-19
16/10 Journaloptagelse 16-20
16/10 Kombi  16.15-20.30
19/10 Journaloptagelse 16-20
19/10 Genoplivning 16.30-19.30
24/10 Kombi  16.15-20.30
26/10 Neuro  16-19

Tilmelding er påkrævet til alle kurser 
og kan ske på telefon: 35455408

Sted:  Laboratoriet for Kliniske Færdigheder
 Center for Klinisk uddannelse
 Teilumbygningen
 Rigshospitalet 

TIL DE STUDERENDE 
PÅ DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
Hvad skal du torsdag d. 5.10?

Sidde hjemme og læse?
Måske er det en dårlig idé…

I stedet for at slås med tunge bøger og lange tekster, 
har du mulighed for at blive faglig opdateret inden 
for flere spændende og relevante emner!

Hovedtema på Fakultetsdagen og Faglig dag d. 
5.oktober 2006 bliver sundhed og etnicitet.

Hvorfor sundhed og etnicitet?
Uanset hvilket studie du kommer fra, om du bliver 
læge, tandlæge eller forsker, vil du i stigende grad 
møde forskellige etniske grupper på din arbejd-
splads. Etnicitet og sundhed er blevet et meget 
diskuteret emne i både medier og på en række 
sundhedsinstitutioner.
Forskningsassistenterne Anna Mygind og Maria 
Kristiansen vil derfor fortælle om forskellige 
aspekter i kommunikationen mellem etniske mi-
noriteter og sundhedsprofessionelle, så du bliver 
bedre rustet til at håndtere patienter og kollegaer 
med en anden etnisk baggrund end dansk.

Vi har også inviteret en af Danmarks mest profil-
erede forskere, professor Niels Skakkebæk, som for 
nylig modtog Kirsten og Freddy P. Johansens pris 
for forskning inden for reproduktiv sundhed.
Niels Skakkebæk skal tale over emnet “ Tes-
tikelkræft, sædkvalitet og hormonforstyrrende 
stoffer”

Desuden vil basisgrupperne traditionen tro lave en 
masse gøgl og faglige oplæg. 

Fakultetet vil uddele prisen for bedste fagli-
ghedsstand, bedste yngre forskere og bedste 
underviser!
Til slut byder fakultetet på en let og appetitlig 
buffet, akkompagneret af lidt lækker jazz af stud.
med.-bandet Jazzministeriet! 

Det hele sker mellem kl. 12 og 18 
hvorefter Studentercaféen holder 
ekstraordinært åbent!

Vi glæder os til at se dig!
Arrangementsgruppen

SCOREBOGEN 2006
Tider:
3. semester
301 Fredag 06-okt 09:00 TA
302 Fredag 06-okt 09:00 TA
303 Fredag 06-okt 09:00 TA
304 Fredag 06-okt 10:00 TA
305 Fredag 06-okt 10:00 TA
306 Fredag 06-okt 10:00 TA
307 Fredag 06-okt 10:00 TA
308 Fredag 06-okt 10:00 TA
309 Fredag 06-okt 10:00 TA
310 Fredag 06-okt 10:00 TA

Semesterfri 6-okt 13:00 foran studenterk-
lubben

Husk 50,- kr til betaling af Panums absolut 
mest anvendte
opslagsværk!

Basisgrupper, der ønsker at få et billede i 
bogen skal selv tage billede og sende det til 
cla@stud.ku.dk senest d. 10/10

Ekstra billedtagning for jer, der ikke fik taget 
billede sammen med jeres hold sker: 
6-okt 13:00-15:00 foran studenterklubben
10-okt 14:00-16:00 i studenterklubben

Det er ved disse billedtagninger også muligt 
at møde op for at betale/bestille bogen, hvis 
man ikke havde penge med til den oprindel-
ige billedtagning.

Mvh SCOREBOGEN 2006

Score- 
bogen

STUDIET
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TIP & VIND! 
Aflever kuponen i vor stand på Faglig Dag, Torsdag d. 5 Okt., og vær med i lodtrækningen

1. Hvad er Sehat :                            
(A) Forening med fokus på sundhed og sygdom blandt etniske minoriteter                       
(B) Forening af sambadansere på Panum     
(C) Forening af skæreglade medicinere og tandlæger

2. Hvad betyder Sehat?
(A) Slange  (B) Sundhed (C) Halsbetændelse

3. Skal man tilhøre en etnisk minoritet for at blive medlem af Sehat?
(A) Ja  (B) Nej            

4. Hvad hedder Sehats hjemmeside:  
(A) www.sehat.dk (B) www.panum.sehat.dk C) www.dr.dk/sehat                 

5. Hvad kaldes Sehats foredragsrække:                           
(A) Den Syge Patient (B) Den Etniske Patient (C) Den Mystiske Patient 

6. Hvor mange arrangementer under temaet ”Den Etniske/Troende Patient” har Sehat holdt 
hidtil: 
(A) 1  (B) 2   (C) 3 

 7. Er Sehat åben for alle med sundhedsfaglig baggrund?                         
(A) Ja  (B) Nej   (C) Er kun for folk fra Panum                       

 8. Undersøgelser har vist, at psykisk sygdom er hyppigere hos etniske minoriteter end svarende 
til en gennemsnitlig baggrundspopulation: 
(A) Ja  (B) Nej    

 9. D-vitaminmangel er særlig udbredt blandt somaliske kvinder:                        
(A) Ja  (B) Nej

10. Hvor mange procent af arabiske indvandrere i Danmark har laktoseintolerans:                       
(A) omkring 15% (B) omkring 46%  (C) omkring 75 %

11. Hvor mange procent af de pakistanske indvandrere i Danmark har diabetes:  

(A) 5%  (B) 20%   (C) 60 %

12. Voksne og børn blandt de etniske minoriterer har dårligere tænder end svarende til en gen-
nemsnitlig baggrundsbefolkning:
(A) Ja  (B) Nej   

13. Begrebet “onde øjne, “El áyn” (arabisk) eller ”Nazar” (tyrkisk, pakistansk), er udbredt i store 
dele af verden blandt jøder, kristne og muslimer. Ifølge nogle udsætter man barnet for “onde 
øjne ved at: 
 (A) bide barnet (B) rose barnet eller kaste særlige blikke   (C) vende ryggen til barnet           

Navn:    E-Mail: 

SOMMEROPHOLD PÅ 
ET SYGEHUS I GRØN-
LAND
IMCC Grønland formidler hvert år klinikophold på 
grønlandske sygehuse af hovedsageligt 1 måneds 
varighed – primært i perioden april-september. 
Du får mulighed for at udvide din kliniske erfar-
ing ved mødet med en bred vifte af patienter med 
mange forskellige problemstillinger, samt deltage 
i diverse operationer. 

Desuden er der i weekenderne en mulighed for at 
stifte bekendtskab med den unikke grønlandske 
natur i form af vandreture, sælfangst, kajaksejlads 
og meget mere.

Kom ind på dit lokale IMCC-kontor eller få yder-
ligere informationer på grønlandgruppens hjemme-
side på www.imcc.dk. Her kan endvidere læses 
rapporter fra tidligere udsendte studerende!

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland er 
bestået 8. semester. Oversigten over hvilke pladser, 
som kan tilbydes i 2007, offentliggøres i midten af 
januar. Herefter vil der være ansøgningsfrist den 
21. februar 2007.

Har du spørgsmål? Skriv til 
greenland@imcc.dk

BØRNEPASNING PÅ 
PANUM
Har du børn, eller planlægger du 
at få det under din studietid?

Foreningen Sund Børn kunne pr. 1/4 2006 præsen-
tere åbningen af Panumhaven – en integreret 
institution for børn af studerende og ansatte ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Panumhaven har lokaler i bygningen på Nørre 
Allé 4, og består af en børnehavegruppe med plads 
til 20 børn samt to vuggestuegrupper med plads 
til 12 børn.

Besøg Sund Børns stand på Fagligdagen torsdag 
den 5. oktober, hvor du kan høre mere om forenin-
gen og Panumhaven og deltage i konkurrencen om 
et gavekort til Bogladen på 500 kr.
Læs også nærmere om foreningen på vores 
hjemmeside www.sundborn.dk.

Vi glæder os til at se dig.
Foreningen Sund Børn

Kontakt: pcj@stud.
ku.dk
Hjemmeside: www.
sundborn.dk 

Nu er efterårets ud-
vælgelse overstået og vi 
kan med glæde meddele 
at alle ansøgere har fået 
plads, endda med højst 
tredje prioritet. Ansøgere 

burde have modtaget et brev med kontrakt og infor-
mation om alle de efterfølgende procedurer.
For jer der tager ud er det nu på tide at søge legater 
til rejsen. Derfor arrangerer  vi i et :

LEGAT-INFO-MØDE TIRS 
10 OKT, KL 17.00 
på kemigangen ( se efter skiltningen). 
Her informeres lidt om procedurer og gives gode 
tips og ideer til hvor og hvordan man søger samt 
hvad der er smart at skrive i ansøgninger.
Alle interesserede er velkomne, også selv om i ikke 
skal ud i denne omgang.

Restpladser til efterår 2007 vil meget snart blive 
offentliggjort. Hold derfor øje med PITspalten 
i MOK og med vores IMCC-hjemmeside. Disse 
pladser kan søges og bliver uddelt efter først til 
mølle princip.

Derud over vil vi minde interesserede om at der 
er PIT-generalforsamling i denne weekend ( 6-7-
8 okt). Dette holdes “på” med IMCCs GF - husk 
tilmelding

Sidst har PIT-aktive gruppen besluttet at holde 
månedsmøder hver sidste tirs i månedet. Næste 
møde bliver dermed tirs 31 okt kl 17.00 på IMCC-
kontoret. Alle er velkomne uanset studietrin

Har du spørgsmål, skriv til pit@imcc.dk

På pit gruppens vejene,
Sarah samama jensen

SIMS INDKALDER 
TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 7. november kl. 16.00 
i lokale 9.2.3

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretninger fra udvalgene
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen. Forslagsret har samtlige 
medlemmer. torpedo@stud.ku.dk

Mange hilsner
Louise, Formand

INDRE ORGANER
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ALTERNATIV 
BEHANDLING TIL 
STUD.MED.’ER?!
Er du interesseret i at vide mere om 
alternative behandlingsformer – ud 
fra en sundhedsfaglig synsvinkel?

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

På mødet 4. oktober får vi besøg af læge, ph.d., 
dr.med. Jens Hannibal fra Rigshospitalet, som vil 
holde et lille oplæg om et kursus for lægestuderende 
om alternative manuelle teknikker, som han i sa-
marbejde med andre læger er ved at arrangere!

Madelene fra GIM vil på samme møde holde et 
oplæg om, hvordan undervisning om alternativ 
behandling er integreret på andre medicinske 
universiteter i Europa.

Vi skal også have planlagt vores weekendhyttetur 
om “Manuel Medicin” d. 20-22/10 færdig, vi skal 
have organiseret GIMs stand til Faglig Dag d. 
5/10, og vi skal snakke om resten af semesterets 
aktiviteter.

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!

FAGLIG DAG/
FAKULTETSDAG D. 5/10
Har du lyst til at se, hvem vi er i GIM, så kom forbi 
til en snak og en kop urtete på vores stand foran 
Dam-auditoriet på Panum torsdag d. 5. oktober kl. 
12-17! Vi viser også billeder fra vores weekend-hyt-
teture om ”Akupunktur”, ”Antroposofisk Medicin” 
og ”Healing og Clairvoyance”.

Du vil også kunne møde mange af de andre basis-
grupper på Panum, bl.a.
Sehat, MSR, Sund Børn, Equip, Gruppen af 
medicinstuderende under Læger Uden Grænser, 
SATS, Studenterpræsten m.fl.
og der vil i løbet af dagen være forelæsninger under 
temaet ”Etnicitet og sundhed” rundt omkring på 
Panum – se det nærmere program andetsteds i 
MOK eller på nettet.

WEEKEND-HYTTETUR OM 
”MANUEL MEDICIN”
Har du lyst til at vide mere om, hvad Osteopati, 
Muskuloskeletal Medicin, Alexander-teknik, Body 
Self Development, Craniosakral-terapi og Rosen-
terapi går ud på, både teoretisk og praktisk, så tag 
med GIM afsted på hyttetur i weekenden d. 20-22. 
oktober 2006!

Vi har skaffet en række læger, fysioterapeuter og 
andre behandlere, som beskæftiger sig med disse 
manuelle teknikker, og de vil i weekenden under-
vise os om de alternative behandlingsformer ud fra 
en sundhedsfaglig synsvinkel.

Hytteturen er også en hyggelig måde at lære 
medicinstuderende fra andre semestre at kende, 
og vi plejer at have nogle fede fester! :)

Hvis du ønsker at tilmelde dig GIMs hyttetur, kan 
du bare skrive os en mail med dit navn, semester 
og tlf-nummer på: 
gim@studmed.ku.dk 

Deltagergebyret bliver på 200 kr. til dækning af 
mad.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret 
Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

BioLogue
Fyraftensmøde

på Panum Instituttet
7. november 2006, 14:30–16:00

NATURLÆGEMIDLER
Sikkerhed & effekt

Påvirkning af immun systemet
Fabrikation af komplekse molekyler

Udvikling & Registrering
Reguleringen i EU

med
Steffen Bager, Lægemiddelstyrelsen

Ib Schneider, MediMush

Gratis adgang
Registrering på www.biologue.org

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 40

Se billeder fra årets oktoberfest, der løb af stabelen 
den 29. september, på vores hjemmeside: www.
sund.ku.dk/praest 

Nyd studenterpræstens gode bønner – af choko-
lade – som er tilbage foran kontoret efter en kort 
udsolgt-periode.

Vi ønsker muslimske studerende god faste.

Venlig hilsen
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Tidligere semestres studiekreds er blevet ramt af 
forandring. Møderne bliver nu holdt hyppigere, og 
der vil være lagt op til mindre forberedelse og mere 
fri debat. Studenterpræstens debatforum vil være 
et sted, hvor man kan diskutere emner som ligger 
mellem videnskaben og resten af verden – mest 
dog det mere uhåndgribelige som religion, kunst, 
etik og filosofi. 

Studenterpræsten vil komme med et kort oplæg om 
et emne som fx: tro & viden, evolution & design, 
Darwin & Grundtvig, kemi & kærlighed; etik & te-
knik, vilje & instinkt, kunsten & videnskaben – og 
derefter er ordet frit. Kom selv med flere forslag!

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; 
de resterende datoer er 10/10 – 24/10 - 7/11- 21/11- 
5/12
Sted: HCØ. 
Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 
masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Faglig Dag på Panum
Tid: torsdag den 5. oktober
Sted: Panum – detaljer følger

Studenterpræsten vil igen i år være til stede på 
sin stand til Faglig Dag. Du kan få en sludder 
med præsten, dykke ned i de gode bønner, spørge 
til strikkecafeen – eller hvad der nu falder dig 
ind. Årets tema er et-
nicitet, og vi vil derfor 
bl.a. benytte dagen 
til at invitere til en 
samtaledag fredag den 
10. november om ”Det 
er dansk; det er de-
jligt…?” Hør mere til 
faglig dag eller check 
allerede nu www.
samtaledag.dk 

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

OBS! Vi holder efterårsferie i uge 42 (16.-20. 
oktober).

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

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

Studenterpræstens kontor
Blegdamsvej 3b, 15.2.1
2200 København N
Tlf.: 35 32 70 94 / mobil: 28 75 70 94
Mail: pnh@adm.ku.dk 
eller lotz@adm.ku.dk
Hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

INDRE ORGANER
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STUDENTERKLUBBEN
Laaaang Fredagsbar på fredag
Så skete det endelig, måneden vi alle har gået og 
venter på – oktober –  er nu begyndt. Kom ned og 
hjælp os med at fejre denne store begivenhed!!
Der er åbent fra 11-24 og der må medbringes en 
gæst pr. studiekort efter kl.18.

Husk også følgende generelle regler:
- du må ikke springe over i køen
- det er frivillige der står i dør og bar, 
så smil og vær sød…
- der er adgang forbudt i området bag 
baren samt dørene til højre og venstre 
for store bar.

Fakultetsdag – Faglig dag
Studenterklubben holder ekstra længe åbent på 
torsdag – helt til kl.20. Så når du er færdig med 
at tilrane dig visdom så kom ned og få en øl eller 
en kop the.

Åbningstider:
Klubben har normalt åbent tirsdag-fredag 11-17.

Priser:
The/kaffe: 3 kr. (gratis refill)
Sodavand: 6 kr.
Guld øl: 9 kr.
normale øl:9 kr.
Lån et spil - gratis

INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING I SATS, 
2006
Dato, tidspunkt:  18 oktober 2006 kl. 
16.15 i FADL’s mødelokale.

Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag 
uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til 
de fremmødte.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent og godkendelse af 
dagsorden.
2) Formandens beretning
 - Ved Bo Ravn, Formand
3) Evaluering af TraumeDage 2006
 - Ved Bo Ravn, Formand
4) Beretning fra nedsatte udvalg
 - Ved de enkelte udvalg
5) Forelæggelse af regnskab
 - Ved Jacob Vad, Kasserer
6) Fastlæggelse af næste års kontingent
 - Bestyrelsen foreslår at beholde kon 
 tingentet på 50 kr. / år
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelse
 - Bo genopstiller ikke som formand.
 - Bjarne genopstiller ikke som IT-ans 
 varlig
 - Jacob genopstiller ikke som kasserer
9) Eventuelt

LÆGEDAGE 2006
Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) 
inviterer til Månedsmøde. Til denne første 
månedsmøde er temaet Lægedage 2006. Medlem-
mer af SAMS har som de eneste medicinstuder-
ende ud over Lægetorvet adgang til kursusdelen 
af Lægedage, og det er der alt det spændende 
foregår!

Kom og hør om hvilke muligheder du har for at 
være med til Lægedage. Kig ind på www.laeged-
age2006.dk og tjek hvilke åbne kurser du vil på og 
kom og tilmeld dig til mødet.

Månedsmødet er åbent for alle men for at komme 
med til Lægedage, skal man være medlem af SAMS. 
Medlemskab kan fås til mødet, som foregår 
onsdag den 4. oktober kl. 16:30-17:30
i Det Almen Medicinske Hus’ bibliotek på
Øster Farimagsgade 5, opgang Q, 1. sal.

Gå evt. ind på http://pubhealth.ku.dk/am/ og 
se kortet. 

SAMS er for studerende der er interesseret i al-
men medicin. Vi er ikke alle sikre på at vi vil ende 
vores dage som praktiserende læger, men vi har 
alle en interesse for faget almen medicin, som vi 
gerne vil udforske nærmere. Til dette formål er det 
kontakten til det almen-medicinske miljø, som vi 
bl.a. kan få gennem Lægedage der gør det nemmere 
at træffe et valg.

Kom og hør nærmere.
Mange hilsener

Urfan Ahmed,
Formand, SAMS-ku

PS: Der bliver også taget 
billede til Scorebogen, så 
find festtøjet frem! :-)

INDRE ORGANER
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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

FADL, GENERALFORSAMLING
Dagsorden til FADL, Københavns Kredsforenings ordinære
Generalforsamling den 4. oktober 2006, kl. 17.00 i Studenterklubben. 

Frist for opstilling den 5. oktober 2006.  

Valget kører fra den 23. oktober - 3. november 2006 kl. 12.00.

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 kritiske revisorer og revisorsuppleant

9. Valgtaler fra lister/kandidater

10. Eventuelt     

Valgresultatet offentliggøres den 8. november 2006 i MOK

VIL DU BESTEMME?
Hvis du vil stille op til repræsentantskabet i København, så følg vejledningen på op-

stillingslisten, og aflevér sedlen senest den 5. oktober kl. 12.00 i sekretariatet i bygn. 
1.2.7. 

Den dag må du også meget gerne aflevere et opstillingsgrundlag, der kan trykkes i 
Valg MOK, som sendes ud til samtlige medlemmer, hvor de har mulighed for at stemme 
på netop deres kandidat. 

I dette opstillingsgrundlag må du gøre rede for de mål du vil arbejde for i FADL det 
kommende år. Du bør også så vidt muligt komme ind på din holdning til strukturdebat-
ten i FADL. 

KURSUS AFLYST
Immunologi-kurset den 4., 11.  og 25. oktober 2006 er desværre blevet aflyst pga. 

for få tilmeldinger. 

Kontakt sekretariatet i bygning 1.2.7, hvis du skal have dine penge retur.

EKSTRA LÆGE-
VIKAR-KURSER 

Der er oprettet nye hold i stetoskopi 
og infektionsmedicin. Meld dig til, mens 
der stadig er ledige pladser.

Stetoskopi hold 3 foregår tirsdag d. 
24. oktober.

Infektionsmedicin foregår onsdag 
og torsdag d. 25. og 26. oktober

Desuden er der stadig ledige pladser på:

Avanceret genoplivning
hold 2 - mandag d. 9. oktober
hold 3 - onsdag d. 25. oktober
hold 4 - mandag d. 6. november

Akut medicin
hold 4 - mandag, tirsdag og onsdag d. 20.-
22. november

EKG
mandag, tirsdag og torsdag d. 20., 21. og 
23. november

Neurologi
hold 3 - mandag og tirsdag d. 20. og 21. 
november

Ortopædkirurgi
hold 2 - tirsdag og onsdag d. 21. og 22. no-
vember 
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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 14. oktober 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.

Eventyrsport
Nr. Voldgade 9

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

www.haglofs.se

LÆGEVIKAR - FØRST EFTER 8. SEMESTER
Ifølge FADLs overenskomst på læge-

vikarområdet kan man som lægestude-
rende først tage et lægevikariat, når man 
har bestået 8. semester, det såkaldte se-
mesterkrav.

Overenskomsten er indgået med Amts-
rådsforeningen (ARF) og skal overholdes 
af begge parter. Dette betyder blandt an-
det, at FADL ikke egenhændigt kan give 
dispensation for semesterkravet uden, at 
der er forvejen ligger en aftale med ARF.

Semesterkravet har været et ønske fra 
både FADLs lægevikargruppe (LVG) og 
ARF, og der ligger flere årsager til grund 
for dette:

Overenskomsten er landsdækkende 
og gælder for alle lægestuderende på 
tværs af universiteterne og de forskellige 

studieordninger. Sundhedsstyrelsen har 
vurderet, at vi som lægestuderende efter 
8 semester, har opnået omtrent de sam-
me teoretiske og kliniske kompetencer i 
hele landet. Det er denne vurdering, som 
ARF har lagt sig op af.

I FADLs lægevikargruppe er holdnin-
gen, at det er vigtigt, vores medlemmer er 
godt rustet til at arbejde som lægevikarer. 
Derfor støtter LVG Sundhedsstyrelsens 
skillelinie ved 8 semester. På det tidspunkt 
har alle i hele landet stiftet bekendtskab 
med et bredt udsnit af sygdomme i for-
skellige organsystemer. Dette er yderst 
relevant, da patienter tit har sygdomme i 
flere organer end lige det organ, som er 
specialet på den afdeling, hvor man har 
et vikariat. 

Når man er bredt fagligt funderet, gi-
ver det størst mulig tryghed i arbejdet 
som lægevikar, som ellers kan være en 
stor mundfuld bl.a. pga. det store ansvar, 
der følger med. Som lægestuderende får 
man også mere fagligt ud af et vikariat, 
når man har et solidt grundlag at bygge 
på. 

Hvis ovenstående har givet anledning 
til spørgsmål om semesterkravet eller an-
dre dele af overenskomsten, kan du rette 
henvendelse til FADLs hovedforening el-
ler se på hjemmesiden www.fadl.dk. Her 
kan du også finde FADLs Lægevikarguide, 
der leverer svar på stort og småt i forbin-
delse med lægevikariater.

FADLs Lægevikargruppe, Sofie Amalie 
Simonsen 
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§ 2,  stk. 3. Foreningen kan uddele bidrag til almenvelgørende/-nyttige formål. § 2, stk. 3 fjernes

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Revision foretages af to af 
repræsentantskabet valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret revisor 
eller en registreret revisor.

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Revision foretages af to af 
generalforsamlingen valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret revisor 
eller en registreret revisor.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfaldstid fastsættes af repræsen-
tantskabet. FADL-kontingentet opkræves direkte i medlemmernes løn i 
forbindelse med lønudbetaling på Vagtbureauet, eller ved direkte betaling for 
de medlemmer, som ikke har haft lønindtjening via Vagtbureauet.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfaldstid fastsættes af repræsentant-
skabet.

§ 6A, stk. 2. Indskrivningskontingentets størrelse fastlægges af kredsrepræ-
sentantskabet.

§ 6A, stk. 2. Indmeldelseskontingentets størrelse fastlægges af kredsrepræsen-
tantskabet. 

§ 6, stk. 2. Medicinske studenter, der  nyindmelder sig i foreningen senere 
end immatrikulationstidspunktet, betaler kontingent for hele den periode, 
vedkommende har været immatrikuleret ved de Sundhedsvidenskabelige 
Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (incl. det 
regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontin-
genter og evt. anden ydelse.

 

§ 6, stk. 2. Lægestuderende, der nyindmelder sig i foreningen senere end im-
matrikulationstidspunktet, betaler kontingent for hele den periode, vedkom-
mende har været immatrikuleret ved de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter 
i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (inkl. det regnskabsår, 
hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. 
anden ydelse. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer i kredsforeningens vedtægter skal forelægges til vedtagelse på en generalforsamling før de kan godkendes i re-

præsentantskabet. De fleste af ændringerne er små konsekvensrettelser eller rettelser af fejl, der i tidens løb har sneget sig ind i 
vedtægterne.

Reelle ændringsforslag er forslagene om ændring af valgregulativet så elektroniske valg muliggøres, samt at valgregulativet 
fremover skal godkendes på en generalforsamling, og at repræsentantskabet ikke blot kan ændre i det efter forgodtbefindende.

I valgregulativet er der også to modstridende forslag om, hvorvidt foreningen skal bindes til at sende fysisk valgmateriale ud til 
medlemmerne, eller om man kan nøjes med at sende det ud elektronisk.

mvh,

Bestyrelsen

  Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter

§ 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan kredsforeningens bestyrelse 
bevilge dispensation for bestemmelsen fastlagt i § 6,stk. 2. Dispensation skal 
dog altid gives til medicinske studenter, der før indmeldelsen i FADL har betalt 
kontingent til anden fagforening, for de perioder, hvor en sådan betaling har 
fundet sted.

§ 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan kredsforeningens bestyrelse be-
vilge dispensation for bestemmelsen fastlagt i § 6,stk. 2. Dispensation skal dog 
altid gives til lægestuderende, der før indmeldelsen i FADL har betalt kontingent 
til anden fagforening, for de perioder, hvor en sådan betaling har fundet sted.

§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i overensstemmelse med det af repræ-
sentantskabet vedtagne og Hovedforeningen godkendte valgregulativ, der 
kun kan ændres af repræsentantskabet efter forudgående offentliggørelse i 
MOK og/eller ved opslag.

§ 8, stk. 5. Repræsentantskabet vælges i overensstemmelse med det af 
generalforsamlingen vedtagne og repræsentantskabet samt Hovedforeningen 
godkendte valgregulativ.

§ 8, stk. 9. Suppleanter for repræsentanterne optages blandt de ikke valgte 
kandidater efter retningslinier fastsat i det af repræsentantskabet vedtagne 
valgregulativ.

§ 8, stk. 9. Suppleanter for repræsentanterne optages blandt de ikke valgte 
kandidater efter retningslinier fastsat i det af generalforsamlingen vedtagne og 
repræsentantskabet samt Hovedforeningen godkendte valgregulativ.

§ 9, stk. 3.
h) Vælges repræsentanter til kursusejendommens bestyrelse
i) Der foretages valg blandt kredsforeningsmedlemmerne af bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter til FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker 
for to år. Genvalg kan finde sted. Betinget af at der er oprettet en fond.

§ 9, stk. 3. 
h) og i) fjernes
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§ 9, stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst en mere 
end halvdelen af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer 
er mødt. Hvis denne brøkdel ikke er et helt tal, skal den nedrundes til det 
nærmeste hele antal personer. Til et forslags vedtagelse kræves simpel ma-
joritet. Dog kræves der til lovændring 2/3 majoritet. I tilfælde af manglende 
beslutningsdygtighed indkaldes repræsentantskabet påny med sædvanligt 
varsel. Ved dette møde er repræsentantskabet beslutningsdygtigt uanset 
antallet af fremmødte repræsentanter. Såfremt et repræsentantskabsmøde 
indkaldes med mindst 14 dages varsel, samtidig med at den af bestyrelsen 
foreslåede dagsorden meddeles, er mødet beslutningsdygtigt uanset antallet 
af fremmødte deltagere.

§ 9, stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst en mere end 
halvdelen af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer er mødt. 
Hvis denne brøkdel ikke er et helt tal, skal den nedrundes til det nærmeste 
hele antal personer. Til et forslags vedtagelse kræves simpel majoritet. Dog 
kræves der til lovændring 2/3 majoritet. 

§ 11, stk. 2. Bestyrelsen handler under ansvar over for repræsentantskabet. 
Den deltager i og leder dettes møder, men dens medlemmer har kun stem-
meret, hvis de er medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsens funktions-
tid udløber, når repræsentantskabet har valgt en ny bestyrelse, og denne har 
konstitueret sig.

§ 11, stk. 2. Bestyrelsen handler under ansvar over for repræsentantskabet. 
Den deltager i og leder dettes møder. Bestyrelsens funktionstid udløber, når 
repræsentantskabet har valgt en ny bestyrelse, og denne har konstitueret sig.

§ 12, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med en uges 
varsel med mindst 2 opslag pr. sektion og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes 
af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens medlemmer 
fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af hvilke emner og 
forslag, der ønskes behandlet.

§ 12, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med en uges varsel 
ved opslag på Panum og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes af bestyrelsen og 
skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt 
forlangende herom med angivelse af hvilke emner og forslag, der ønskes 
behandlet.

§ 12, stk. 7. Vælges kritisk revisor og en revisorsuppleant blandt de tilste-
deværende på FADLs ordinære generalforsamling. Genvalg kan fi nde sted. 
Revisorerne kan ikke samtidig opstille til repræsentantskabet. 

§12 stk. 7:  Der vælges to kritiske revisorer blandt kredsforeningens medlemmer. 
Genvalg kan fi nde sted. Revisorerne kan ikke samtidigt opstille til repræsen-
tantskabet.

BERETNING FRA UNIVERSITETSBOGLADEN
Universitetsbogladen er i regnskabs-

året 2005/2006 kommet ud med et un-
derskud. Man havde forventet et mindre 
overskud i forbindelse med, at persona-
lereduktioner foretaget tidligere skulle 
begynde at slå igennem i det netop af-
sluttede regnskabsår. Man har således 
ikke formået at nå målsætningen om, at 
styrke egenkapitalen, der efter en årræk-
ke med underskud er blevet reduceret til 
et kritisk niveau.

At Universitetsbogladen igen må kon-
statere et regnskabsmæssigt underskud 
hænger sammen med, at forventninger-
ne til omsætningen ikke er blevet indfri-
et. Tilbagegangen i omsætningen er sket 
over en bred kam, så det er ikke muligt 
at pege på enkeltfaktorer som årsagen til 
den konstaterede tilbagegang.

Universitetsbogladens bestyrelse har 
i juni måned besluttet, at fusionere Uni-
versitetsbogladen med Akademisk Bog-
handel. Fusionen skal ses, som et ønske 
om, at styrke bogladevirksomheden på 
universitetet, både gennem en styrkelse 
af salgsarbejdet og ved udnyttelse af de 
samdriftsfordele der vil være forbundet 
med en fusion af de to virksomheder.

Fusionen vil forbedre bogladernes 
konkurrenceevne væsentlig, og vil med-
virke til at der også i fremtiden er stu-
denterstyrede bogladevirksomheder på 
universitetet, som kan sikre, at der fortsat 
vil være steder man som studerende kan 
henvende sig og få råd og vejledning om 
indkøb af lærebøger, og ikke mindst, at 
lærebøgerne fortsat vil være tilgængeli-
ge i boglader der ligger tæt på, hvor man 
som studerende færdes til daglig.

I forbindelse med bestyrelsens be-
slutning om, at fusionere Universitets-
bogladen med Akademisk Boghandel, 
har bestyrelsen besluttet at ansætte 
direktøren for Akademisk Boghandel til 
at lede virksomheden frem til årskiftet 
2006/2007, hvor fusionen forventes at 
være en realitet. 

Efter gennemførelsen af fusionen 
forventer bestyrelsen en tilfredsstillen-
de drift af virksomheden, som følge af 
de omkostningsreduktioner, som fusio-
nen vil medføre, og de organisatoriske 
ændringer der vil blive foretaget med 
henblik på en styrkelse af salgsarbejdet 
og vores service overfor de studerende 
i butikkerne og på nettet.

Michael Topsøe-Jensen

Universitetsbogladen

Alle medlemmer af FADL indbydes til den årlige ordinære
 generalforsamling. 

Kom og giv din mening til kende! 
Generalforsamlingen

 afholdes den 
4. oktober 2006 kl. 17.00 i Studenterklubben.

INDRE ORGANER
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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
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

UGENS TIP:

Kom og besøg Vagtbureauet’s stand til faglig 
dag på Panum, torsdag den 5. oktober.

Her har du mulighed for at vinde STORE BOG-
PRÆMIER!

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: Mandag den 9. oktober 2006. 
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding.                               

NYT HOLD 1704 
Amager Skadestue 

Amager skadestue søger 5 FADL - vagter i funk-
tionen som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, vagter 
af varierende længde, 4 timers – 8 timers - og 12 
timers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- 
og nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer, og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge 
indenfor disse områder: 

- Skrive skadejournaler efter direkte diktat
- Skrive primær journal på akut indlagte pa-
tienter efter diktafon
- Modtage patienter i samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i Grønt 
System 
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb
- I nattevagten sideløbende med øvrige opgav-
er passe omstillingsbord samt overvåge diverse 
alarmer af teknisk art. 

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse og rulleplan for hold 1704  ses hos Gry 
Orkelbog Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav : 
- Du skal kunne håndtere stressede situationer 
- Det forventes at du behersker blindskrift og har 
rutine i skriveopgaver
- SPV timer minimum 300 timer.
- Skal have bestået 6 semester.
- Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende lægesekretær Elisabeth Troldahl  i 
uge 43.
Oplæring : Du vil modtage en grundig oplæring 
på afdelingen i løbet af november måned.

Ansøgningsfristen : Fredag den 20. oktober kl. 
08.00.

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

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

UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.

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. 05.10.2006 via www.fadl-
vagt.dk - København – tilmelding til hold 

INDRE ORAGNER
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VT-HOLD 4402 
søger nye medlemmer til thoraxkirurgisk 
intensiv på RH.

Ansøgningsfrist er 20. oktober kl. 1200. Dato 
for ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. 
Følgevagter afholdes i november, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra 1. december 
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 arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt 
med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og 
vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med 
andre procedurer inden for observation, pleje og 
behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 
 1.de basale kliniske færdigheder,
 2.dit kliniske blik og
 3.håndteringen af patienter med  
 kredsløbs- og respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fl eksibelt, 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 ventilatører og dækker alle AV, 
alle NV samt DV i week-enden. På vagterne 
indgår vi 1 eller fl ere 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. (Vi dispenserer ofte herfor, hvis vi 
vurderer at ansøgeren alligevel er kvalifi ceret. Så 
søg selv om du har færre timer).
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordn-
ing).
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 ansvarsbevidst, 
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 
kvalifi ceret, 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: 
Nicolai Preisler: 61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og 
sendes til Gry på FADL go@fadl.dk 

DIALYSEHOLD 4222
Hjemmedialysehold i Ølstykke søger nyt 
medlem.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, 
start og afslutning af dialysebehandling samt 
monitorering af patienten under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at læse 
eller få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har kørt 
hæmodialyse i næsten 30 år med hjælp fra 
dialyseassistenter. Patienten har selv stor viden 
om sin sygdom/behandling og deltager aktivt i 
vurdering af f.eks. væsketrækkets størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og 
hendes mand og holdets medlemmer er ofte på 
holdet lige indtil de bliver kandidater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. 
Tidspunktet aftales fra gang til gang. Vagterne 
kan således – indenfor rimelighedens grænser 
– tilpasses undervisning og klinikophold.

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

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde så søg 
da alligevel. Måske har du andre kvalifi kationer/
erfaring, der gør at du vurderes som værende 
den rigtige til jobbet

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: 12. oktober 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 
Frederiksberg.

Kan du lide en god løn samt kortere vagter, ja så 
er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk- biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 4 nye stikkere  med 
ansættelse 1. september 2006 
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på 
Frederiksberg Hospitals afdelinger eller ude i 
patienternes hjem. Vi tager både blodprøver og 
EKG. 
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både 
på hverdage og i weekends, men også kortere 
og 
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer.
- Du skal kunne deltage i holdmødet mandag d. 
23. oktober 2006 kl.16.00 i 
- Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for 
september måned.
- Du skal min. kunne tage 4 – 5 vagter om 
måneden.
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 9. oktober 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 til 
holdleder  Viktoria Poulsen:
vikogkris@comxnet.dk eller på telefon 28791991
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