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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 6, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  20:55 De Unge Mødre

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

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

Styrende Organer
GODKENDT REFER-
AT 3/2006 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET KBH. 
AMT MANDAG 12. JUNI  
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 Sven Adamsen, stud. 
med. Stine Madsen-Østerbye (SMØ), sekretari-
atsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Lone 
Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Nadia 
Seestedt (NS), studentersekretær Anne Cathrine 
Christensen.
Gæst: Overlæge, dr. med. Merete Vaage-Nilsen 
(MVN)

Afbud: Sekretær Alice Rasmussen, Gitte 
Kristiansen,Mette Tolstrup Jansen

Ikke tilstede: Overlæge, dr. med. Niels Bille-
Brahe, 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, 
overlæge Poul Erik Helkjær, stud. med. Simon 
Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, 
stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen 
Lind, stud. med. Daniel Faurholt, stud. med. Louise 

STUDIET
OG FESTEN FORTSÆTTER...

Til de der troede, at vi havde nået klimaks med Bentes optagelse i forsvaret, var 
der gode nyheder i sidste uges to afsnit af Kanal4’s hitserie “De Unge Mødre”. 
Den altoverskyggende begivenhed var uden tvivl de skandaløse billeder af 
Simon og hans nye kæreste Sofie, der halvt afklædt, florerede på nettet. Som 
en lille cadeau til ex’en Michelle, havde de to nyforelskede valgt at meddrage 
skilsmissebarnet Victoria på nogle af billederne. Noget den stolte mor ikke var 
begejstret for. Simons nye kæreste Sofie (der lyder navnet dullemor på forummet 
ungmor.dk) stillede sig helt uforstående overfor Michelles harme. Hun havde jo 
Simons accept af de “Private - flotte ikke frække” billeder. 

De famøse billeder er faldet redaktionen i hænde og vi undrer os lidt over det 
forum de er pupliceret i. De er bestemt private og til dels frække - alt efter ens 
smag. Vi har dog lidt svært ved at forstå hvad de laver på en side, der ellers 
mest beskæftiger sig med Libero og kolik. Ved yderligere granskning ses det 
at Simon rent faktisk stadig bærer sin vielsesring! Er det et skjult signal til 
Michelle? 

I Vejle trækker det op til det helt store showdown mellem Katarina og hendes 
ekskæreste Nico. Han benægter fortsat faderskabet til Mikkel. En holdning, der 
får Katarina til at udbryde: “Der er så mange ting, jeg gerne vil gøre mod Nico, 
men det kan jeg ikke, for så ville jeg komme ind og sidde”.

I Dalmose er Bente gået i gang med den hårde træning op til sin 
militærkarriere. Med en personlig træner, der selv kunne trænge til en tur på 
løbebåndet, giver hun den gas i det lokale gym. Med en kampvægt på 48 kg har 
Bente det hårdt med de store maskiner. Efter 2 min på båndet kan det virkelig 
mærkes.

På Amager hos Peter og Christina-musen skal der være fest. En begivenhed, 
der næsten formår at motivere Christina til at rydwde op i det kaotiske hjem. 
Da de første gæster ankommer, tager de dog selv fat i støvsugeren, imedens 
dukkebarnet giver de blonde lokker en tur med glattejernet. Peter har en slem 
tandpine og vil derfor ikke deltage i det muntre drikkespil Christina og de 
øvrige gæster hygger sig med. På trods af, at forholdet imellem de to på det sidste har virket i bedring, lægges der op til krise i 
denne uges afsnit. For når Christina bliver fuld og flirtende bliver Peter olm og jaloux. Bare det snart var tirsdag, onsdag eller 
søndag.

MOK-red/Martin
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Balling, stud.  med. Sarah Wallin, stud. med. Line 
Schlægelberger, stud. med. Mette Christoffersen, 
stud. med. Mikkel Platz.

1.Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2.Godkendelse af referat nr. 02/2006:
Godkendt.

3.Møde antal i Klinikudvalget:
Møderne i Klinikudvalget er skåret ned til to pr. 
semester. LW spørger, om det ikke kan planlæg-
ges således at de ikke ligger midt i de mest travle 
perioder fx i eksamenstiden. Næste møde er fastsat 
til d. 02.10.06, hvor vi håber at kunne orienterer 
om strategien for Klinikudvalget efter møde i 
Studienævnet.
 Lærermøder er skåret ned til et pr. semester.

4.Meddelelser fra formanden:
a) Orientering om status for arbejdet med ny in-
stitut struktur og organisation af klinikudvalget. 
Klinikudvalget som det ser ud nu nedlægges og 
kommer til at hedde undervisningssekretariatet, 
hvortil man bliver tilknyttes et institut. Rent fysisk 
bliver klinikudvalget i de bestående lokaler. Andet 
omkring organiseringen er stadig uvist. Der skulle 
komme en orientering i oktober. b) Der har været 
tale om man kunne søge merit for klinikophold på 9. 
semester hvis man har haft et lægevikariat inden. 

LL mener, at man skal foretage individuelle vurder-
inger evt. i semesterudvalget, spørgsmålet vil blive 
taget op i Studienævnet. Logbøgerne udformning 
bliver evalueret i PUCS.  c) Der er reception for nye 
læger den 29. juni, fest i Lægeforeningen 28. juni 
og lægeløfte 30. juni.

5.Meddelelser fra studenterne:
SMØ spørger, om det er muligt at man ved evaluer-
ing af undervisningen kan skelne mellem central 
og decentral undervisning, da det ofte er undervis-
ningen på Panum der får størst kritik i forhold til 
klinikundervisningen. Det foreslås, at SMØ selv 
kontakter PUCS med forslaget, som alle i øvrigt 
var enige om. 

6.Universitetssekretariatet:
a) Der er problemer med fremmøde til undervis-
ningen, især er de studerende fraværende op til 
eksamen.. LL påpeger, at temaerne ruller, således 
at det ikke er de samme undervisere som hvert sem. 
har undervisning op til eksamen. b) Det oplyses, at 
Sverige åbner for klinikpladser til 9. sem. til foråret 
2007. Hillerød sygehus åbner for 6 pladser på gyn. 
afd. 12. sem., som skal aflaste de igangværende 
afdelinger. 
7.c) 
Syllabus vil blive taget i brug i efteråret 2006 og 
vil her køre sideløbende med SIS. Dette betyder, 
at man som underviser kan udskrive sit personlige 
skema for hele semestret.

8.Studienævn for medicin:
(Referaterne findes på www.sund.ku.dk / vælg 
besøgende, nyeste referater, makér studienævnet 
for medicin – tryk på ”vis referater”).

9.Eventuelt:
MVN var gæst på mødet for at orientere om ”Projekt 
forøget læring for 9. semester”. Projektet kører 1 
år og projektleder er Karin Graeser Rosen sammen 
med MVN og Doris Østergård, med assistance 
med planlægning af Klinikudvalget. Projektet 
udspringer af en OSVAL opgave, som viste de stu-
derende ikke var glade for deres kliniske ophold. 
Projektet går ud på at optimere læringen for 9. sem. 
studerende og der lægges især vægt på: Introduk-
tion, vejledning/supervision, kurser på DIMS, 
kompetencevurdering, lægerollens 7 kompetencer 
og evaluering. Under forløbet laves interviews 
med undervisere, turnuskandidater og studerende. 
Projektet afsluttes til jul og har til den tid involv-
eret 32 studerende på 9. sem. Det diskuteres hvad 
det mon koster i ekstra tid at undervise på denne 
måde. MVN fortæller, at der laves et delprojekt 
vedr. cost/benefit. LL foreslår, at man kunne lave 
DRG værdier på de studerende. MVN vil prøve at 
tage det med i projektet. 

Næste møde mandag d. 2. oktober 2006 kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

Studievejledningen
HOSPITALER OG 
KLINIKUDVALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser 
som Klinikudvalg og KKA-2 ingen 
mening? Er det virkelig rigtigt, at man 
kan komme til Rønne i praktikophold? 
Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. Nærmere oplysninger om denne 
forelæsning vil du finde i MOK, når vi nærmer os 
tiden for semestertilmelding. 
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 41-42 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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
Mandag 16/10 1900 – 2000 1600 – 1900  Gro Askgaard 
Tirsdag  17/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  18/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager 
Onsdag  18/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 19/10 0900 – 1000  1000 – 1300  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  19/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag  19/10 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin        

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 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

Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Klinikudvalgene:

Klinikudvalget Rigshospitalet (KRH):
Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i KRH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.

Klinikudvalget Kommunen (KKK):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i KKK:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne og Nuuk.

Klinikudvalget Amtet (KKA):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Hol-
bæk, Helsingør, Slagelse og Nykøbing Falster.

Vedrørende holdsætning på de forskellige se-
mestre:
På 6. og 8. semester er der tale om holdsætning i 
klinikudvalgene, mens der på 7. og 9. semester er 
tale om universitær holdsætning. Det vil sige at du 
sagtens kan blive holdsat på et hospital, som ikke 
er tilknyttet dit klinikudvalg.

Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Hillerød, Næstved og Herlev.

Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Herlev, Hels-
ingør, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, 
Nuuk (om efteråret).
Transport udgifter dækkes til følgende klinikhos-
pitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster (hver 2. weekend, samt kost og 
logi), Rønne (hver 2. weekend, samt kost og logi) 
og Nuuk (tur/retur, samt kost og logi).

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket klinikudvalg, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at 
møde rettidigt i klinikken. Du kan have også have 
specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. 
forskning, arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg 
og hospital.

STUDIET
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BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! Har 
du tænkt på økonomien? Og hvordan 
skal dit studie se ud fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra 
din uddannelse, da man under sin orlov ikke kan 
få SU. Du skal kontakte SU-kontoret eller bruge 
din minSU på www.su.dk, hvis du ønsker at få 
dine ekstra klip. 
Hvis du er berettiget til dagpenge skal du kontakte 
din kommune, som bevilger dette. 

Hvis du er gravid, kan du få ekstra tid til sin skrift-
lige eksamen, hvis du er gravid i tredje trimester på 
eksamensdatoen eller hvis du har komplikationer 
i forbindelse med sin graviditet. Du skal i dette 
tilfælde søge en dispensation og vedlægge van-
drejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i forbindelse 
med amning. Husk at ansøgningen skal være os i 
hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-
ieforløb i forbindelse med familieforøgelsen. Vi vil 
orientere dig om dine muligheder, f.eks. deling af 
semestre, og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du muligheder for at ønske 
holdsætning i et specifikt klinikudvalg eller på et 
specifikt hospital af hensyn til dit barns daginstitu-
tions åbningstider. Du kan i dette tilfælde søge om 
dispensation for dette.

LÆSEMAKKER?
Medicinstudiet kan være nemmere 
at komme igennem hvis man har en 
læsemakker. Her er nogle steder at lede 
efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker hvis du 
lige er startet på studiet, eller hvis du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester og føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre der ligesom 
dig har svært ved at finde en at læse med.

På administrationsgangen uden for studievejled-
ningens kontor er en opslagstavle med overskriften 
”læsemakkermarked”. Her kan du hænge opslag 
op eller du kan se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i 
MOK eller på punkt.ku, hvor masser af medicins-
tuderende kigger. Hvis du er ny på studiet kan du 
prøve at spørge din tutor om de kender nogle.

Det gode råd er at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

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 studerende-D
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.

LAD NU VÆR’ AT 
SNYDE!
Noget der bare var ment som 
en vennetjeneste, kan ende med 
udskrivning fra studie og i 
alvorlige tilfælde politianmeldelse. 
Så vil du holder dig klar af 
studieadministrationens unåde, så læs 
lige her! 

Det er ikke så svært! Hvis du lader være med, 
at…

·Skrive under for en anden person, ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 
·Skrive under for en anden person, ved aflevering 
af opgaver og rapporter.
·Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
·Skrive af fra andre studerendes tidligere aflev-
erede eksaminer, opgaver eller rapporter i ek-
saminer, opgaver og rapporter.
·Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
·Medbring udstyr og/eller noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som tilladt 
hjælpemiddel.

… Så skulle du undgå at komme i nærkontakt med 
de af universitetets regler der vedrøre snyd.

Det er studievejledningens anbefaling, at man 
følger dette råd! Hvorfor? Tjo… At afgive falsk 
underskrift f.eks. er dokumentfalsk og det medfører 
politianmeldes og kommer på ens straffeattest. 
Møder din bedste læsemakker ikke til obligatorisk 
undervisning, så skrive ikke under på hans vegne, 
det er dig der kommer i problemer. Send ham ned 
til studievejledningen!

I andre sammenhænge gælder, at snyd ved 
eksaminer og skriftlige opgaver (incl. rapporter 
på 1.-5. semester) straffes med udskrivning fra 
universitet! Første gang er udskrivningen et halvt 
år, og gør man det igen kan man blive permanent 
udskrevet.

Er du mere interesseret i ovenstående regler, 
henviser vi til eksamensbekendtgørelsen på www.
medicin.ku.dk.

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 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 
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.

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

STUDIET
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NY STUDIEVEJLEDER
Ny kollega i studievejledningen.

Studievejledningen for medicin fik i sidste uge en 
ny kollega:

Stine Birkelund, 4. semester

Dermed er studievejledningen oppe på otte 
studievejleder, der er klar til at yde dig assistance 
– skulle det blive nødvendigt!

Velkommen til!

DET HAVDE DU IKKE 
FORUDSET…
Støder der noget til i løbet af semestret 
som gør, at du får brug for en særlig 
studieplan eller eksamensforhold – så 
kontakt studievejledningen hurtigst 
muligt.

Studievejledningen kan ofte hjælpe dig, hvis du 
kommer i en situation hvor du har brug for en 
dispensation til en særlig studieplan eller en andre 
eksamens forhold end de øvrige studerende. 

Vi stiller kun to betingelser, at  
1) Du kommer i god tid (helst så hurtigt som 
muligt). Vi kan sjældent hjælpe, hvis du først kom-
mer ugen op til eksamen… 
2) Du kan dokumentere de forhold det drejer sig 
om (kan du ikke det så kom ned og snak med os 
alligevel). 

Du kan bestille en tid til en samtale med en studi-
evejleder på www.medicin.ku.dk/vejledning

Studietilbud

”ETNISKE MINORITETER I UD-
DANNELSESSEKTOREN

”HVILKE PROBLEMER, 
UDFORDRINGER OG 

MULIGHEDER REJSER 
SIG?

GÅ-HJEM-MØDE 

- med inspiration til undervisere, 
planlæggere, administratorer, 

ledere o.a., der til dagligt arbejder 
med uddannelse.

Onsdag d. 29. november 2006 kl. 15.00-
17.00

Naturvidenskabelige professionsuddannelser som 
læge og tandlæge er i høj kurs blandt
etniske minoriteter. Uddannelse er forbundet med 
høj status i familien og i samfundet. Hvordan klarer 
de etniske minoriteter sig så? Hvordan møder vi 
dem og hvordan oplever de mødet med os? Kan vi 
blive bedre? Og hvis ja, hvordan?
 
Oplæg ved Peter Seeberg, cand.mag., centerleder, 
Center for Mellemøststudier, Syddansk Univer-
sitet, der varer ca. 1 time, hvorefter der bliver 
mulighed for debat.

CEKU CENTER FOR 
KLINISK UDDANNELSE

FRIVILLIGE AFTENKURSER
CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at for-
bedre deres kliniske færdigheder. Det er en perfekt 
mulighed for at forberede sig til det klini-ske ophold 
på 7. og 9. semester, til 9.semesters OSCE-eksamen 
eller til akut patient eksame-nen på 12. semester, 
og til at genopfriske færdighederne inden et læge-
vikariat eller turnus.

Kombikursus
IV Adgang
- Undervisning i teorien bag perifer IV ad-gang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fan-tomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
- Gennemgang af suturering i skadestuen
- Undervisning i steril afdækning, infiltra-tionsan-
algesi og materialevalg
- Suturering på fantom
- Træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur 
med tilbagesting
Kateter
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

NYT!! Journaloptagelse og objektiv 
undersøgelse
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstæn-dig journal og 

KURSER I OKTOBER MÅNED:
DATO:   KURSUS:  TID:

10/10   Genoplivning  16.30-19.30
11/10   Neuro   16.00-19.00
16/10   Journaloptagelse  16.00-20.00
16/10   Kombi   16.15-20.30
19/10   Journaloptagelse  16.00-20.00
19/10   Genoplivning  16.30-19.30
24/10   Kombi   16.15-20.30
26/10   Neuro   16.00-19.00

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

Sted:  Center for Klinisk uddannelse – Teilumbygningen - Rigshospitalet

henvender sig derfor pri-mært til studerende som 
er i gang med deres første kliniske ophold. Kurset 
inde-holder:
-Introduktion til journalens opbygning
Gennemgang og træning i anamneseopta-gelse 
samt den objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært til-gængelig 
disciplin. Dette er et kursus i de praktiske fær-
digheder, der bruges ved un-dersøgelsen. Kurset 
indeholder:
-Gennemgang af den neurologiske under-søgelse 
samt demonstration af teknik og diverse hånd-
greb
-Indøvelse af systematik i neurologisk under-
søgelse
-Træning i nogle af de vigtige undersøgel-ser på 
hinanden

-Mulighed for at bruge den indlærte un-dersøgelses 
teknik på rigtige patienter  samt se eventuelle 
patologiske fund

Avanceret Genoplivning
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder. Kurset inde-
holder:
-Teoretisk gennemgang af basal og avan-ceret 
genoplivning inkl. rytmegenkendel-se, defibriller-
ing og medicinering efter gældende europæiske 
standarder
-Intensiv træning i praktisk basal og avanceret 
genoplivning på realistiske fantomer
-Træning i teamlederfunktionen i diverse realis-
tiske hjertestop scenarier

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

 
Lad facts tale deres eget sprog!
Hvad ved vi i dag?
 
Hvordan forstår underviserne og 
etniske minoriteter hinanden?
-etniske minoriteter som en stor og differentieret 
gruppe,
-hvordan ser etniske minoriteter det danske ud-
dannelsessystem?
 
Hvad betyder den kulturelle baggrund 
for måden at læse /studere på?
- studiemiljø?
- gruppearbejde, dialogbaseret undervisning, 
selvstudie?
- studeteknik?
- formaliseret og ikke formaliseret undervisning 
(viden)?
- hvordan er forholdet for til medstuderende?
- hvilken betydning har familien for studiet?
 
Erfaringer fra udlandet - hvad kan vi 
lære af dem?
 
Egne erfaringer - kan vi blive bedre? 
Og hvis ja hvordan?
 
Sted: Mini Auditorium II, 29.01.32, 

Panum Instituttet.

Tilmelding: Annelise Wildenradt, tlf.: 3545 4472, 
e-mail a.wildenradt@pucs.ku.dk hvor du bedes 
oplyse, hvor du kommer fra og hvad du laver.

Tilmeldingsfrist:  Fredag d. 24. november 2006

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsviden-
skab
www.pucs.ku.dk

VIL DU MED TIL 
SYDAMERIKA?

Hej! 
Jeg er en 20-årig vinterstarter (k), som har tænkt 
at rejse til Sydamerika i dec./jan. 
I den forbindelse leder jeg efter én eller flere 
rejsekammerater - køn og alder underordnet. Jeg 
forestiller mig en tur til Venezuela eller Bolivia 
fra ca. midten af december til sidst i januar, men 
er helt åben for andre forslag.
Så ring til mig hvis det dejlige, danske efterår også 
giver dig rejsefeber J

Hilsen Neel
Tlf.: 27286810

Mail: neelhe@m5.stud.ku.dk

STUDIET



7
ÅBNINGSTIDER I MIKROSKOPISK STUDIESAL 
Efterårssemester 2006   
(opdateret 09.10.06)     
Oktober:     
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 02.10. kl. 13-17  Danny 
 Man. 09.10. kl. 16-20  Christian  Martin
 Man. 16.10. kl. 13-17  Urfan 
 Ons. 25.10. kl. 13-17  Urfan  Sara
 Man. 30.10. kl. 15-19  Christian  Martin
November:     
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 06.11. kl. 13-17  Danny 
 Man. 13.11. kl. 16-20  Christian  Sara
 Man. 20.11.  kl. 13-17  Urfan  Sara
 Tor.  30.11. kl. 12-16  Danny  Martin
December:     
 Ugedag: Dato: Tidspunkt:  Teknisk assistent: Demonstrator:
 Man. 04.12. kl. 16-20  Christian  Martin
 Tir. 12.12.  kl. 12.30 - 16.30 David  Sara
 Man. 18.12. kl. 13-17  David  Sara
 Man. 18.12. kl. 17-21  Urfan  Martin

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

PRÆGRADUAT 
FORSKNINGSÅR I 

PÆDIATRI 
Du inviteres til ansættelse som 
forskningsstudent mhp. klinisk 
videnskabelig undersøgelse af 

patofysiologien ved allergisk rhinitis 
hos småbørn på Dansk BørneAstma 

Center. 
COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on 
Asthma in Childhood – er et kohortestudie under 
Dansk BørneAstma Center. Vi følger ca. 400 børn 
med fokus på astma, allergi, eksem og høfeber. 
Børnene er i dag mellem 5 og 7 år.

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstu-
derende. Forskningsåret indebærer et års orlov, 
hvor man tager del i det daglige arbejde i vores 
kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du kan få mere information 
om reglerne for forskningsår på
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm

Du vil blive uddannet i klinisk forskning med 
børn, gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, samt få anledning til at 
deltage i videnskabelig publikation, og forberede 
eget ph.d. studium. 

Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du vil indgå 
i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam på 
en børneafdeling.

Lønnen er 8.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2007.

Yderligere information ved henvendelse til pro-
jektkoordinator Malene Stage 3977 7365.

E-mail ansøgning senest tirsdag d. 22. oktober 
2006 kl. 12 til:
Hans Bisgaard

Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

Afsnit L213
Amtssygehuset i Gentofte

E-mail: bisgaard@copsac.dk

FODBOLDSPILLERE SØGES!
Vi er et hold der spiller i DAI’s næst bedste 
række, A-rækken, svarende til ca. serie-3-niveau. 
Holdet er sponseret af baren ”Bang & Jensen”, og 
har derfor samme navn. Vi træner og spiller på 
Kløvermarken på Amager hhv. onsdage og sønd-
age. Vi er en del medicinere på holdet og da flere 
af dem er i turnus, mangler vi stabile spillere der 
kan og vil spille med. Dog er det ikke et krav at 
du er stud. med.

Efterårssæsonen er slut, men vil du være med fra 
vores opstart i marts, så kontakt mig endelig, så 
aftaler vi nærmere!

Mvh
Rasmus Bechshøft

Tlf.: 51848898
Mail: minibech@sporty.dk

MEDICINSK AFDELING 
NYKØBING FALSTER 

SYGEHUS SØGER 
LÆGEVIKAR.

1 Stilling som lægevikar på medicinsk afdeling står 
ledig pr. 1.10.06. Arbejdet består i dagarbejde alle 
ugens 5 hverdage, fortrinsvis med skadestuearbe-
jde, ascites-, og pleura punkturer, arbjeds EKG, 
men også stuegang af og til. Arbejdstiden er 8-
16.00, og enkelte dage til 21.

Løn efter FADL overenskomst. 
Der kan tilbydes bolig til ca. 1000 kr/md.
Ansøgere på 10. semester og frem vil blive priori-
teret højest.

Ansøgninger sendes til:
Funktionsbærende Enheds Chef Jette Ingerslev
Centralsygehuset Nykøbing Falster Medicinsk 

afdeling 
Fjordvej 15

4800 Nykøbing F

JOB SOM UNDERVISER 
HOS MANU KURSER A/S
Har du altid godt kunne lide at 
formidle, er dette din chance for 

at:

·Modtage professionel formidlingstræning og 
erfaring!
·Styrke dit netværk af ligesindede!
·Forbedre dit CV med det mest relevante job!
…. Og selvfølgelig tjene en masse penge.

MANU KURSER A/S er Danmarks førende udby-
der af eksamensforberedende kurser til studerende 
ved universiteter og handelshøjskoler landet over 
og vores vækst fortsætter! Med denne vækst har vi 
kontinuerligt brug for nye og engagerede medarbe-
jdere, der kan være med til at løfte virksomheden 
videre i dens udvikling. 

Med udvidelsen til Medicin på KU søger vi lige 
nu undervisere indenfor følgende områder: Hu-
manbiologi, Medicinsk kemi, Biofysik, Biokemi, 
Bevægeapparats anatomi, Neuroanatomi, Ener-
giomsætning, Immunologi, Mikrobiologi mv…
 
Skynd dig at søge også selvom dit ønskede fagom-
råde ikke er nævnt ovenfor!

Som underviser hos MANU vil du komme til at 
indgå i et meget stærkt team af medarbejdere, 
der interesserer sig for netop dit fagområde. 
Herudover vil du blive en del af et stort netværk 
af undervisere med kompetencer indenfor mange 
forskellige fagdiscipliner.

Mht. arbejdstider og belastning er vi meget fleksible 
og tilpasser os altid den enkelte underviser. Jobbet 
kan sagtens bestrides ved siden af studiet.

Lønnen er meget attraktiv.

Gå ind på www.manu.nu og læs meget mere om 
MANU. 

Kvalifikationer……. du er typisk:
·I top 10% af din årgang og færdig med det fag , du 
ønsker at engagere dig i.
·Interesserer dig for formidling og elsker at lære 
fra dig! 
·Du er ekstra dygtig inden for det fagområde, du 
ønsker at beskæftige dig med hos MANU. 

Selvom gode resultater fra din uddannelse 
naturligvis vægtes højt, betyder det endnu mere, 
at du har masser af gåpåmod, er udadvendt og har 
evnen til at lære fra dig og inspirere andre. Vores 
oplæringsforløb vil desuden hjælpe dig massivt 
både fagligt og formidlingsmæssigt. 

Søg nu! – ansøgningssamtaler afholdes 
løbende!

Send en ansøgning til jb@manu.nu med din motiva-
tion for at søge samt CV og karakterudskrift. Læs 
mere om MANU på www.manu.nu 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkom-
men til at kontakte os:

Mail: jb@manu.nu 
Tlf: +45 3110 6543

Annon-
cer

BØGER SÆLGES
1. / 2. Sem
Kringlen, Einar: ”Den Kliniske Samtalen” 
Som ny   250,-

3. Sem
Matthiessen m. fl.: ”Regionær Anatomi” 
Enkelte understregninger 150,-

Bojsen-Møller: ”Bevægeapparatets Anatomi”
Enkelte understregninger 525,-

Matthiessen m. fl.: ”Overfladeanatomi”
Som ny   100,-

Ring til Jannie på 22455335 eller mail til 
janniep@mok.info

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

FLASHCARDS 
- nyt GRATIS medlemstilbud
Som noget helt nyt har du som medlem af FADL mulighed for at få dine helt egne 
Flashcards, der på en sjov og overskuelig måde giver dig et overblik over bevægeap-
peratet. 

Kortene er leveret af FADLs Forlag.

Tilbuddet gælder primært 3. semester og kan fås en gang i løbet af studiet. 

Kom forbi sekretariatet på Panum (bygning 1.2.7) og få dine Flashcards.

CODAN FORSIKRING
Som medlem af FADL har du mulighed for at tegne en gruppeforsikring, der er 

skræddersyet efter dine behov som medicinstuderende. Forsikringen fi ndes i normal 
dækning og udvidet dækning og består af henholdsvis en familieforsikring, en ulyk-
kesforsikring og en gruppelivsforsikring.

Du får blandt andet: 

Lav selvrisiko på cykler på kun 517 kr., ulykkesforsikring med forhøjet erstatning 
ved skade på blandt andet fi ngre, syn og hørelse, og tandskader dækkes uden sum-
beregning.

Kig forbi FADLs sekretariat i bygning 1.2.7. og få et ansøgningsskema til FADLs 
Gruppeforsikring i samarbejde med CODAN.

VÆLGERMØDE
Tirsdag den 24. oktober 2006 afholder 

Københavns Kredsforening vælgerrmøde 
i et auditorie på Panuminstituttet kl. 16.00-
18.00, hvor alle opstillede lister vil være til-
stede, og svare på dine spørgsmål.

Du har altså hér alletiders chance til at 
fi nde ud af, hvilken kandidat/liste du vil 
stemme på.

Har du allerede nu spørgsmål, er du 
velkommen til at indsende dem til lf@fadl.
dk.

SÅ ER DER VALG!
I torsdags udløb fristen for at stille op til 

FADLs repræsentantskab ’06-’07. 

Da der var 26 kandidater der stillede op, 
men kun 21 pladser i repræsentantskabet, 
betyder det at der i år er kampvalg. 

Det er således første gang i 7 år der er 
valg! 

Du vil i løbet af det næste stykke tid 
se mere til de opstillede kandidater, samt 
modtage et ”valgMOK” og stemmeseddel 
med posten. Valget kommer til at forløbe 
mellem d. 23/10 – 3/11 2006. 

Herfra kan det kun opfordres til at du 
bruger din demokratiske ret, og husker at 
stemme!

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

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

FADL`S KURSUSAFDELING 
SØGER SPV- UNDERVISERE

Da fl ere af vores undervisere forlader os til 
fordel for arbejde som læger søger vi somatik 
undervisere.
Du skal være med til :
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i ov-
erensstemmelse med de sundhedsfaglige krav 
der forventes af FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samti-
dig af en sygeplejerske og en erfaren 
sygeplejevikar(stud.med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide 
med case-story, og bygger på sygeplejefaglig 
problemløsning med mange praktiske øvelser. 
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: 
Kursisterne har ved selvstudie bestået en 
adgangsgivende prøve, og er godt forberedte 
til den problemorienterede undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk 
sygehusafdeling. Her udarbejder de en op-
gave, hvor sygeplejens behovsteorier har en 
fremtrædende rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i 
en plejesituation, dels deres teoretiske kundska-
ber ved en praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt 
erfaring .
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikkeer-
faring medregnes ikke).

Du skal have bestået 4. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke 
noget krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk 
orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et 
dynamisk team med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-05 kr. 290,25 pr. under-
visningstime og kr. 174,15 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. 
Arbejdsbyrden er i høj grad fl eksibel, dog 
forventes undervisere at dække al sygdom 
internt.
Ansættelse er gældende et semester af 
gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 
21.30, dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 
3-4 timer det kommende forår.
Information/vejledning om undervisning på 
SPV-kurset vil du modtage, inden du begynder 
at undervise, såfremt du ikke har erfaring fra 
tidligere...

Interesseret? – Skriftlig ansøgning 
sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog
Tlf. 35 24 54 02 mail go@fadl.dk
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de 
indkaldte blive bedt om at forberede og ud-
føre en ca. 20 min. undervisning, af et i forvejen 
uddelt emne.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 27. oktober kl. 12.00 
– Ansættelsessamtaler  i uge 44.

TAK FOR EN GOD DAG TIL 
ALLE JER SOM BESØGTE 
VORES STAND PÅ FAGLIG DAG 
PÅ PANUM.

158 deltog i Vagtbureauets fantastiske 
quiz og vinderne blev:

 Rizwan Khan
 Jens-Christian O. Skov
 Niels Mejer

Alle har afhentet deres præmier.

VAGTBUREAUET
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ANNONCER

LÆGEHUS I GANLØSE

søger lægesekretær vikar i 5 uger i peri-
oden  23/10 - 24/11  dvs  uge 43 - 47.

Krav:
Erfaring fra praksis med lignende.
Kan arbejde i windows.
Evt kendskab til lægesystemet Darwin.
Der lægges vægt på professionel og venlig 
kundebetjening.
Arbejdsområde: 
Modtagelse af patienter, registrering, telefon-
pasning, medicinbestilling, tidsbestilling evt 
prøvesvar.
Evt små analyser: Urinstix, Urin dyrkning, hals pod 
mm alt efter erfaring og kvalifi kationer.
Arbejdstid: 
Man:  9-13
tirs:    9-13
ons: 13-16
tors:   9-13
fre:     9-13
19 timer ugentligt.

Sted: Ganløse Lægehus, Østergade 4, Ganløse, 
3660 Stenløse.
  
Ansøgning: Hurtigst muligt, via www.
fadl-dk. – København – Tilmelding hold.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 PÅ RIG-
SHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams 
(neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som 
BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 
babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, 
forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke 

DIALYSEHOLD 4222: HJEMMEDI-
ALYSEHOLD 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

UD AT FLYVE...
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,
Ansøgning kan ikke sendes til holdleder

Ansøgningsfrist , d. 18.10.2006 via www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold 

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  
 patienter 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 opgaver passe omstillingsbord samt over-
våge 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 blind 
 skrift 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 akkreditering 
 skort 

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. okto-
ber 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

BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende 
BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbind-
ing på              
   4 vagter pr. mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet
   min. et år

Oplæring:
-5 følgevagter med holdmedlem 
-2 med sygeplejerske

Løn: 
Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i din VT-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvugne 
vagter over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. okto-
ber 2006 til Vagtbureauet via: www.
fadl-vagt.dk 
Skriv gerne, hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Camilla Groth tlf: 23 35 17 68
Email: camilla.groth.jakobsen@gmail.dk

VAGTBUREAUET
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REFERAT FAGRÅDSDAG LØRDAG 
D. 9. SEPTEMBER.
Til stede: Mie 6. sem, Christiane 7. sem., Sabrina 
6. sem., Kirstine 12. sem., Line 5. sem., Eva semes-
terfri, Steven 2. sem., Anne 9. sem., Simon Krabbe 
4. sem., Joachim 3. sem. 

1. Formalia: Dagsordenen er godkendt. Sabrina 
og Mie (under pkt. 4) valgt til ordstyrer. 

2. Sabrina præsenterede emnet og startede med at 
forklare, hvad begreberne tentamen og eksamen 
dækker over. Tentamen er evaluering med intern 
censur, eksamen med ekstern censur.

Som det er nu, er der reeksamen på 1., 2., 6., 12. 
samt på bachelor- og kandidatopgaverne 7. semes-
ter har en sygeeksamen. Det er blevet foreslået, at 
lave en ordning hvor der kommer reeksamen hvis 
mere end 15 % dumper en eksamen. Andre ønsker 
reeksamen på samtlige eksamener/tentamener. 

Det påpeges, at det først og fremmest må være 
nødvendigt at prioritere, at undervisningen gen-
nemføres på en måde, så problemerne med høje 
dumpeprocenter bliver mindsket, i stedet for kun 
at indføre en masse reeksamener. 
Det er også vigtigt at kigge på, hvilken type reeksa-
men det er, da de der ligger tæt på ikke er brugbare. 
Det kunne være værd at overveje at lave reeksamen 
på hele første del. 

Det blev foreslået, at man, i stedet for at lave reek-
samener umiddelbart efter hver eksamen, lavede 
”opsamlingsheat” i august således, at de studerende 
har mulighed for at læse grundigt på den eksamen, 
der er dumpet.
Nødvendigheden af at lave reeksamen på 2. del af 
studiet blev diskuteret, idet der på denne del ikke 
er så høje dumpeprocenter som på 1. del.
De forskellige muligheder for reeksamensmodeller 
blev diskuteret, og man blev enige om at Sabrina 
laver et indlæg til MOK, ligesom det tages op på 
det ordinære møde den 28. september.

4. 4. og 5. semester.
Vi gennemgik kort elementerne på de forskellige 
semestre fra 1.-5. semester

1./2.: 1. semester Basal humanbiologi og TPK, 2. 
sem cellebiologi/vævslære, genetik
3. sem. Metodekurset er flyttet til 4. semester. Der 
er TKO sidst på 3. semester.

4./5. semester: 4. sem: Metodelære, hjerte/lunge/
blod og mave/tarm/lever m én eksamen
5. sem: Nyre/endo m én eksamen og patologi/im-
munologi m en anden. (den eksamen er sat til to 
timer, dette mener man i MSR er for lidt tid).
Sådan ser studieordningen ud nu, hvilket man i 
MSR ikke er tilfredse med,. 

Vi ønskede blokkurser på 4. og 5. samt en skriftlig 
eksamen på 5 semester med kendte cases, der er 
introduceret på 4. og 5. semester omhandlende 
blokfagene på de to semestre.
Skal vi arbejde på at få delt 4. semester op også? 
Det diskuteredes og der var enighed om, at det 
må være en prioritet i fagrådet allerede nu. Der 
er enighed om at prøve at få gennemført den case-
baserede eksamen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbe-
jde med ideen inden næste MSR-møde den 28. 
september. Den består af Mie, Simon Krabbe, 
Sabrina og Line. 

6. Eksamensformer:
Sabrina introducerede emnet og fortalte bl.a., at der 

findes 5 kategorier af eksamensformer, nemlig:

Skriftlige,
Klinisk/praktiske
Observation
Portefølje
Peer/selvevaluering

Gruppearbejde, eksamensformer:
Mødedeltagerne arbejdede med hvilke former for 
eksamen, man kunne tænke sig i de forskellige 
fag.

1. semester: Ja/nej burde være multiple choice, kemi 
kunne integreres i case og i multiple choice. 
TPK er fin som den er.
2. semester: Cellen: Multiple choice-del uden 
hjælpemidler og essay-del m hjælpemidler. Spotten 
bevares. Sundhedspsykologi skal have en chance 
men kan evt. laves om til en 48 timers opgave.
3. semester: Den mundtlige eksamensform er god. 
Det blev foreslået at man kunne indføre OSCE-
eksamen. På denne måde ville man også få fat i 
fysiologien. 
4. semester: Metodekursuset: 48-timers opgave. Er 
det etiske relevant at have med blev det spurgt? 
Man kunne overveje at pille etik og videnskabsteori 
ud af kurset og lave et selvstændigt kursus (sam-
men med 6./8. semester delen)
Resten af 4. semester: Multiple choice del hvor 
den ”passive del” testes og en short essay del hvor 
hjælpemidler er tilladte.    
6. semester: Formen er i orden
7. semester: Det er netop indført en tjekliste på 
prøvebasis til eksamen på 7. semester. Det foreslås 
at lærer og censor også skriver nogle ord ned om de 
forskellige punkter.
8. semester: Ingen forslag til ændringer, men man 
bør kigge på hvorfor eksamen fungerer så dårligt, 
sådan som det er nu.
9. semester: Sociologien fungerer fint.
10. semester: Eksamen tester ikke det, der er rel-
evant eller det, der er indholdet i kurset. Det fores-
lås, at man eksaminerer i en 48 timers opgave. 
Neurologien er fin som den er
Neuropsykiatri kunne være en videobaseret 
OSCE
Socialmedicin:?
11. semester: Sansefagene: Kunne alle gøres til pa-
tientbaserede eksamen eller evt. kunne billederne 
i dermatologi/venerologi standardiseres.    

7. Mødedatoer: 
28. september, 2. november, 30. november, (4. 
januar) 
Generalforsamling: 19. oktober, stormøde i Århus 
den 14. oktober, 6-9 semesters seminar onsdag den 
4. oktober. 9. december julefrokost   

DAGSORDEN MSR-
MØDE D. 28/9-06 KL. 
16:15, LOKALE 1.2.20
 
Vi har valgt at afholde et ekstra MSR-møde i 
oktober for at afkorte mødelængden. Denne gang 
skal vi derfor ikke diskutere de faste punkter som 
studienævn og udvalg, men vil forsøge at koncen-
trere diskussionen om enkeltsager.

1. Formalia  3 min
2. Rekruttering af nye  15 min
3. 7. semester  20 min
4. Indkomne ansøgninger 15 min
5. PAUSE   10 min
6. Hjemmeside  10 min
7. Bogladen  15 min
8. Meddelelser  5 min
9. Evt.   5 min

Mødet forventes at vare 2 timer 

Ad. 2
Vi har brug for en kort brainstorm over hvordan 
vi rekrutterer nye til MSR. Vi er presset i udvalg 
o.lign. og det kedelige udfald af denne tendens kan 
blive at der ikke sidder studerende i de vigtige 
udvalg.  

Ad. 3
Anne, der er repræsentant i 7. semestersudvalget, 
har bedt om, at vi diskuterer det meget aktive ud-
valgs arbejde lidt grundigere end normalt.

Ad. 4
Der er indkommet 2 ansøgninger til MSR. Den ene 
er fra gruppen i MSR, der tog på campingtur og den 
anden er fra scorebogsudvalget. Vi skal beslutte om 
vi ønsker at imødekomme disse ansøgninger.

Ad. 6
Morten, it-ansvarlig, har givet et tilbud på hvor 
meget domæne og webhotel vil koste for vores 
nye hjemmeside. Vi skal på baggrund af Runes 
anbefalinger om økonomien vurdere om vi har 
penge nok til at købe dette eller om vi skal søge 
penge til projektet.

Ad. 7
Undertegnede sidder i bogladens bestyrelse og der 
er flere principielle ting vi bør diskutere i forbin-
delse med den forestående fusion af Universitets-
bogladen med Akademisk Boghandel.

Vel mødt
Sabrina Eliasson
Formand, MSR

HUSK! Du kan altid kontakte MSR på msr@studmed.ku.dk eller på tlf.: 28756400!

ER DU TRÆT PÅ AT SPISE 
KOLD MAD? NU FINDES DER ET 
MINIKØKKEN I KANTINEN!!!!

Nu er det endelig på plads. Ved gamle ‘grill’, bagest i 
kantinen har vi nu de studerends første minikøkken.

MSR har med økonomisk støtte fra FADL sørget 
for at der er blevet opstillet 2 mikrobølgeovne og to 
elkedler i kantinen til brug for alle studerende. Det 
betyder at du nu kan medbringe mad der skal varmes 
i eksamensperioderne og ikke leve af guldkarameller 
eller pizza...

Så nu håber vi at I bruger det rigtigt meget.

/MSR

INDRE ORGANER
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Revision af 6-9 semester på 
medicin
Ny studieordning er efter-
hånden prøvet af et par gange 
på 6-9 semester. Derfor har 
studienævnet besluttet at der 
skal ses nærmere på hvad der 
kan gøres bedre.

Til dette formål er der 
blevet nedsat et udvalg 
med studerende og un-
dervisere, der skal dis-
kutere hvad der fun-
gerer, hvad der ikke 
gør og komme med et 
forslag til studienævnet 
om, hvordan 6-9 semester 
skal se ud i fremtiden.

I onsdag afholdt udvalgets to studen-
terrepræsentanter et møde hvor ale 
studerende var inviteret for at komme 
med forslag.
Efter en indledende diskussion fandt 
mødedeltagerne frem til 3 emner, 
der skulle kigges nærmere på: 
Folkesund fagenes placering, op-
bygning af kurserne i de paraklini-
ske fag; farmakologi, mikrobiologi og 
patologi samt klinikopholdet på 7. semester.

Folkesund-fagenes rolle på 6-9 
semester
Epidemiologi og videnskabsteori
På nuværende tidspunkt er det et problem at disse 
fag deduceres i så små bidder at det er umuligt at 
fordybe sig i dem. De er ikke oplagt integrerbare 
med medicin og kirurgi.

Fagene spiller godt sammen med medicinsk 
sociologi og Osval II. Desuden bruges fagene i 
klinikken som værktøjsfag når en ny behandling 
eller procedure skal institueres. De er derfor vigtige 
at have inden undervisningen i medicin og kirurgi 
for at kunne forholde sig til den viden man bliver 
præsenteret for der.

Epidemiologi og videnskabsteori kan sagtens 
integreres og lægges som et blokkursus i starten 
af 6. semester med en efterfølgende tentamen med 
hjælpemidler ligesom sociologi. Alternativt kunne 
det integreres med sociologi og sundhedsvæsenets 
organisation. Dette kursus bør dog ikke ligge på 
6. semester da det kræver den studerende har 
en vis forståelse for den kliniske hverdag og de 
kliniske fag.

SAU er klart det bedste til disse fag. I det hele taget 
kan modellen fra kursus i sociologi genbruges.

Arbejds- og miljømedicin
Disse fag sætter fokus på, at miljø og arbejde kan 
føre til sygdom og hvorfor den studerende skal 
huske at overveje dette i den kliniske hverdag.

Derfor er det oplagt at disse 
kurser ligger integreret 
i medicin og kirurgi, 
men ikke med den 
nuværende model 
hvor de ligger som 
to blokkurser.
Vi ønsker disse 
fag skal fuldt inte-
greret, så bevægeap-
paratsrelaterede ar-
bejdsskader behandles under 
bevægeapparatets sygdomme, 

miljø-realterede lungelidelser på lungekurset osv. 
Hvis en del af miljømedicin ikke kan 

integreres i kursus i medicin og kirurgi 
kunne et introkursus til miljømedicin 
integreres med et basiskursus i far-
makologi i starten af 6. semester
Evt. kunne visse dele lægges op 

på 10. og 11. semester hvis de 
ligger tæt op af fagene, der 

behandles her.

Fagene skal evalueres in-
tegreret med medicin og 
kirurgi.

Fagene skal have mere op-
mærksomhed i undervisnin-

gen i medicin og kirurgi. 
Derudover må der gerne 
indgå flere patienter i un-
dervisningen.

Oplæg mikrobiologi og 
farmakologi:
Farmakologi:

Farmakologi er et vigtigt værktøj 
til at forholde sig til interaktioner, 

dosis, virkningsmekanismer, bivirkninger hos 
alle patienter.
De indledende dele af farmakologien bliver flyttet 
op fra 4. og 5. semester og timerne i generel farma-
kologi kunne ligge som et blokkursus i starten af 6. 
semester uden eksamen mens resten af den mere 
specifikke farmakologi skal forblive integreret med 
medicin og kirurgi.

Alternativt kunne introkurset evalueres med en 
tentamen. Gerne med hjælpemidler, da hovedsagen 
må være, man får en forståelse for de generelle 
principper, der kan sætte en i stand til at forstå 
de efterfølgende emner.
Kursuslederne af dette kursus skal være i konstant 
dialog med klinikerne.

Den specifikke farmakologi skal knyttes til de 
enkelte kurser. 
Underviserne i den specifikke farmakologi SKAL 
være kliniske farmakologer, skal tale med klinikere 
fra enkelte kurser, så overlap undgås og der er kon-
gruens mellem undervisning og eksamensopgaver. 
Nuværende antal timer er passende. Indholdet af 
timerne skal forbedres.

Stoflisterne skal enten opdateres løbende eller 
afskaffes.

Mikrobiologi:
Mikrobiologisk kursus før infektions- og lunge-
medicin er godt integreret. Øvelseskurset skal 
kortes ned til 1 uge og de to resterende uger fordeles 
mellem lungemedicinere, infektionsmedicinere og 
farmakologer. Især øvelseskurset i virologi burde 
fjernes. Det vigtigste er at kurset burde være mere 
studenteraktiverende. 

Patologi:
Kommunikationen mellem kursusledere på 5. og 
6. semester samt kommunikation mellem klinikere 
og patologer skal forbedres så overlap undgås. 
Emnerne ligger fint i tråd med de andre kurser 

på 6. og 8. sem. så kurset skal forblive 
integreret.
Faget evalueres integreret med medicin 

og kirurgi.
Klinisk patologi på 7. semester skal være 

klinisk og ligge på hospitalerne. Den teoretiske 

undervisning bør skæres ned og den praktiske un-
dervisning opprioriteres. Evt. fokuserede ophold på 
patologisk afdeling efter samme model som dagen 
på biokemisk afdeling.

Klinik på 7.sem
Logbog
Logbogen er et godt redskab, men dens indhold og 
formål skal udbredes bedre til lægerne
Klinik undervisning 
Det kunne være en fordel at samle to klinikker af 
gangen på samme dag, så der kun er undervisning 
en dag om ugen.

CEKU
Generelt rigtig godt. Der bør være et kursus i anam-
nese og objektiv undersøgelse samt journalskrivn-
ing i starten af 7. semester. Journalkonceptet bør 
opdateres og dette kunne passende gøres af CEKU. 
Undervisningen i anamnese med psykologerne på 
7. semester bør skæres ned til den del, der indbefat-
ter videooptagelsen (båndoptagelse afskaffes).

Tutor/klinisk lektor
Tutoren skal ikke være under overlæge/ 1. reservel-
læge/afd-læge- niveau og skal være fastansat på 
afdelingen for at sikre en vis kontinuitet i de stu-
derendes oplevelse af afdelingen. Vedkommende 
skal have sat sig godt ind i logbøgernes indhold, 
eksamen ol. Det er tutorens ansvar at følge op på 
om de studerende får det udbytte af afdelingen, 
der forventes af dem og som de studerende selv 
forventer.
Rent praktisk bør der være en introdag  dels 
generelt på hospitalet, dels specifikt på afd. hvor 
tutoren introducerer de studerende både for afd.´s 
læger og afd.´sfunktion
Det kunne være en fordel hvis der blev udbudt 
kurser for tutorer i at være tutor.

Vagtplan og rotation
Det skal være et fast punkt på morgenkonferencen 
hvad de studerende skal lave og hvem der har ans-
varet for, de kommer igennem de opgaver, de skal 
udføre. Vagtplan kan enten udfærdiges af tutor el-
ler den studerende selv og så indpasses i afdelingen. 
Det kan være svært at lave vagtplanen på forhånd 
da de fleste studerende har erhvervsarbejde ved 
siden af klinikken som de er nødt til at passe.

På store, specialiserede hospitaler, kan det være 
en fordel at rotere mellem flere afdelinger, så man 
ser flere forskellige ting.

Hvis du, efter at have læst dette, har spørgsmål, 
kommentarer eller gode idéer, skal du bare skrive 
til anne81@stud.ku.dk eller evawetke@hotmail.com 
.Vi vil meget gerne høre hvad du mener.

Eva Wetke
 og 

Anne Holm

MSR'S POLITIKPAPIR

kortes ned til 1 uge og de to resterende uger fordeles 
mellem lungemedicinere, infektionsmedicinere og 
farmakologer. Især øvelseskurset i virologi burde 
fjernes. Det vigtigste er at kurset burde være mere 

Kommunikationen mellem kursusledere på 5. og 
6. semester samt kommunikation mellem klinikere 
og patologer skal forbedres så overlap undgås. 
Emnerne ligger fint i tråd med de andre kurser 

på 6. og 8. sem. så kurset skal forblive 

Klinisk patologi på 7. semester skal være 
klinisk og ligge på hospitalerne. Den teoretiske 

Anne Holm

Derfor er det oplagt at disse 
kurser ligger integreret 
i medicin og kirurgi, 

paratsrelaterede ar-
bejdsskader behandles under 
bevægeapparatets sygdomme, 

studenteraktiverende. 

Patologi:
Kommunikationen mellem kursusledere på 5. og 
6. semester samt kommunikation mellem klinikere 
og patologer skal forbedres så overlap undgås. 
Emnerne ligger fint i tråd med de andre kurser 

Klinisk patologi på 7. semester skal være 
klinisk og ligge på hospitalerne. Den teoretiske 

Ny studieordning er efter-
hånden prøvet af et par gange 
på 6-9 semester. Derfor har 
studienævnet besluttet at der 
skal ses nærmere på hvad der 

Til dette formål er der 
blevet nedsat et udvalg 

gør og komme med et 
forslag til studienævnet 
om, hvordan 6-9 semester 

I onsdag afholdt udvalgets to studen-
terrepræsentanter et møde hvor ale 
studerende var inviteret for at komme 

Efter en indledende diskussion fandt 
mødedeltagerne frem til 3 emner, 
der skulle kigges nærmere på: 
Folkesund fagenes placering, op-
bygning af kurserne i de paraklini-

integreres i kursus i medicin og kirurgi 
kunne et introkursus til miljømedicin 
integreres med et basiskursus i far-
makologi i starten af 6. semester
Evt. kunne visse dele lægges op 

på 10. og 11. semester hvis de 

mærksomhed i undervisnin-

Oplæg mikrobiologi og 
farmakologi:
Farmakologi:

Farmakologi er et vigtigt værktøj 

HUSK! Du kan altid kontakte MSR på msr@studmed.ku.dk eller på tlf.: 28756400!

INDRE ORGANER
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69-timersbar 2006!

Igen i år skal du allerede nu glæde dig til 69 timer 
fuld af spas, halløj og en god blanding af under-
holdning i alle spektrer mellem outreret forgøglet 
og metrosexuel klasse.

Årets 69-timers bar ligger som vanligt sidste week-
end af oktober, dvs. fra torsdag d. 26. okt. kl. 11.00 
til søndag d. 29. okt. kl. 07.00. Husk, du kan tage 
én gæst med pr. studiekort.

I løbet af de 69 timer vil der være åbent konstant 
med servering af diverse til halsen. Der vil være 
vekslende temaer og barer samt bands og DJ’s til 
at spille op. Årets program bliver offentliggjort 
snarest, indtil da kan I glæde jer og nyde nogle af 
billederne fra de sidste tre år. 

69-timersbar i Studenterklubben
-need we say more?

Tour de France bar 2006:
Ligner du stadig en mand der ligger og banker i en brænding efter tourbaren 2005 eller er du klar til en 
ny tour?

Tour de France Bar fredag 27/10 
kl. 16 under 69-timersbar.

Den texanske sheriff er væk, men Leth og 
Mader er i hopla og vil i år virkelig åbne 
for den store brune metaformuskel. Stil 
op og se om du har held i sprøjten. Der vil 
i år være mulighed for at få kyndig hjælp 
af CSC trioen: B.S. Christiansen, Ole Kåre 
Føli og Kalle Flebbe. 

Stil op og dyst i følgende konkurrencer:
Samlet klassement, bjergkonkurrence, 
holdkonkurrence og sprinterkonkur-
rence.

Tilmeld dit hold på sedlen i klubben og 
betal 250 kr. pr. hold til Kasper Anker. 
Der stilles hold à 4 personer, henholdsvis: 
hjælperytter, sprinter, klatrer og holdka-
ptajn. For yderligere oplysninger 

Kontakt:
Kasper Anker: 21258291
Michael Wilhelmsen 26140540

Optakt til 69-timers bar
INDRE ORGANER
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3OM1 BESØGER SPONSORB-
ØRNENE I CALCUTTA, INDIEN

Hej, jeg hedder Helene og har været med i 3om1 i 
fire år. I august og september besøgte jeg for anden 
gang vores samarbejdspartner i Indien, Indian 
Institute for mother and Child (IIMC). Denne gang 
var mit vigtigste formål med rejsen at besøge så 
mange af vores sponsorbørn som muligt. Læs her og 
i de næste numre af MOK hvad jeg oplevede...

Det var en stor oplevelse at besøge alle børnene. I 
hvert eneste hjem blev jeg hjerteligt modtaget af 
hele familien – og tit også resten af landsbyen, som 
lige blev nødt til at se hvad dette blege spetakel 
ville. Mange af børnene bor meget afsides, og flere 
af deres naboer har aldrig set et hvidt menneske 
før – og da slet ikke hørt dem tale! 
 Selvom børnene, målt efter vores nor-
deuropæiske standarder, bor meget trangt og ikke 
særligt luksuriøst, så er der ingen, der skammer sig 
over deres hjem og vilkår. Alle hjem er holdt helt 
rene og ryddelige, og der bliver gjort en dyd ud af at 
finde hjemmets bedste sideplads til den fremmede 
gæst. Mange steder fik jeg serveret en lille indisk 
specialitet, så som en frisk kokosnød, lidt slik eller 
chai, indisk the. Jeg havde små gaver med til alle 
børnene (farveblyanter, bamser, sæbebobler, biler) 
og IIMC forærede hver enkelt en lille kasse slik. 

Sahanara Khatun, sponsorbarn nr. 80
Sahanara er ikke hjemme, da jeg kommer forbi. 
Hun er i gang med at lave lektier hos sin tutor. 
De allerfleste af børnene har en tutor, for med 
50-80 børn i hver klasse er der ikke så meget tid 
til at tage sig af den enkelte. Tutorerne er typisk 
teenagere fra landsbyen, som går i highschool eller 
college og gerne vil tjene lidt ekstra. Sahanaras 
bror løber over og henter hende, og imens viser 
moren mig rundt i huset. Familien bor i et fint 
hus af cement, som er opført af IIMC, fordi deres 
gamle hus var rigtig dårligt. Der er to soveværelser 
– et til mor, far og Sahanara og et til storebror. 
Storebroren viser mig stolt at han har et fjernsyn 
på sit værelse – det virker godt nok ikke, men al-
ligevel... Tidligere var det Sahanaras storebror der 
var sponsorbarn, men han droppede ud af skolen 
for at blive elektriker, og så gik sponsoratet videre 
til lillesøster. Sahanara går i 6. klasse og gør sig 
umage for at klare sig godt. Hun vil gerne være 
læge når hun bliver voksen. 

Kartik Gayen, sponsorbarn nr. 91
Kartik har meget travlt med at smøre noget meget 
fedtet voks i håret, før jeg må tage billeder af ham. 
Han tog i det hele taget mit besøg meget alvorligt 
og havde ifølge hans mor brugt lang tid på at rydde 
op. Kartik er 14 år og går i 6. klasse. Han mumlede 
noget om at han vist havde dumpet en eksamen 
og derfor ikke måtte rykke op i den næste klasse. 
Men det gjorde ikke så meget for hans bedste ven 
dumpede også. Kartiks far er død, så nu bor han 
sammen med sin søster, som går i 7. klasse, sin 
mor, sin tante og nogle andre familiemedlemmer. 
Skarpt overvåget af sin mor forklarer Kartik at 
han bruger fritiden på at lave lektier – hvorefter 
han hvisker at han meget bedre kan lide at spille 
criket... Kartik har ikke de store karrieredrømme 
– han vil bare gerne have et arbejde når han 
bliver voksen. 

Nanjira Khatun, sponsorbarn nr. 95
Da Nanjira var spæd døde hendes far. Hendes mor 
fandt hurtigt en ny mand, men han var ikke in-
teresseret i Nanjira, så hendes mor efterlod hende 
hos en tante. Jeg har en stor familie, siger Nanjira, 
og peger rundt på en masse kvinder i forskellige 
aldre, som hun på forskellig vis er i familie med. 
Hun tænker aldrig på sin rigtige mor og far – dem 
har hun jo aldrig kendt. Nanjira er 11 år og går i 
6. klasse sammen med sin plejesøster Sarifa, som 
godt nok er tre år ældre end hende. Vi laver det 
meste sammen, siger hun. Nanjira kan bedst lide 

bengalitimerne, men hun er generelt gladere for 
at have fri. I fritiden kan hun nemlig øve sig i at 
danse og synge – og det er hun rigtig god til, siger 
nogle af tanterne. Jeg behøver heller ikke at lokke 
ret meget før hun opfører en meget yndefuld dans 
for mig, mens hun synger til. Men nej, hun skal 
ikke være danser når hun bliver voksen. Hun vil 
have en rigtig uddannelse og blive lærer.

Hvis du har fået lyst til at læse mere eller blive 
sponsor, så klik ind på www.3om1.dk 

TIRSDAG D. 24. OKTOBER  KL. 16.30 INVI-
TERER 3OM1 TIL FYRAFTENSMØDE I LILLE 
MØDESAL PÅ PANUM, HVOR DU KAN MØDE 
DR. SUJIT, INDEREN DER LEDER PROJEKTET 
I INDIEN! DU KAN OGSÅ TALE MED DE AK-
TIVE BAG 3OM1, MED MEDICINSTUDERENDE 
DER HAR ARBEJDET FRIVILLIGT I INDIEN 
OG SE EN MASSE BILLEDER DERFRA. VI 
GLÆDER OS TIL AT SE DIG!!

TAG MED PÅ
GIMS HYT-
TETUR OM
”MANUEL 
MEDICIN”
den 20.-22. 
oktober 2006 i 
Ganløse

Du får teoretisk og praktisk undervisning om:

Craniosakral-terapi og Muskuloskeletal Medicin
v/ læge Jørgen Korsgaard, læge Jette Korsgaard 
og læge, Ph.D. Irene Wittrup

Rosen-terapi
v/ Rosen-terapeut Kirsten Falch

Osteopati
v/ fysioterapeut og osteopat Claudio Colombi

Alexander-teknik
v/ autoriseret Alexander-lærer Michael T. Holm

Body Self Development System
v/ BSDS-stifter Ole Kåre Føli

Du er garanteret en superspændende og interes-
sant weekend
med et stort fagligt udbytte
– og så holder vi nogle fede fester og spiser god 
mad om aftenen!
Det koster kun 200 kr. at deltage!

Tilmeld dig ved at skrive dit navn, semester og 
tlf-nummer til:
gim@studmed.ku.dk

(sidste frist for tilmelding er d. 13/10 2006!)

skal ses på baggrund af befolkningens generelle 
økonomiske, politiske, kulturelle og sociale forhold. 
Endvidere tilrettelægges sundhedsaktiviteterne 
ud fra et bredt kendskab til lokale sygdomsopfat-
telser og traditionelle behandlingsmetoder. For 
yderligere information om Ulandsgruppen se 
http://uland.imcc.dk/

Begge vores nuværende projekter udløber i 2011 og 
det er derfor en høj prioritet, at vi får formuleret 
et nyt projekt. Som aktiv i ny-projektgruppen vil 
du have mulighed for at formulere, tilrettelægge 
og planlægge et nyt udviklingsprojekt helt fra 
bunden. Overordnet skal projektet dreje sig om 
sundhed. Den geografiske placering af projektet, 
samt den endelige projektbeskrivelse er op til 
gruppen, så længe den falder ind under Ulands-
gruppens strategi

Hvis du har lyst til at være med eller har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 
nyprojekt@gmail.com

Vi håber at høre fra dig inden mandag d.30/10-
06.
Med venlig hilsen
IMCC Uland

VIL DU VÆRE MED AT UD-
FORME ET NYT UDVIKLING-
SPROJEKT?

Vi giver dig hermed muligheden for at være med 
til at udarbejde og formulere et nyt udviklingspro-
jekt. Du vil være med helt fra starten, hvor vi skal 
udforme overordnede målsætninger, budgetter og 
en projektbeskrivelse. Vi har brug for engagerede 
personer fra forskellige studieretninger, der har gå 
på mod og lyst til at få erfaring med udformning 
af projekter i udviklingslande. Det vil give dig en 
glimrende mulighed for at få noget på CV’et, måske 
er det et oplagt specialeemne og du vil få erfaring 
inden for organisationsarbejde og projektformuler-
ing. Vi kan tilbyde et forum sammen med andre 
unge engagerede mennesker, hvor nogle vil have 
erfaringer fra tidligere projektarbejde.

Som del af ny-projektgruppen vil du være tilknyttet 
Ulandsgruppen, som er et projekt under IMCC. 
IMCC er en landsdækkende organisation, som 
primært består af frivillige medicinstuderende, 
der arbejder for en sundere verden.

Ulandsgruppen driver i dag to udviklingsprojekter 
i henholdsvis Ghana og Bolivia, som begge er fi-
nansieret af Danida. Alle nuværende medlemmer 
af Ulandsgruppen er ansat som projektkoordina-
tor på et af de to projekter og har været eller 
skal udsendes til et af projekterne i 14 måneder. 
Medicinstuderende og folkesundhedsstuderende 
samt deres evt. partnere kan søge om at blive 
udtaget til udsendelse i 14 måneder til et af 
Ulandsgruppens projektlande med et års forbere-
delse og et års frivilligt arbejde i organisationen 
efterfølgende.  Som del af ny-projektgruppen er du 
med i en undergruppe tilknyttet Uland og behøver 
derfor ikke optagelse i selve Ulandsgruppen. Vi 
kan desværre ikke tilbyde   udsendelse på det nye 
projekt efter formuleringen, men hvis muligheden 
byder sig kan der være mulighed for at søge midler 
til at lave forarbejde til projektet.  

Ulandsgruppens projekter formuleres, udar-
bejdes og igangsættes normalt udelukkende af 
medicinstuderende og folkesundhedsstuderende. 
Formålet med projekterne er at højne sundhedstil-
standen i nogle af verdens fattigste områder. I de 
to igangværende projekter samarbejder vi med de 
lokale sundhedsmyndigheder og med  lokalbefolk-
ningen. Bæredygtighed er et vigtigt udgangspunkt 
for Ulandsgruppens aktiviteter. Ulandsgruppen 
lægger vægt på, at sundhedsproblematikken 

STUDENTERKLUBBEN
NORMALE ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG-FREDAG 11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Kaffe/The – 3 kr. (gratis refill)
Slik – 10 kr.
Hygge og lån af spil – helt gratis!

BASISGRUPPERNE
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UD I DEN STORE VERDEN SOM 
MEDICINSTUDERENDE?

Med IMCC 
Exchange 
får du 
muligheden!

Canada, Indien, 
Portugal, Brasilien, 
Japan, Ghana…
D u  d r ø m m e r 
måske – vi kan 
måske hjælpe dig med at gøre drømmene til 
virkelighed!
Vi arrangerer klinikophold af en måneds varighed 
i (næsten) hele verden. 
Du kan komme af sted i såvel din sommerferie som 
en anden af årets måneder. Men ansøgningsfrist 
for hele året er den. 1. november 2006!

Kom til infomøde mandag den. 16. 
oktober kl. 17.00 i Lille Mødesal.
Vi håber på at se dig!

Venlig hilsen
IMCC Exchange

P.S. For resten søger vi også nye medlemmer til 
vores hyggelige Exchange-gruppe! Månedsmøde 
næste gang tirsdag d. 31. oktober kl. 16.

 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

INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING I FORENINGEN 
SUND BØRN TIRSDAG D. 31. 
OKTOBER KL. 16 I LOKALE 
1.2.20

Dagsorden:

1. valg af dirigent og referent
2. årsberetning
3. orientering om foreningens økonomi
4. valg af medlemmer og -suppleanter til besty-
relsen
5. indkomne forslag (skal afleveres til foreningens 
formand senest en uge før generalforsamlingen)
6. eventuelt 

På denne generalforsamling vil vedtægterne stort 
set blive skrevet komplet om. Hvis du har en holdn-
ing til dette så mød op eller send os dit forslag på 
eliasson@stud.ku.dk.

Der vil blive serveret mad under/efter mødet.

Mvh

Sabrina 
Eliasson
Formand, 
Foreningen 
Sund Børn

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.

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

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 41
Denne uge står i de faste tilbuds tegn; studenter-
præstens debatforum og strikkecafeen. Alle er 
velkomne. Ingen tilmelding er nødvendig. Inspir-
eret heraf får du her begyndelsen af Dan Turells 
digt om hverdagen:

Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af hverdagen 
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt 
der alligevel ikke er helt så kendt 
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens 
fjernhed fremmede ansigter.

Til gengæld har vores kollegaer i Indre By kær-
lighedsfilm på tapetet: “Casablanca” og “Mig og 
Bogart”. Filmene bliver ledsaget af oplæg ved 
hhv. Peter Schepelern og Jørgen I. Jensen.  Det 
foregår i Cinemateket i Gothersgade på torsdag 
den 12. oktober kl. 17.30, og der er gratis adgang. 
Tilmelding er dog nødvendig til Carl Fuglsang 
(cf@rundetaarn.dk) - 33 93 01 83. Læs evt. mere 
på www.indreby.org 

Vi holder efterårsferie i uge 42 og kontoret er derfor 
lukket 16.-20. oktober. 

Venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Har du en mening om forholdet mellem etik og 
videnskab? Har du spørgsmål, du gerne vil have 
svar på? Har du lyst til at udfordre præstens 
holdninger?

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 stadig 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 

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, 
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Det Danske Sigmund Freud Selskab og  
Psykoanalytisk Debat  
- indbyder til eftermiddagsarrangement om de 
psykoanalytiske teoriers aktualitet og betydning 
for behandlingsarbejdet i dagens Danmark. Ar-
rangementet slutter med en middag. Anledningen 
er, at Sigmund Freud i år ville være fyldt 150 
år, og formålet er at udbrede kendskabet til den 
psykoanalytiske teori og dens aktualitet i det 21. 
århundrede. 

PSYKOANALYSEN I DAG
Freuds teorier anvendt i 

behandlingsarbejdet
 

mandag 6. november 2006
kl. 14-18 på Rigshospitalet

 
Med foredrag og diskussion i salen ved:
Psykolog og psykoanalytiker, lektor ved Psykolo-
gisk Institut på Københavns Universitet 
Susanne Lunn: Om psykoanalysens betydning for 
den kliniske psykologi og psykiatri. 
Psykolog og psykoanalytiker i privat praksis, Søren 
Aagaard: Om den kliniske praksis.
Psykolog og psykoanalytiker, dr.phil og lektor ved 

KOM TIL SEXEKSPRESSENS 
ACTIONDAG!

Lørdag den 14. oktober fra kl. 10-
15 i Fadl’s mødelokale.

Vi starter med at spise brunch og bagefter uddan-
ner vi nye guider. 

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    

· Du kommer med i Panums mest   
 sociale gruppe. 
· 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 ungdoms  
 kulturen lige nu.
· Du kommer med til hyggelige   
 eftermiddage og vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Trine på: tlc@stud.ku.dk senest den 13. 
oktober.

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blend-
erfest.

Kom og bliv en del af Panums 
hyggeligste og festligste basisgruppe! 

Psykologisk Institut på Københavns Universitet 
Judy Gammelgaard: Om borderlinebehandling og 
gentagelsestvang.
Forfatter og filminstruktør Christian Braad Thom-
sen: Om Hitchcocks og Fassbinders visualisering 
af gentagelsestvang og dødsdrift.
 
Alle foredragsholdere har bidraget til antologien Fokus på 
Freud, red. Ole Andkjær Olesen, Christian Braad Thomsen 
og Bente Petersen, Hans Reitzels Forlag 2006.
 
Der udstedes bevis for kursusdeltagelse.
 
Pris for eftermiddagsarrangementet, kr. 150,- incl. 
kaffe
Pris for den efterfølgende middagen, kr. 200,- excl. 
drikkevarer.
 
Præcise oplysninger om lokale, restaurant og pro-
gram tilsendes de tilmeldte
umiddelbart efter fristens udløb 13. oktober.
 
Tilmelding senest  d. 13. oktober  ved indbetaling 
af kr.150,- eller 350,- pr. deltager til Psykoanalytisk 
Debats girokonto 3986276 (reg nr.1551). Samtidig 
bedes man maile tilmeldingen med angivelse 
af navn og adresse til: bente@mailme.dk  eller 

ebt@mail.dk
 
Med venlig hilsen,

Elisabeth Bruhn-Thomsen, 
formand for Psykoanalytisk Debat 
http://www.psykoanalytisk-selskab.dk  
og
Bente Petersen, 
formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab 
http://freudselskabet.dk
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LÆS MOK PÅ 
NETTET 

ALLEREDE TIRSDAG 
PÅ WWW.MOK.INFO


