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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 7 , årgang 39 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  Ingen DEADLINE, da MOK ikke udkommer i   
  næste uge

Tirsdag:  
  De Unge Mødre 20:55

Denne   redaktion

MOK

HUSK HUSK HUSK 

Mok udkommer ikke i 

næste uge!
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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
PANUM POSTEN
Nr. 64 - 13. oktober 2006

SUND STYRKER BA-
SALE IT-FUNKTIONER
Dekanatet og institutlederne har besluttet at 
iværksætte et projekt, der skal styrke de basale 
it-funktioner på SUND. It-funktionen på SUND er i 

dag fordelt på lille central it-afdeling og decentrale 
it-afdelinger på hvert af de nuværende institutter. 
Den nuværende organisering har samlet res-
sourcemangel og utilstrækkelig kvalitet som følge. 
Således er det de færreste afdelinger, som i dag kan 
overholde eksterne krav til it, herunder især krav 
om it-sikkerhed, jf. DS 484-normen.

Projektet skal sikre, at alle ansatte på SUND 
får en ‘it-basispakke’ af samme kvalitetsstand-

ard med basale it-funktioner (mail, kalender, 
net-værksdrev, restore-muligheder), og hvor en 
centraliseret løsning på fakultetsniveau gør det 
muligt at foretage de nødvendige it-investeringer, 
udnytte stor-driftsfordele og opbygge specialiserede 
it-kompetencer. 

De konkrete initiativer omfatter bl.a. etablering 
af et nyt netværk med fælles mail- og filserver, 
etablering af fuld daglig backup, automatiske 
opdateringer af software, bedre muligheder for 
hjemmeopkoblinger og dial-in for rejsende me-
darbejdere samt etablering af de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger (FireWall, virusscan, 
antispam, mv.).

Den centraliserede løsning omfatter i første omgang 
de 4 nye biomedicinske institutter samt fakultet-
ssekretariatet, driftsafdelingen, og Afdeling for Ek-
sperimentel Medicin, men projektet tager højde for, 
at de øvrige institutter på længere sigt kan indgå i 
den centraliserede løsning. Projektet er beskrevet 
yderligere detaljeret på SUNDs hjemmeside under 
/for ansatte/IT/. Dekanatet vil informere yderligere 
om it-projektet ved et senere fællesmøde. 

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
fakultetsdirektør Arnold Boon, boon@adm.ku.dk 
eller http://sund.ku.dk/for_ansatte/it/ <http://sund.
ku.dk/for_ansatte/it/>   

NY HJEMMESIDE 
DÆKKER FUSIONEN 
MELLEM KU, KVL OG 
DFU
Københavns Universitet har oprettet en særlig 
hjemmeside om den forstående fusion med KVL og 
DFU. Hjemmesiden giver løbende information til 
medarbejderne og har baggrundsinformation om:

· Visionen

STUDIET
AUTUM WORKOUT

Kære venner!!!
I denne uge er det efterårsferie. Bladene skifter 
farve, falmer som man siger og den kolde blæst 
kommer snigende. Efteråret byder på mange 
spændende oplevelser. Hører du ikke til dem der 
skal bruge denne dejlige tid på Panumsens bænke 
vil undertegnede på vegne af MOK-redaktionen 
foreslå et par skønne alternativer.
Dyrehaven:
Der er jævnt dejligt i dyrehaven. Masser af liv og 
en del kultur. Eftersigende skulle det være muligt 
at se Eremitageslottet indefra. I den forbindelse 
skulle der være en del jagtinteresserede tilstede 
der tjekker trofæer ud. Desuden er rig mulighed 
for at møde mennesker med dyr og børn. Så er du 
frisk på nye bekendtskaber, snakker mange for 
tiden om, at Dyrehaven godt kan gå hen og blive 
et slags sted for de unge. Desuden venter den 

”Jeg ryger endnu mere, når jeg er 
gravid!”

Efterårets absolutte højdespringer på seerlisten, Kanal-
4’s ”De Unge Mødre”, går så småt på hæld. Denne 
uges afsnit er muligvis de sidste inden jul. Som en lille 
trøst kan vi afsløre, at der allerede nu annonceres efter 
stjerner til næste sæson på forumet ungmor.dk

Udviklingen i sidste uge gik som ventet op i røg. Den 
uhyggelige Christina proklamerede, at hun under sin 
graviditet røg endnu mere end normalt – dvs. 30-40 om 
dagen! Med det indtag syntes det ikke mærkeligt, at hun 
ikke kunne ”mærke liv”, men hendes læge beroligede 
hende med, at barnet stadig var i live. Spørgsmålet er 
dog stadig hvorvidt, hun får lov til at beholde barnet. 
Faderen til det ufødte barn render mere og mere ude 
(til banko og præmiewhist). Christina er dog nervøs for, 
at han har en anden pige ude i byen.

store Hubertusjagt ude i fremtiden og traditionen 
tro er der kamp om pladserne. Hvorfor så ikke 
tage ud lidt tidligere og udse sig det gode træ, den 
bare plet eller en lækker plørehule. Dyrehaven 
er fuld af gode grunde til at henlægge lektier og 
ligegyldige bekymringer. Intet er så godt som et 
stykke med natur.
Mad
Vi lever i en tid hvor trends skifter hurtigere end vi 
kan nå, at sige dyrlægens natmad. Efterår betyder 
mad på menuen. Ikke bare et stykke med rugbrød, 
nej, god gammeldags mad er rigtig trendy for tiden. 
På toppen af listen ligger især flæskestegen med 
rødbedesalat og brune kartofler. Kan du nyde det, 
skal du nyde det i denne tid. Det er tjekket, smart 
og smager himmelsk.
Fiskeri.
Har du ikke en fiskestang er det nu du skal købe 
en. Luk bøgerne, tag klistret af stolen og smut af 
sted til den nærmeste sø, å eller flod. Her finder 

du freden. Møder naturens sande jeg og fanger du 
en fisk bliver du glad for at leve. I pauserne kan 
du læse lidt i den berømte bog om Faust.
Køb noget lækkert
I efterårets lange timer har du tid til lidt af hvert. 
Husk at lave lidt vildt. Slå dig lidt løs. Ring til en 
gammel barndomsven eller tag ud i byen og køb 
lidt lækkert. Butikkerne ligger klar til dig. Der 
er generelt et stort udvalg at komme efter. Du vil 
garanteret ikke blive skuffet. Og nettet er også 
leveringsdygtig. Internetstedet annsummers.com 
er en utrolig velanset netbutik som rigtig mange 
mennesker kender. Her kan du og din kæreste, 
gode ven eller lignende få masser spændende ideer 
til glæde og samliv. Krydderi til livet,  nye ideer og 
masser af fantasi.
MOK ønsker dig en god ferie – snup den mens 
du har den!

MOK-redaktionen/David

I Boltens Gård gav parret fra Amager den gas på 
dansegulvet. Eller det vil sige, Christina-musen, 
aka dukkebarnet, gav den den gas med ”random” 
Brian-typer, imedens Peter surt så på vogtende på to 
dametasker. Peter er ikke nogen John Travolta, men 
han har til gengæld styr på finanserne. Han holder 
lærlingelønnen tæt ind til kroppen, men har alligevel 
svært ved at sige nej, når Christina-musen har lyst til 
endnu en blå Bols. 

I Dalmose gav Bente eksempler på sin sublime 
kogekunst i fom af en virkelig lækker sauce (hemme-
ligheden er at bruge kartoffelvandet). David synes godt 
om Bentes mad, men virker stadig en anelse tvær over 
hendes fremtidige karriere i forsvaret. Alt var dog fryd 
og gammen, da vi senere mødte det unge par i Tivoli. 
Stemningen var en overgang truet af det faktum, at der 
kun var råd til ét turpas. Men et lån fra Davids mor, red-
dede situationen og David fik prøvet alle forlystelserne 

og at være barn igen for en kort bemærkning.

Katarina fra Vejle kæmper fortsat med at få rettens 
ord for, at Nico er faderen til Mikkel. Hun har desværre 
nålefobi og har det svært dårligt med blodprøvetagnin-
gen på Vejle Sygehus. Hun overvinder dog frygten ifølge 
med en veninde. Da hun når frem, har hun dog ikke sit 
pas med og må gå med uforrettet sag. Dette fremkalder 
en del harme hos Katarina, der kvitterer med en fræk 
bemærkning – ”Tak for ingenting”. 

Michelle har fået en drøm om at blive sygeplejerske. 
Hun læser derfor på VUC og skal op til eksamen i 
biologi. Ikke just hendes yndlingsfag og hun frygter 
noget med åer og vandløb. Lykkens gudinde ler Michelle 
op i ansigtet. Efter at have trukket et spørgsmål om 
næringsstoffernes kredsløb i et vandhul, spørger 
Michelle sin lærer – ”er det sådan noget med nitrat og 
fosfat?”. Michelle har nu 24 timers forberedelse! 
Vi håber det går godt. Mok-red/Martin



4
· Vision for DFU, KVL og KU 
· Ny organisation
· Tidsplan 
· Fusionsparterne 
· Fusionssekretariatet 
· Spørgsmål og svar.

Hjemmesiden har desuden et debatforum, der er 
åbent for alle samt et nyhedsvindue, der oplyser om 
de seneste begivenheder i fusionsprocessen.

Yderligere oplysninger: www.ku.dk/fusion <http://
www.ku.dk/fusion>   

KU I FRONT FOR KOM-
MERCIALISERING
Københavns Universitet ligger i spidsen blandt 
de danske universiteter, når det handler om at 
indgå licensaftaler og tjene penge på forskning-
sresultater. KU stod i 2005 alene for knap 40 
procent af universiteternes samlede indtægter 
fra kommercialisering. Det viser en opgørelse fra 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Københavns Universitet har indgået otte licens-
aftaler i 2005, mens syv patenter er blevet udstedt i 
samme periode. I alt har KU i løbet af de sidste fem 
år indgået 18 licensaftaler. I 2005 tjente Universite-
tet 1,75 millioner kroner på kommercialisering. 

En fusion mellem DFU, KVL og KU vil i øvrigt 
betyde, at det fusionerede universitets del af de 
samlede indtægter vil komme op på 57 procent. 

Yderligere information: TT-Enheden, att. Karen 
Laigaard, kala@adm.ku.dk eller www.tt.ku.dk 
<http://www.tt.ku.dk/>  

ANSØGNINGER OM 
NOVO SCHOLARSTI-
PENDIER HAR FRIST 
DEN 15. NOVEMBER
Novo Nordisk og Novozymes udbyder en række 
scholarstipendier til kandidater fra universiteter 
i Danmark og Sydsverige med forskningsinter-
esse inden for bioteknologi og farmaci, herunder 
bioinformatik, molekylær biologi, mikrobiologi, 
medicinsk kemi, biofysik, farmakologi m.v.

Stipendiet beløber sig til 72.000 kr. for et helt 
år og kan ikke forlænges. Alle projekter skal 
støttes af en kontaktperson fra Novo Nordisk eller 
Novozymes, som ønsker at følge projektet eller 
bistå som rådgiver.

Det ansøgte projekt skal have en høj videnskabelig 
kvalitet og skal have opbakning fra såvel univer-
sitetets rådgiver som Novos kontaktpeson. Projek-
tperioden begynder i perioden 1. februar 2007-1. 
september 2007.

I forbindelse med stipendierne afholdes et Novo 
Scholarship Symposium den 25. januar 2007 hos 
Novo Nordisk/Novozymes i Bagsværd. 

Yderligere information: Novo Nordisk A/S, Corpo-
rate Research Affairs, att. Berit Albrechtsen, tlf. 
4442 3810, bal@novonordisk.com  

NEURODAGEN DEN 3. 
NOV. MED FORMIDLING-
SKONKURRENCE, 
FORELÆSNINGER OG 
POSTERS
For 3. år i træk arrangerer en række yngre forskere 
fra Neuroclustret den såkaldte Neurodagen, som i 
2006 løber af stabelen den 3. november.

Arrangementet på SUND, som tiltrækker neu-
roforskere fra hele Danmark og fra Sydsverige, 
omfatter i år en formidlingskonkurrence, hvor 4 
yngre forskere går på talerstolen for at udfordre 
den nye formidlingsteknologi. 

Hovedtalerne ved arrangementet er professor 
Charalambos P. Kyriacou fra UK og professor 

Clifford B. Saper fra USA.

Yderligere information: www.neurodag.dk <http://
www.neurodag.dk/>   

KU AFHOLDER 9 
EFTERÅRSARRANGE-
MENTER OM EMNET 
FRA HJERNE TIL BEVI-
DSTHED 
Satsningsområdeet Krop og bevidsthed inviterer 
til åben forelæsningsrække om kognitiv videnskab. 
Under titlen Fra hjerne til bevidsthed giver 9 for-
skere ved Københavns Universitet en introduktion 
til det krydsfeltet mellem moderne neurovidenskab, 
computerteknologi, psykologi og filosofi. 

Kommende foredrag om Personlighedens neuro-
biologi afholdes den 26. oktober og har professor 
Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskning-
senhed som oplægsholder. 

Fra SUND bidrager ved senere foredrag professor 
Jens Bo Nielsen, MFI, lektor Ole Kjærulff, MFI 
og professor Josef Parnas, Klinisk Institut for 
Neurofag og Psykiatri.

Yderligere information: www.ku.dk/satsning/
krop_og_bevidsthed/ <http://www.ku.dk/satsning/
krop_og_bevidsthed/>  

RUMMÆND BESØGTE 
MEDICINSK FYSIOLO-
GISK INSTITUT DEN 10. 
OKTOBER
De 3 danske astronautkandidater til det eu-
ropæiske astronautkorps har besøgt Medicinsk 
Fysiologisk Institut, MFI, i forbindelse med et 
3 ugers forberedelseskursus til det europæiske 
rumprogram ved European Space Agncy, ESA. 

Træningslejren herunder introduktionen til hu-
mane forsøg i vægtløs tilstand ved professor Peter 
Norsk, MFI, skal give kandidaterne de bedste 
muligheder for at blive optaget, når ESA til næste 
år forventes at optage nye kandidater. 

PANUMKANTINEN MAN-
GLER BESTIK OG SERV-
ICE
Kantinen på Panum efterlyser bestik og service, 
som findes tilbageholdt på institutter og i afde-
linger.
Kantinechef Linda Kruchow beder hjælpsomme me-
darbejdere om at bringe bestik og service retur.

KONFERENCE OM BIO-
ETIK DEN 7. NOVEMBER 
2006 I KØBENHAVN
Den danske UNESCO-nationalkommission og Det 
Etiske Råd inviterer til bio-etik konference med 
udgangspunkt i UNESCO’s deklaration Universal 
Declaration on Bioethics and Human Rights. 

Konferencen har titlen: Hvem griber bio-etikken 
- Hvad skal og kan vi bruge deklarationen til, og 
hvilke spørgsmål rejser den? og finder sted tirsdag 
den 7. november 2006, kl. 13.00 - 16.30 i Fægte-
salen, Undervisningsministeriet, Frederiksholms 
Kanal 26, 1220 København K

Konferencen åbnes af formanden for Det Etiske 
Råd, Ole J. Hartling, som også er medlem af 
Den danske UNESCO-nationalkommission og 
UNESCO’s International Bioethics Committee 
og herefter vil der være indlæg fra bl.a. Henk 
ten Have, UNESCO Paris, docent, dr. jur. Mette 
Hartlev, professor Peder Agger, direktør Finn 
Kamper-Jørgen og uddannelsesleder Anette Roep-
storff Nissen. 

UNESCO’s deklaration, kan findes på http://un-
esdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180E.
pdf 

PUCS AFHOLDER KURS-
ER I BLACKBOARD 
FOR UNDERVISERE OG 
STUDIESEKRETÆRER
PUCS afholder i løbet af efteråret 2006 et antal 
Blackboard Introkurser for undervisere og stud-
iesekretærer ved SUND. Her vil PUCS gennemgå 
de mest basale funktioner i platformen bl.a. struk-
turering af kursusrum, upload af materialer og 
udsendelse afsende e-mails. Kurset afholdes onsdag 
den 25. oktober kl. 13.00 - 16.00, og torsdag den 9. 
november 2006, kl. 09.00 -12.00, begge arrange-
menter i lok. 9.2.14a-b på Panum Instituttet.

Desuden afholder PUCS et kursus i udformn-
ing af test og evalueringer i Blackboard den 31. 
oktober 2006, kl.13.00 -16.00, Panum Instituttet, 
lok. 9.2.14a-b.

PUCS tilbyder desuden at arrangere individuelle 
kurser for grupper af undervisere.

Yderligere information: PUCS, att. Annelise 
Wildenradt, tlf. 3545 4472, a.wildenradt@pucs.
ku.dk eller www.pucs.ku.dk <http://www.pucs.
ku.dk/>  

SYMPOSIUM OM CAN-
CER I ANLEDNING AF 
PROFESSOR KELD 
DANØS 70 ÅRS FØD-
SELSDAG
I anledning af professor Keld Danøs 70 års fød-
selsdag afholder Finsenlaboratoriet fredag den 
10. november, 2006 kl. 12.30-15.30 et symposium 
under titlen Extracellular proteolysis and cancer. 
Symposiet afholdes i Auditorium 1, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, København Ø

Blandt talerne er forskere fra Danmark, Italien, 
Spanien UK og USA. Programmet kan ses i Akad-
emisk Kalender <http://sund.ku.dk/akademiskka-
lender/>  på SUNDs hjemmeside.

Yderligere information: Finsenlaboratoriet, att. 
sekretær Lene Ahrenst, tlf. 3545 5615
 

SYMPOSIUM OM KLINI-
SKE FÆRDIGHEDER 
DEN 6. DECEMBER I 
HERLEV
Københavns Universitetshospital og Universitet-
shospitalet i Lund inviterer til symposium om 
Research on Clinical Skills Training. Symposiet 
afholdes den 6. december 2006, kl. 9.00-17.30 i 
store Auditorium på KAS Herlev.

Program:
· Overview of the current research on the use of 
simulation in health professionals’ education. 
· Integration of simulation based training in formal 
programs of health profession education. 
· Collaboration about skills training and research 
activities

Der er frist for tilmelding den 15. november på 
dims@herlevhosp.kbhamt.dk  

Yderligere information: Sekretær Susanne Rytter, 
tlf. 44883451, susryt01@herlevhosp.kbhamt.dk 

DOKTORGRADER OG 
PH.D. GRADER VED 
SUND
Akademisk Råd har den 22. september 2006 tildelt 
Peter Fleng Daniel ph.d.-graden i sundhedsviden-
skab på baggrund af projektet Måling af Nitrogen 
Oxid (NO) i Udåndingsluften hos Småbørn.

Akademisk Råd har den 27. september 2006 tildelt 
Merete Labriola ph.d.-graden i sundhedsvidenskab 
på baggrund af projektet Work environment factors 
associated with long term sickness absence and 
return to work.
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Akademisk Råd har den 27. september 2006 tildelt 
Peter René Hillestrøm ph.d.-graden i sundhedsvi-
denskab på baggrund af projektet Quantitative 
Analysis of Exocyclic DNA Adducts in Humans. 
Method Development and Application in Human 
Biomonitoring.

Tillykke

REFERAT AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET RIG-
SHOSPITALET, D. 31. 
AUGUST 2006 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, overlæge 
Michael Petersen, overlæge Helle Aggernæs, prof. 
Mogens Spang Thomsen, overlæge Keld Kjeldsen, 
overlæge Jesper Eldrup, overlæge Ole Weis Bjer-
rum sekretær Karin Perch Nielsen, sekretær Lili 
Hansen og sekretær Rita Dalhammer.  

Fraværende:  Overlæge John Vissing, over-
læge Henrik Arendrup, stud. med Thea Møller (12. 
sem. ny - semesterfri), stud. med. Hellen Edwards 
(11. sem.) stud. med. Morten Lindhardt (10. sem.), 
stud.med. Anne-Sophie Christensen (8. sem.).   

DAGSORDEN:
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 

2.Godkendelse af referat
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden
Orienterede om at professor Hans Sjöström 
fratræder sin stilling som undervisnings 
prodekan. 
Den nye undervisningsstruktur blev diskuteret, 
formanden følger udviklingen.  

4.Meddelelser fra Studienævnet
Torben V. Schroeder orienterede om, at forslaget 
om at tilbyde alle medicinstuderende på 9. se-
mester ved det sundhedsfaglige fakultet en dags 
tværfaglig undervisning er blevet godkendt af 
Studienævnet.

5.Evalueringer af 10. sem. F2006 (nyt 
punkt)
Evalueringer af hele 10. sem., F2006 (bilag) blev 
gennemgået og diskuteret. Torben V. Schroeder 
udtalte, at evalueringerne var rimelige, desuden 
foreslog han, at eksamen også skulle evalueres. 
10. sem. undervisning blev diskuteret. Helle Ag-
gernæs udtalte, at det er vigtigt, at der er sam-
menhæng
i undervisningen.  

6.Meddelelser fra sekretariatet
Orientering om status for holdsætninger i 
efterårssemesteret.

Der er oprettet for mange undervisningshold i 

CEKU. Da fakultetes prognoseværktøj de sidste 
5-6 semestre har vist sig altid at overvurdere be-
hovet, foreslog Torben V. Schroeder, at man bevidst 
oprettede færre hold, da det økonomisk er meget 
kostbart at nedlægge hold med den relativt korte 
varsel det sker.

Planlægningsmøde for forårssemestret 2006 af-
holdes 12/9-06.
Valg af studenterrepræsentanter afholdes i sep-
tember.

7.Meddelelser fra semestrene
Ingen studenter var mødt.

8.Nye mødedatoer for 
efterårssemesteret  
Følgende nye mødedatoer for klinikudvalgsmøder 
i efterårssemestret 2006 blev besluttet:
12/10-06, 30/11-06 og 25/1-06.  

9.Evt.
Mogens Spang Thomsen orienterede om, at ret-
smedicinsk forventer, at Institut for Molekylær 
Patologi skal fraflytte deres lokaler, og det er derfor 
ikke sikkert, at klinikudvalgsmøderne kan afholdes 
her i fremtiden.
KAGE: Sekretariatet tager kage med næste 
gang.

Referent: 
Sekretær Karin Perch Nielsen

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

Studievejledningen kan ofte hjælpe dig, hvis du 
EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se hvornår du skal til eksamen og læs 
om de mange regler.

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

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller amme et barn 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.
Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige fødselsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Fødselsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, her er van-
drejournalen ikke nok. I studievejledningen kan 
vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til studievejledningen, og vi vil 
hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på http://www.
sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dispensa-
tion/.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 42-43 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
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 nb    
Tirsdag  24/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard  
Onsdag  25/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag  26/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag  26/10 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin nb    
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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder  
Hver Onsdag                      1000 – 1200  Tina Gottlieb 
Hver fredag   0900 – 1000  1000 – 1200  Tina Gottlieb 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE 
semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.3

kommer i en situation hvor du har brug for en 
dispensation til en særlig studieplan eller 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

OBS: Glemt at tilmelde dig eksamen? Så kom ned 
til studievejledningen med det samme!

STUDIET
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HVOR FINDER JEG UD 
AF… 
Har du brug information om studiet 
som du ikke lige kan finde her i MOK, 
på SIS eller www.medicin.ku.dk så 
kig i studiehåndbogen. Her finder du 
svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi 
får i studievejledningen, samt en masse 
knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg 
studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

Al information om universitet, studiet, klinikhos-
pitalerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er 
samlet i studiehåndbogen. Her er alle formelle og 
uformelle forhold beskrevet i et let tilgængeligt 
sprog. Du kan finde reglerne for holdtilmelding, 
orlov, eksamen, sygemelding, information om 
hvordan man bruger biblioteket, de vigtigste 
adresser og meget mere. Har du gennembladret 
studiehåndbogen og ved du hvad den indeholder, 
kan du spare dig selv for mange forgæves opkald 
og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

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

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

EKSAMEN + HOST HOST 
= SYGEMELDING?
Det er vigtigt du husker at framelde 
dig eksamen rettidigt hvis du bliver 
syg. Ellers vil det komme til at tælle 
som et eksamensforsøg. Her kan 
du læse hvornår og hvordan du 
sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamenskon-
toret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Herefter 
skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og 
aflevere den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter 
eksamen. Lægeerklæringen skal indeholde lægens 
ydernummer og stempel, ellers er den ikke gyldig. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du 
skrive det øverst på lægeerklæringens forside.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

OBS: Særligt for mundtlig eksamen i intern 
medicin/kirurgi på 12. semester 1986-ordningen.
Du skal dagen inden eksamen ringe og få oplyst 
eksamenstid og –sted. Hvis du allerede her ved 
du er syg skal du oplyse det. Hvis du bliver syg på 
selve eksamensdagen skal du ringe inden kl. 09:00 
og melde det, men det kræver at du dagen inden 
har fået oplyst eksamenstid og  -sted, ellers vil du 
blive noteret som udeblevet.

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

Studietilbud
DET DANSKE SIGMUND 

FREUD SELSKAB OG  
PSYKOANALYTISK DEBAT  

- indbyder til 
eftermiddagsarrangement om de 

psykoanalytiske teoriers aktualitet 
og betydning for behandlingsarbejdet 

i dagens Danmark. Arrangementet 
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 
Psykologisk Institut på Københavns Universitet 
Judy Gammelgaard: Om borderlinebehandling og 

gentagelsestvang.
Forfatter og filminstruktør Christian Braad 
Thomsen: 
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 Psykoa-
nalytisk Debat http://www.psykoanalytisk-

selskab.dk  og
 Bente Petersen, formand for Det Danske Sig-
mund Freud Selskab http://freudselskabet.dk
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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. Til gengæld kan vi tilbyde

·Scholarstipendium  
·Forskningsmiljø i høj international klasse

TJEN LIDT EKSTRA 
TIL JULEGAVER VED 

STUDIERELEVANT 
SKRIVEOPGAVE 

HJEMMEFRA
Videnscentret for Døvblindblevne 

arbejder på at udgive en kort 
beskrivelse af de 15 mest almindelige 
syndromer, som bl.a. medfører tab af 
syn og hørelse. Opgaven går ud på at 
læse beskrivelserne af syndromet på 

nettet (vi har netstederne), trække de 

LEDIG STILLING SOM 
STUD. MED/LÆGEVIKAR.

1 fuldtidsstilling eller 2 
deltidsstillinger.

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 
rekruttere patienter, informere om 
studiet og følge patienterne. Der vil 

STUDENTERMED-
HJÆLPER – DELTID.
Afdeling for Almen Medicin på 

Institut for Folkesundhedsvidenskab 
ved Københavns Universitet søger 

en studentermedhjælper 15 timer pr. 
måned snarest.

Arbejdsopgaver:
-Efterse kameraer og stativer, som bruges til un-
dervisningen på 12. semester
-Slette bånd til vores videokameraer, 
-Praktisk hjælp ved eksamen. bl.a. klargøring af 
eksamenslokalet, samt kaffebrygning mm. 
-Andet forefaldende kontorarbejde

 
Stillingen kræver fleksibilitet og gode samarbejd-
sevner. Teknisk snilde er absolut en fordel, men 
ikke et krav. 
Du skal have lyst til weekendarbejde, da sletning 
af bånd foregår fra fredag eftermiddag og hen over 
weekenden én gang om måneden (ca. 10 timer). 
Eksamenshjælpen foregår 2 hverdage dage pr. 
måned fra ca. kl. 7.30 og er fordelt på ca. 2½ time 
pr. dag.
Ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden er 15 t/måned. Løn i henhold til 
overenskomst, som pr. 1. april er ca. 105 kr. pr. 
time alt efter, hvilket år du studerer på. Yderligere 
oplysninger kan indhentes hos afdelingsleder 
Klaus Witt (35 32 79 44)  og Bente Jørgensen (35 
32 79 50) .

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
Ansøgning:
Sendes til Afdeling for Almen Medicin, Øster 
Farimagsgade 5, Opgang Q, Postboks 2099, 1014 
København K, senest den 6. november 2006, kl. 
12.00

Afdeling for Almen Medicin er de praktiserende 
lægers universitetsafdeling, som varetager fors-
kning og undervisning af lægestuderende i almen 
medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet. Afdelingen beskæftiger 
tre fuldtidssekretærer. Afdeling for Almen Medicin 
er en af 11 afdelinger på universitetets Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, og har desuden et tæt 
forskningssamarbejde med Forskningsenhed for 

relevante fakta ud og skrive dem ind i 
den skabelon, vi har lavet for dem. 

Vi har derfor brug for en kvik medicinstuderende, 
som 

·kan læse medicinsk faglitteratur på engelsk
·skriver godt dansk
·kan uddrage specifikke oplysninger af større 
artikler
·arbejder struktureret
·er pålidelig
·har adgang til internettet
·har tid til at arbejde med det i løbet af den næste 
måneds tid

Vi regner med, at opgaven vil tage ca. 20-25 timer, 
men vil honorere efter dit faktiske tidsforbrug 
(110 kr./time).

Ring og tal med centerleder Ole E. Mortensen, 
hvis du synes, det lyder interessant eller vil have 
flere oplysninger.

Videnscentret for Døvblindblevne
Generatorvej 2 A

2730 Herlev
Tlf. 4485 6030
www.dbcent.dk

·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 23. 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

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.

Ansøgningsfrist 25. oktober 2006.

Ansøgning kan sendes til undertegnede på e-
mail:

asgsoh01@glostruphosp.kbhamt.dk

Sohail Asghar
Læge, Klinisk Assistent

Neurologisk Afdeling
Dansk Hovedpine center

Tlf: 43232161

Annoncer
RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges til 
et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget er 
at undersøge, hvordan signalstoffet Prostaglandin 
E2 (PGE2) virker på pulsårerne i hjernen og på 
hjernens blodgennemstrømning. Desuden ønskes 
en beskrivelse af evt. hovedpine efter infusion 
af PGE2.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 

hovedpine. PGE2, der er undersøgt i talrige forsøg 
med mennesker, er et naturligt forekommende 
karudvidende stof, der er påvist i hjerneblodkar og 
nerverne omkring disse, og det ønskes undersøgt, 
hvilken indflydelse dette stof har på hjernens 
blodgennemstrømning og evt. hovedpine.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 5 
timer samt til en forundersøgelse (ca. 45 minut-
ter)
Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-

domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA-20060026 

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

STUDIET OG ANNONCER



8
COMPUTER SÆLGES:

Fin studiecomputer. AMD Athlon 1 Ghz, 512 mb 
RAM, 80 Gb harddisk. Nvidia TNT2 64 skærm-
kort, cd-brænder og MPEG-dekoder kort. 17” 
Nokia skærm medfølger samt tastatur og mus. 
Windows XP, office og antivirus installeret. Sælges 
for 900 kr. 
Kontakt Tobias på tibfelt@hotmail.
com el tlf. 20644580.

FLOT, FRANSK RENÆSSANCE-
BORD FRA BUEHØJGAARD I 
MASSIVT TRÆ SÆLGES.

Solidt fransk ”Provence-spisebord”, mørkt bejdset, 
med 2 tilhørende tillægsplader og 6 stk. stole med 
flet. (der medfølger rest af møbelvoks købt samme 
sted som møblerne).
Absolut flot, rustikt og i bedste kvalitet spisebord 
med stole. Købt hos Buehøjgaard (http://www.
buehojgaard.dk/), ca. 5 år gammelt.
Bordet står i fin stand, tillægsplader forekommer 
dog med lidt ridser/skrammer, men fejler ellers 
intet. Ny pris 18.000,-, nu for kun 5.000,- (bemærk, 
at det er massivt træ – billeder kan fremsendes, 
hvis det ønskes). Mål på bord (uden tillægsplader) 
L:180cm./B:90cm/H:75cm Mål på tillægsplader. 
L:45cm/B:90 Mål på bord med tillægsplader 
270cm.

Bordet kan beses og afhentes i Brønshøj. 
michael.daniel@comxnet.dk

FORSKERSPIRER

Hvis du kunne tænke dig at arbejde med psyko-
social kræftforskning så er vi en afdeling der 
søger studerende, der vil prøve hvordan det er 
at arbejde med forskning. Vi arbejder ud fra en 
epidemiologisk metode, men har samarbejde med 
antropologer, psykologer og teologer. Vores forskn-
ing handler om i hvilket omfang psykologiske og 
sociale forhold betyder noget for at få kræft, hvad 
der sker når man får sygdommen og hvordan man 
kan forbedre kræftpatienters muligheder for at 
klare livet. Vi har flere datasæt klar til analyse 
og skrivning. Vi lever af videnskabelige artikler 
i internationale tidsskrifter, så dit arbejde vil få 
betydning for diskussionen af de emner jeg her 
nævner. Det betyder også noget for dit CV. Vi tilby-
der dig mulighed for at arbejde i en af de førende 
grupper i Europa indenfor psykosocial epidemiolo-
gisk kræftforskning. Hvis det her har din interesse 
så skriv en mail til christof@cancer.dk

Christoffer Johansen overlæge, 
ph.d.,dr.med. Institut for 
Epidemiologisk Kræftforskning

RESERVELÆGEVIKARIATER

Psykiatrisk Center Glostrup søger flere lægestu-
derende, der har bestået psykiatri, til reservelæ-
gevikariater.

Vikariaterne er fra d. 01.11.06 eller efter aftale. 
Varighed fra 1 - 6 måneder, med mulighed for 
forlængelse.

Der vil være vejledning i Osvald II-opgave.

Et af målene i Københavns Amts personalepolitik 
er ligebehandling  uanset køn, alder, etnisk bag-
grund, handicap eller religion. Det sikres blandt 
andet gennem ansættelses-og uddannelsespoli-
tikken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
overlæge Poul Brix tlf. 4323 3502.

Informationer om sygehuset på www.
kbhamt.dk/pcglostrup

Ansøgning stiles til:
Klinikchef Lars Eplov
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

TURNUSBYTTE! 

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

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

Er der tomt derude ?Er der tomt derude ?
                                                                                                                

Kære, unge lægestuderende ...
Tror du, at livsformer som dig kan overleve udenfor universitetsbyerne ?

BS udtaler: Bedre end ventet !

                                                                        

God og solid turnusuddannelse - Faglig udfordringer - Diversitet i opgaverne

og udover det faglige:  Åbne arme - Højt til loftet - Plads til dig og din familie

Gå ind på www.dlvu.dk og læs mere ... 

kan tilbyde dig:

SÆLGES!

Jeg ligger inde med to VIP-billetter til Huber-
tus-jagten i weekenden d. 5. november. Du er 
garanteret supergodt udsyn til magasindammen 
og VIP-delen indebærer gratis brug af camping-
skammel. Bagsiden af medaljen er, at du skal 
følges med min mor, far og mormor. Medbring 
selv gummistøvler.

Lasse P. Albrecthsen tlf 26551102

SÆLGES!

Jeg er kommet til hurtige penge og er i den forbind-
else i gang med at udskifte mit klædeskab. Derfor: 
Et par palladium i mørkeblå str. 42, to par Har-
ley-Davidson-gamacher og tre Peak Performance 
rullekraver sælges! Kom med bud.

suzanne@yahoo.dk

ANNONCER
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

VÆLGERMØDE
Tirsdag den 24. oktober 2006 afholder KKF vælgermøde. Mødet finder sted i Henrik 

Dam Auditoriet kl. 16.00-18.00, hvor alle opstillede lister vil være tilstede og besvare 
dine spørgsmål. 

Du har altså her alle tiders chance for at finde ud af, hvilken kandidat/liste, du vil 
stemme på.

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

AVANCERET GENOPLIVNING
På grund af meget få tilmeldinger til FADLs lægevikarkursus Avanceret genoplivning/AKLS, bringer vi her en beskrivelse af kur-

set.  Og du kan stadig nå at tilmelde dig!

Formålet med kurset er at give lægestuderende mulighed for at lære eller vedligeholde færdighederne ved den avancerede 
behandling af hjertestop på hospitaler og sygehuse. I forbindelse med arbejdet på hospitalerne kan du som ventilatør, anden 
FADL-vagt, studerende i lægevikariat og nyuddannet læge blive en del af - eller ansvarlig for det personale, som skal yde avanceret 
hjertestopbehandling. Effektiviteten og hurtigheden af behandlingen er afgørende for patientens overlevelse. 

En god og risikofri måde at forberede dig på hjertestopsituationen er simulationstræning under realistiske omstændigheder 
og situationer. Under simulationen trænes behandlingsmetoder, brug af udstyr, de enkelte teammedlemmers funktioner, ledelse, 
kommunikation, samarbejde og meget mere. 

Kursusvarighed og opbygning:

• 1½ times indledende teori 

• Ledelse, kommunikation og samarbejde 

• Hjertestoprelevant EKG 

• Hjertestoprelevant medicin 

• Hjertestopalgoritmen (det europæiske genoplivningsråds guidelines 2005) 

• Etiske overvejelser - 3 timers fuld-skala-simulationstræning 

• 2 hjertestophold á 6 personer 

• Forskellige hjertestopcases  

Målgruppe, herunder specielle krav til deltagere:

Alle FADL-medlemmer, men primært: 

• Studerende, der skal ud i lægevikariat 

• Studerende fra 8. semester 

• Ventilatører 

Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS), Herlev Sygehus

Hold 3: 25. oktober kl. 16:20-22:00

Hold 4: 6. november kl. 16:20-22:00

Pris: Det koster 50 kr. at deltage i kurset.

Nyt rabatklistermærke
Kig forbi FADLs sekretariat i bygning 

1.2.7 og få det nye rabatklistermærke 
2006/2007.  

Klistermærket giver alle FADL-medlem-
mer en række rabatmuligheder på blandt 
andet bøger fra FADLs Forlag, i Eventyr-
sport og INKSTATION.

FADL
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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.

UGENS TIP

I uge 43 og 44 vil Vagtbureauet sende 
nye akkrediteringskort ud til alle.

I den forbindelse gør vi opmærksom på at du 
ikke vil modtage et nyt kort, hvis du ikke har 
udført den årlige Trygbrandtest på nettet.
Den 1. januar 2007 vil man ikke kunne vagter 
via FADL´s vagtbureau, hvis man ikke opfylder  
kravet gyldigt akkrediteringskort.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte kursusafdeling på tlf.nr 35245402  
Vejledning til den elektroniske test på Tryg 
Brandskole

1.Gå ind på adressen www.trygbrandskole.dk
2.I rullemenuen til højre vælger du ”FADL’s 
Vagtbureau” som institution. 
Dit login er din fødselsdato og dine initialer 
med stort og uden mellemrum. 
Et login kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to 
initialer. Mellemnavne indgår aldrig.
Dit password er: 123456.
3.Når du har indtastet disse oplysninger, trykker 
du ok, og selve testmodulet 
åbner i et nyt browservindue.
4.Du er nu klar til at gennemføre og bestå 
testen.
5.Øverst på siden fi ndes seks ikoner: Introduk-
tion, Forebyg, Alarmér, Sluk, Red og Test.

6.Vælg først Introduktion og følg denne. 
Herefter er testen selvforklarende.
7.Vigtigt: Når du har gennemført alle fi re mod-
uler vil der nederst på siden, eller hvis du klikker 

på ”Min side” øverst til venstre, fremkomme en 
”Tro og love” erklæring. Den skal du svare ”OK” 
til for at bestå kurset 100%. 

8.Har du problemer med programmet, kan 
du vælge menupunkterne ”Vejledning og 
Support” i venstre side af skærmen. Løser dette 
ikke dine problemer, kan du kontakte Vagtbu-
reauet på 35 24 54 04 eller e-mail tj@fadl.dk.

UNDERVISER TIL VT-KURSET

Vagtbureauet søger en ny underviser 
til ventilatørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb 
og har du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som 
kan starte med at undervise i forår 2007 med 
oplæring dette efterår.

Undervisningen er både teoretisk med cases 
og praktisk med relevante øvelser, hvortil der 
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet. 
Der er stor mulighed for selv at tilrettelægge 
indholdet af undervisningen og være med til 
at udvikle kurset. Udover undervisningen på 
modulerne, skal alle undervisere medvirke 
ved afholdelse af prøver; typisk tre gange pr. 
semester. Vi tilstræber at de enkelte under-
visere kan vikariere på andre moduler i tilfælde 
af sygdom. 
Undervisningen starter ca. marts 2007. 

Kvalifi kationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i 

nye tiltag på intensivområdet. Vi lægger vægt 
på at du er aktivt arbejdende ventilatør og din 
erfaring skal overvejende stamme fra intensi-
varbejde, mange timer på et hjemmehold er 
mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfar-
ing – Men dine pædagogiske evner vægtes 
højt ved ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 
290,25- kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fi re - fem VT-kurser pr. 
semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske 
Gry Orkelbog, mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. oktober 2006. 
Du skal have mulighed for at deltage i ansæt-
telsessamtaler på Vagtbureauet i uge 44

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske 
Gry Orkelbog Tlf. 3524 5402.

VAGTBUREAUET
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ANNONCER

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 orien-
teret.
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. undervisn-
ingstime og kr. 174,15 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbe-

jdsbyrden 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.

LÆGESEKRETÆRVIKAR,(ER), 
FREDERIKSSUND SYGEHUS

Modtagelsen, skadestuen, læges-
ekretær, både akutte og ambulante 
patienter.

Arbejdstid: Daglig 8:00 – 16:00, også weekends
Er endvidere interesseret i at få dækket en del 
aftenvagter: 15:00 – 22:00.

Varighed : Hurtigst muligt og til og med januar 
2007.

Hvis denne lille annonce har fanget din opmærk-
somhed, send da venligst
en ansøgning via www.fadl-vagt.dk, eller 
Kirsten Carstens kc@fadl.dk 

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 

HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 
AFTEN / NATTEVAGTER

Bispebjerg skadestue søger 2 FADL - vagter som 
visitations ansvarlig lægesekretær. 
Holdet på i alt 7 vagter skal dække 20 vagter pr. 
md.
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, primær 
nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtig at du kan bibeholde overblik i stresset situ-
ationer, og være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil 
bla. ligge indenfor disse områder: 

-Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
-Skrive skadejournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarter.
-Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
-Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
-Primær opgaver vil være administrative læges-
ekretær opgaver, men akut sekretær opgaver 
på behandlingsstuerne kan forekomme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse for hold 1701  ses hos Gry Orkelbog 
Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav : 
-Du skal kunne håndterer stresset situationer 
-Have gode skrive egenskaber. 
-SPV timer minimum 400 timer.
-Skal have bestået 5 semester.
-Skal kunne tage minimum  3 vagter pr.md., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
-Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende oversygeplejerske i uge 44.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semes-
tertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring 
på afdelingen, bestående af 2 dagvagter, 2 
aftenvagter og 1 nattevagt. Følgevagterne skal 
gerne afvikles i uge 45 og 46.

Ansøgningsfristen : Den torsdag 26. oktober 
kl.12.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk.

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

BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 
SØGER 1 NYE MEDLEMMER TIL 
AT PASSE 1 ÅRIG BABY. 

Er hyggelige rolige vagter hos en meget 
sød familie noget for dig?

Vi passer familiens to årige baby. Han er født 
med svage svælgrefl ekser/muskulatur. Det gør, 
at han ikke kan synke, og at han meget let får 
øvre luftvejsinfektioner. Han er i øvrigt rask, sød og 
nysgerrig men  lille af sin alder. 
Han bor med sine forældre og 2 søskende i Valby. 
Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig 
værdsat og velkommen i hjemmet. 

Arbejdsopgaver:
- omsorg og pleje.
- holde frie luftveje. 
- sondeernæring via PEG-sonde.
- leg og psykisk stimulation 

Krav:
- BVT/VT er.
- Erfaring med børn.
- Tage min.4 vagter/mdr 
- Fleksibel.
- Ønske at være på holdet i længer tid.

 Det ekstremt vigtigt, at du er stabil og fl eksibel. 
Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage 11.45-
20.00/09.45-22.00. Tolvtimers vagterne har vi hidtil 
delt i to vagter.  Oplæring vil bestå i en lønnet 
følgevagt og i øvrigt af moderen. Vi satser på, at 
afvikle følgevagten i november, så nye medlem-
mer kommer på vagtskemaet så hurtigt som 
muligt. 

Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn.

Ansøgningsfrist: 31.oktober.2006 på www.fadl-
vagt.dk - Købehavn - Tilmelding til hold 
Der vil blive afhold ansættelsessamtaler i patien-
tens hjem
Du er meget velkommen til at kontakte hold-
leder Mahnaz på 60715694 for at høre mere om 
holdet.

VAGTBUREAUET
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HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET SØGER NYE MED-
LEMMER

Afdelingen søger friske og engagerede FADL 
- vagter med lyst og energi til at indgå i afdelin-
gens spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. 

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 1-2 FADL 
– vagter
Hold 1613 
· 1 FADL - vagt pr./dag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag  
 – torsdag 
· Arbejdsområde er at assisterer læge  
 ved EMG undersøgelser

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved 
henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på Vagtbureauet.

Krav :
· Du skal kunne arbejde selvstændigt
· Skal kunne tage minimum 4 vagter pr.  
 mdr., gerne fl ere
· Have bestået 6 semester
· Have minimum 300 SPV- timer, gerne  
 fl ere 
· Du skal have et gyldig akkreditering 
 skort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 44.
Ansøgningsfristen: Fredag den 27. oktober 
kl.12.00. Tilmelding gerne via hjemmesiden www.
fadl-vagt.dk- København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

Afdelingen søger friske og engagerede FADL 
- vagter med lyst og energi til at indgå i afdelin-
gens spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. 

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 1-2 FADL 
– vagter
Hold 1613 
· 1 FADL - vagt pr./dag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag  
 – torsdag 
· Arbejdsområde er at assisterer læge  
 ved EMG undersøgelser

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved 
henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på Vagtbureauet.

Krav :
· Du skal kunne arbejde selvstændigt
· Skal kunne tage minimum 4 vagter pr.  
 mdr., gerne fl ere
· Have bestået 6 semester
· Have minimum 300 SPV- timer, gerne  
 fl ere 
· Du skal have et gyldig akkreditering 
 skort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 44.
Ansøgningsfristen: Fredag den 27. oktober 
kl.12.00. Tilmelding gerne via hjemmesiden www.
fadl-vagt.dk- København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

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 

LÆGEHUS I GANLØSE

søger lægesekretær vikar i 5 uger i perioden  
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 
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. oktober 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

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

VAGTBUREAUET OG MSR

MSR
Dagsorden til MSR’s 

generalforsamling d. 19. oktober 
2006-10-12

OBS: Der er indført et ekstra punkt til dagsordenen 
som manglede i den oprindelige indkaldelse nemlig 
nyt pkt. 7: Valg af repræsentanter og suppleanter 
til Studienævnet for Medicin.

1.Valg af dirigent og referent
2.Formandens beretning
3.Beretning fra udvalg og tillidsposter
4.Vedtagelse af budget
5.Indkomne forslag
6.Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
· formand
· økonomisekretær
· kontaktperson til Studenterrådet
· kontaktperson til Studienævnet for  
 Medicin
· kontaktperson til Sundrådet
7. Valg af repræsentanter og suppleant  
er til Studienævnet for Medicin
8.Valg af revisor
9.Valg af repræsentanter til eksterne   
udvalg og bestyrelser, herunder    
Universitetsbogladen og MOKs besty  
relse.
10. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR.
11. Eventuelt

Der vil være mad under generalforsamlingen.

/Sabrina Eliasson
Formand, MSR
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VED DU HVAD 2015-MÅLENE 
ER?

For 6 år siden gav 191 statsledere verdens fattige 
et løfte;
At lave en mere fair verden og befri verdens be-
folkning fra den ekstreme fattigdoms uværdige 
levevilkår.
Otte mål blev nedskrevet og er kendt som de otte 
Millenium Development Goals eller 2015-målene. 
Det er nogle konkrete mål der definere hvor langt 
vi skal være nået inden år 2015 med projektet: at 
gøre denne verden mere fair.

Det første mål er: 

”Eradicate extreme poverty and hunger”

Hvad dette indebærer og hvor vi er nu, gav Mikael 
Bjerrum, direktør for World Food Programme’s 
nordiske kontor, nogle studerende et indblik i, 
da han holdt foredrag en eftermiddag på Panum 
Instituttet.

Men hvor er vi så:
På trods af disse mål stiger antallet af under-
ernærede i Afrika. Til gengæld er der store frem-
skridt i Kina og Indien.
Tænk et øjeblik over det: 850 mio. mennesker over 
hele verden sulter, heraf 300 mio. børn, mens 1 
milliard mennesker i verden er overvægtige! 
Hver dag dør 25.000 mennesker af sult – det er 
mere end antallet, der dør af HIV/AIDS, tuberku-
lose og malaria tilsammen.
Ved underernæring hos børn mister de 15% af 
deres potentielle IQ –det faktum at store befol-
kningsgrupper simpelthen bliver dårligt begavet 
påvirker et helt samfund. Noget der sagtens kan 
forhindres uden et mirakel først skal opfindes.
World Food Programme er fuldstændig afhæn-
gige af donorer. Det vil sige at det er donorerne 
der dikterer, hvad der må bruges penge til. Pga. 
2015-målene er der sat fokus på fattigdom og sult 
og WFP indsats hjælper!
I mange lande kører WFP et program med skole-
mad. Børnene får gratis mad hvis de går i  skole. 
Det i sig selv gør at mængden af elever stiger 
markant. Men stadigvæk er der 100 mio. børn der 
ikke går i skole, heraf er 2/3 piger. Dette er bag-
grunden for, at de aftaler med pigernes familier, 
at for hver måned pigerne går i skole får de en ra-
tion mad med hjem til familien for at kompensere 
for den manglende arbejdskraft derhjemme. Og 
det virker!
Piger der har gået i skole føder 50% færre børn og 
risikoen for de smittes med HIV falder med 50%. 
Dette tiltag koster 1 krone og 20 øre per dag for 
hvert barn.
Men alt det kan I høre mere om når vi i starten af 
næste semester tager mål nr. 2 op:
Sikre skolegang for alle børn.
SÅ GLÆD JER!
I mellemtiden kan I kaste et blik på billederne 
foran LU, der i september måned var en del af den 
udstilling, der hang på Nytorv. Billederne er taget 
af fotografen Jens Honoré, og udstillingen er blevet 
til i samarbejde med kommunikationsbureauet 
PowerFrog
Se mere på www.2015.dk og www.wfp.dk 

Hvis I er interesseret i at vide mere eller eventuelt 
deltage i udbredelsen af disse mål, kontakt da:
Christentze Schmiegelow christentzes@yahoo.
dk eller
Ann Sofia, annsofia@skouthomsen.dk.

Dette er et IMCC-projekt. 

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. 

Rumpa Mal, barn nr. 75
R u m p a  e r  s l e t 
ikke hjemme, da 
jeg kommer forbi 
– hun er på besøg 
hos en veninde. 
På teressen foran 
deres hus sidder i 
stedet hendes bed-
stemor, som ser ud 
til at være mindst 
hundrede år. Hun 
e r  f o r m e n t l i g 
nærmere 60-65 år. 
Bedstemor er ik-
lædt en enkes hvide 
sari og forklarer, 
at det er lang tid 
siden, hendes mand 
døde – hun går ikke 

så meget op i antal af år og kender bestemt heller 
ikke sin alder. Rumpa kommer løbende tilbage fra 
veninden, iført intet andet end underbukser. Inden 
jeg skal til at tage billeder, trækker mor dog hendes 
pæneste kjole over hovedet på hende. Rumpa bor 
sammen med bedste, far, mor og tre søskende i et 
lerhus med to rum. Hendes mor sælger grøntsager 
og hendes far forsøger at skaffe sig lidt arbejde fra 
dag til dag. Rumpa går i 3. klasse og kan bedst lide 
engelsktimerne, men er for genert til at forsøge at 
sige noget på engelsk. Hun vil gerne være lærer 
når hun bliver stor. I fritiden tegner og maler hun, 
når hun ikke er på besøg hos venner, og familiens 
hus er dekoreret med hendes værker.

Khokan Patro, barn nr. 77
Jeg når slet ikke at 
komme ind i Khokans 
hus, før han rækker 
mig en helt frisk koko-
snød med et sugerør 
i. Drik, drik! Det er 
vældig sundt, siger 
han. Khokan er 12 år 
og går i 7. klasse. Han 
har en lillebror i 3. 
klasse, som han følges 
til skole med. Khokan 
er glad for bengali og 
kan godt lide at læse 
bøger. Han viser mig 
et par meget slidte 
paperbacks, der ligner 
gode gamle lægero-

maner. Khokan vil gerne være lærer når han bliver 
voksen, så skal børnene have respekt for mig, 
forklarer han. Khokans far tjener penge til fami-
lien som fisker. Vi har et stort hus, siger Khokan 
og viser mig de to rum, hvoraf det ene er køkken. 
Hans mormor bor også sammen med dem. 

Prosanjit Patro, barn nr. 90
Jeg hedder det samme som 
en berømt skuespiller!, var 
det første Prosanjit fortalte 
mig, da jeg mødte ham i 
skolen. Da vi ankom til hans 
hus, kunne jeg se, at næsten 
en hel væg var plastret til 
med plakater af en indisk 
skuespiller, se selv! sagde 
han og pegede stolt. Vil du 
så også være skuespiller? 
spurgte jeg og Prosanjit vred 

sig genert. Nårhh... måske vil jeg bare være lærer, 
svarede han. Prosanjit går i 6. klasse og er 13 år. 
Han bor i et lerhus sammen med sin mor, sin bror 
og sin søster. Faren arbejder som landmand langt 
væk fra hvor de bor, så han kommer kun hjem en 
gang imellem. Som den eneste jeg mødte svarede 
Prosanjit at han bedst kunne lige fysiktimerne. 
Han bruger en del af sin fritid på at hjælpe sin mor 
derhjemme – ellers leger han med vennerne.

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!!

MANGLER DU SOMMERFERIE-
PLANER?
LYST TIL AT PRØVE PÅ EN AN-
DERLEDES SOMMERFERIE?

Nu er det tide at ansøge om en plads med IMCC 
Exchange hvis du vil ud og rejse i perioden april 
2007- marts 2008.

Med IMCC Exchange kan du komme på 1 måneds 
klinikophold, hvor du betaler 1800 kr og så ar-
rangerer dit værtsland et klinikophold, bolig og 1 
mål mad om dagen.

Ansøgningsfrist er 1. november, hvor der skal 
afleveres ansøgningsskema, motivationsbrev samt 
indbetale 1800 kr til IMCC.(som du selvfølgelig får 
tilbage hvis du ikke får pladsen) alt ansøgningsma-
teriale ligger udenfor IMCC-kontoret på panum.

Kig på www.imcc.dk/exchange for mere info, og 
har du stadigvæk spørgsmål er du velkommen at 
kontakte NEO@imcc.dk.

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

 

BASISGRUPPERNE
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MÅNEDSMØDE I SAKS

D. 25. september kl.17 holder vi månedsmøde i 
FADLs mødelokale.
Kom og hør om; 

Kurserne; suturkursus I og II, skadestuekirur-
gikursus, ultralydskursus. 

Forelæsninger om, ortopædkirurgi, laproskopi, 
samt  vores december afslutning med besøg på 
medicinsk museion.

Evaluering af Fagligdag standen og her vil vi 
gerne høre dit input til hvad der kan blive bedre 
til næste år. Fik du ikke muligheden for at prøve 
at suturerer eller tage biopsier, vil dette også være 
muligt efter månedsmødet.

Som sidste år er det her mulig at få fat i din billet 
til lægedage, disse gives kvit og frit efter først til 
mølle princippet til saks medlemmer.

STED : FADL’s mødelokale
TID : Mandag den 30 Oktober kl 17

Med venlig hilsen
Ebbe Thinggaard, SAKS 

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

VINDER AF SATS QUIZZEN VED 

FAGLIGDAG.

1. Præmien: Anne Vest Sørensen
2. Præmien: Nadia Asah
3. Præmien: Lea Klorke

Præmien kan afhentes d. 1. 
november ved SATS månedsmøde.

MANGLER DU DIN VKO?
Vil du ud og rejse I efteråret?
Har du lyst til at se et andet land fra indsiden?

Med IMCC Exchange kan du komme på 1 måneds 
klinikophold, og der er stadigvæk ledige pladser fra 
nu og frem til marts 2007 bl.a. til taiwan, canada 
og england.

Kig på www.imcc.dk/exchange for mere 
info, ellers kontakt NEO@imcc.dk.

STUDENTERKLUBBEN

GRATIS KAFFE I STUDENTERK-
LUBBEN!
Kom ned i klubben og drik din kaffe 
eller the. Fra dags dato koster kaffen 
og the’en i studenterklubben nemlig 
kun 0,-

Normale 
åbningstider
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 
11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.
Kaffe/The – Gratis (+ 1 kr. for 
plastikkrus)
Hygge og lån af spil – helt gratis!

Til laaaange fredagsbarer er priserne 
lidt højere

Vi har også fået nogle nye spil.
Kom ned og prøv vores shuffleboard

- prøv det før din læsemakker –

69-TIMERSBAR NÆRMER 
SIG.
Årets festligste arrangement i klubben, som 
du selvfølgelig skal være en del af nærmer sig 
hastigt, og programmet begynder at tage form. 
Der er booket bands, DJ’s og ekstra lokummer, 
og gøglerne i klubben er ved at forbederede et 
svimlende antal kreative, sjove, forgøglede og 
tømmermændsindbydende barer.

På årets program vil bl.a. figurere:

Babs Bar, BrændBar, GOA, Sex-xpressen, Morfar 
Bar, Lakse Bar, Scorebogs rec, Skater Bar, OLK-
Bar, Karaoke/festivalbar, Top-Gun, Tour de fre-
bar, Fitness, Cocktail Bar, Trucker Bar, Boyband/
Studio 54, Dirty Dancing, MandeBar, Diktator 
Bar, Lerdue, ESC, Omsen og Momsen, Gøgler Bar, 
AMA-Fjerkræ Sport, Klub 100, MedicinerRevy, 
Håndværker Bar, Adipøs Bar,  AMI Bar, Rudolf 
Steiner, Toms Chokoladebar, Bonde Bar, ForSVAR 
Bar, Portør vs Slutty Nurse Bar, Mariehøne Bar, 
Tyroler Bar, Bil-Bar, Robin Hood, Katte Bar, 
Hjemløs Bar, Grise-fest, Kurt+Lærling, Shake da 
bom bom, Gl. Stud. Ordn. Bar, Grøndlænder Bar, 
Elefantbar, Siam Bar, Uniform Bar, Tartelet Bar, 
Scuba Bar, AaB Bar, SOS Bar, Haloween Bar, 
NAM, Stewardesse Bar, Sailor Bar, Hindi Bar, 
Cirkus Julius, AraBar, Østtysk..., Breaker Bar, 
Monroe Bar, Skotte Bar, SvenskerBar, Electronica 
Bar, Pirat Bar, ZAR-Bar, Tour de France, Gøglerne 
fra floden…..

Bands: 
Fifi Dong (Gasolin Jam band)
NSTANT Boys (Boyband)
Plus et lækkert danseband…

Det hele foregår 
selvfølgelig:
Torsdag d. 26.10 
kl. 11 til søndag 
d. 29.10 kl. 07.

Mvh Husgruppen

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, hold-

konkurrence og sprinterkonkurrence.

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

Kontakt:
Kasper Anker: 21258291

BASISGRUPPERNE
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