
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

1. nov.

Nr. VIII

39. årgang

2 0 0 6 - 2 0 0 7

Reportage fra Tour de France bar 2006:

STEVEN SEAGAL RYS-
TER CYKELVERDENEN
Reportage af "Jørgen Leth"

Fredag 27/10 2006 var Studenterklubben 
på Panum skueplads for en mandfolkedyst 
af mytiske dimensioner; idet scenen var sat 
til årets Tour de France bar. Leth og Mader 
var som sædvanligt i Hopla og klar til med 
stor viden og indsigt at formidle essensen af 
den fine cykelsport for masserne. 

I år udfordrede hold som fx Team Steven 
Seagal, Team veteran, Team OLK, Team 
Palermo og Team Hærg de store franske 
boulevarder og de mytiske bjerge, hvor 
drenge bliver til mænd og måske ender med 
at få vinger.

Der blev dystet i følgende prestigefyldte dis-
cipliner: Det samlede klassement (Gul trøje), 
Sprint (Grøn trøje) og Bjergtrøje (Prikket 
trøje). Den virkelige conniseur vil bemærke, 
at der ikke var nogen ungdomskonkurrence 
i år. Dette var dog med fuldt overlæg fra 
arrangørernes side, da man vurderede, at 
Jørgen Leth ville have vundet den konkur-
rence alt for overlegent…

Årets rute var præget af meget lange flade 
etaper og store bjergmæssige udfordringer. 
Læg hertil nogle meget lange enkeltstarter, 
der virkelig kun var for specialister og man 
har cykelmæssig underholdning af aller-
højeste karat.

Resultatet af årets kappestrid blev, at Team 
Steven Seagal i fraværet af den Texanske 
Sherif satte sig tung på løbet og tog både 
den gule trøje (Anders Overgaard) og Den 
grønne trøje (Grønlænder Michael). Noget 
overraskende tog De Sicilianske Spækhug-
gere fra Team Palermo tog Bjergtrøjen. Det 
var naturligvis deres bjergged Dan, der tog 
denne og gjorde det så overbevisende, at 
kyllingen fra Tølløse skal stå meget tidligt 
op, såfremt han skal kunne følge med 
Næste år. Imponerende var det også at se, 
hvordan Michael Haugaard (Team OLK) 
i fejende forrygende flot stil tog sejren på 
enkeltstarten. Det var virkelig et spektakel 
uden sidestykke.

Med sorg i sindet og malurt i bægeret kunne 
man dog konstatere, at doping spøgelset des-
værre stadig er et meget levende gespenst. 
Flere gange var officials nødt til at skride ind 
overfor dopingsyndere med strenge straffe. 
Det bragte desværre minder op fra 1998, hvor 
Festina rystede hele cykelverdenen. Endvi-
dere var det utroligt dejligt at se, hvordan 
publikum virkelig støttede deres helte og 
der kun var ganske få problemer med de 
berygtede Baskiske tilhængere.

Som noget nyt var der i år også kendis-
ser på besøg. Tilskuerne kunne bl.a. høre 
B.S. Christiansens bud på, hvordan man 
vinder en enkeltstart. Der var virkelig tale 
om en dybdegående analyse, der er alt for 
kompliceret til dette forum, men kort og 
godt gik ud på, at sørge for at være den hur-
tigste i mål. Man forstår godt, hvor denne 
mand i folkemunde kaldes for ”Oraklet fra 
Oksbøl.”

Tilbage er nu kun at læne sig tilbage og 
glæde sig til næste års Tourbar med en god 
chateaux og huske på følgende ord: ”Det kan 
godt være, at Alkoholen sløver vores tanker, 
men den gir os også mange flere og mod til 
at udføre dem.”

mvh. Michael Wilhelmsen, arrangør

Vinderen af den grønne point-trøje 

Doping på højt plan

Vinder af den gule trøje
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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 8, årgang 39 udkommer
  20.55 De Unge Mødre

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

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.

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 semestre:
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 
klinikhospitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 

EN STØRRE UPATE!

Okay jeg må starte med en uforbeholden und-
skyldning. For det første kom jeg til at antyde, at 
De Unge Mødre gik på hæld. Det er bestemt ikke 
tilfældet. 
Derudover udkom Mok ikke i trykt form i sidste 
uge og derfor bringer vi i dag en længere opsum-
mering.

afsnit 13+14:

I uge 42 oplevede vi blandt andet Michelles eksa-
mensforberedelser. Efter at have trukket hade-
emnet nr.1, bruger hun 24 timer til at forberede 
sig. Hendes fremtid som sygeplejerske afhænger 
af denne ene eksamen. Heldigvis gik det over al 
forventning. Et flot 11-tal får Michelle til at styrte 
ud af  eksamenslokalet, totalt ignorerende den 
medbragte kæreste Jakob, for at blære sig overfor 
klassekammeraterne. Resultatet er det bedste hun 
hidtil har opnået (fraset 11 i diktat).

I Randers går det helt af helvede til for den svov-
lgule Christina. Da hun fortsat ikke mærker liv, 
er hun taget på sygehuset. Her skulle kæresten 
Dennis Leach støde til, men han er fraværende. 
Gentagne opkald fra en mønttelefon bringer dog lys 
over sagen. Dennis er meget overraskende ikke i 
Randers. Han er derimod i Bjerringbro og formøble 
hele familiens formue på spillemaskiner. Stakkels 
Christina står nu helt alene med sit ufødte barn og 
en voldsom trang til en smøg.

I Dalmose går Bente og David i tanker om at flytte. 
Livet i provinsen er endelig blevet for kedeligt. 
Bente udtaler hårdt, at Dalmose er dødens by! De 
går derfor på jagt efter et nyt hus, helst i nærheden 

af hvor Bente skal aftjene sin militærkarriere. De 
vil helst undgå at eje noget, for som David siger ” 
så skal man selv stå for alting”. De vil gerne købe 
et hus i 70’er stil (læs gammelt lort). Efter at have 
gennemgået lokalavisen, beslutter de sig for selv 
at indrykke en annonce. Et opkald afslører dog, at 
det koster 65 kr. pr. cm! Så det venter de lige med, 
indtil det rigtig koger over.

Vi møder igen Nadja og barnet Sebastian i en hy-
ggelig play-date, med et andet barn. Det fremstår 
dog som om, den forkælede møgunge læner sig op 
af en ADHD diagnose. Snart flytter den nye papfar 
René dog ind, og så må se om der kommer andre 
boller på suppen.

Afsnit 15+16

I sidste uge nåede dramatikken nye højder. 
Christina blev indlagt akut på sygehuset med en 
vigende blodprocent. Efter igennem længere tid 
at have måtte lægge sig ned på gaden, når hun 
var nede efter basser, har hun nu endelig fået sin 
diagnose. Hendes Hgb på 2,8 skyldes noget med 
vitamin mangel og noget Dennis ikke kan udtale, 
men det sidder i grønne salatblade. Christina kan 
åbenbart ikke optage førnævnte vitamin ( - eller 
også er der bare ikke ret mange grønne salatblade 
i cigaretter!)
Dennis benytter Christinas svage øjeblik, til at und-
skylde sin ludomani og smelter Christinas hjerte, 
inden han ruller hende udenfor, så hun kan få en 
smøg. Det ufødte barns navn diskuteres, imedens 
der babbes. Christina hælder til et dansk navn 
som for eksempel Simon. Dennis Leach modspil 
er: ”Sean er jeg også vild med”. Det er uvist om det 
skyldes Dennis’ forkærlighed for Jean-Claude Van 
Damme eller Sean P.Diddy Combs.

Nadja og René går i tanker om at flytte sammen. 
Men inde det kan komme på tale skal Nadjas  3. 
forlovelse lige overstås. Vi møder det unge par hos 
guldsmeden, hvor Nadja, uden René lægger mærke 
til det, får kommenteret, at ringen passer – sta-
digvæk. Da dagen kommer hvor Renés skrammel 
skal flyttes til Bønnerup Strand, viser Nadja sin 
virkelige styrke. Renés ejendele er nu skåret ned 
til et glasbord og et indrammet par trusser med 
teksten ”kontakt søges”.

Michelle fejrer den veloverståede eksamen med 
endnu et forsøg på at jorde eksmanden Simon. 
Hun har fået gennemtrumfet, at hun selv og barnet 
får nyt navn.

June, der nu har nået et svimlende omfang, er gået 
i gang med forberedelserne til barnets komme. Hun 
indretter loftet til børneværelse og proklamerer, 
at der fra nu ikke må ryges der. Hun har desuden 
brugt en del af budgettet på brugt tøj til en tyver 
stykket.

Vi glæder os til denne uges afsnit, men bemærker, 
at handlingen trækkes mere og mere i langdrag. 
Det skyldes sandsynligvis, at det er kommet Kanal 
4 for øre, hvor stor en succes serien er blevet. Husk 
endelig også at stemme til din antenneforenings 
afstemning, så du kan sikre dig, at du også kan se 
næste sæson af De Unge Mødre.

Mok-Red/Martin

MOK
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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
 

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

ER DU KLAR TIL BACH-
ELORPROJEKTET (OS-

VAL I)?
Der er flere ting, der er værd at huske 
inden man begynder at skrive på sit 
bachelorprojekt. Du skal selv vælge 

en vejleder. Du skal tilmelde dig 
eksamen, aflevere forside og tilmelde 

dig fremlæggelsen.

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

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

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

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 44-45 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 30/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag  31/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  1/11 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager       
Onsdag  1/11 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 2/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  2/11 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag  2/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin 
Mandag 6/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag  7/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  8/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager       
Onsdag  8/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 9/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  9/11 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.

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 se-
mestre

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

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.

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Stine Birkelund
4. 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.

STUDIET
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BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?

Da den lægevidenskabelige uddannelse 
på KU jo som bekendt er delt i en 

bachelordel og en kandidatdel, der 
betragtes som to adskilte uddannelser, 

skal du huske en MEGET VIGTIG 
TING såfremt du har udsigt til at blive 

bach.med. efter din næste beståede 
eksamen:

Tilmeld dig til kandidatdelen inden 1. december/1.
juni

Husk også at tilmelde dig holdundervisningen på 
7.semester, såfremt du ønsker at deltage. Altså hele 
2 tilmeldinger inden 1.december/1.juni

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for 

eksamen end de øvrige på studiet. 
Du skal derfor være opmærksom 
på at tilmelde dig korrekt, selv 
arrangere eksamen, samt sikre 
dig at din vejleder er ansat af 

fakultetet. 

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

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledn-
ing i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du 

kigge på www.sis.ku.dk under ”Osval og VKO”. 
Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, 
så vær i god tid. 

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

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

Studietilbud
KLASSISK KONCERT 

KUN FOR STUDERENDE 
- GRATIS!

Er du studerende ved en videregående 
uddannelse?

Så er du hermed inviteret til 
gratis Students Only-koncert med 
DiamantEnsemblet & pianisten 

Amalie Malling!

Kom gratis til koncert og tag din ven eller kæreste 
eller søster eller hvem, du synes trænger til at få 
pirret ørerne med musik af Poulenc og Dohnanyi, 
med.

Musikerne er nogle af Danmarks absolut bedste!

DiamantEnsemblet er et klassisk ensemble med 
10 af Danmarks mest anerkendte musikere og 
holder til i Den Sorte Diamant. Sammen med hov-
edsponsoren Siemens og Det Kongelige Bibliotek 
inviterer ensemblet dig til koncert kun for studer-
ende ved de videregående uddannelser mandag d. 
6. november.

 Til denne koncert spiller ensemblet farverig musik 
af Francis Poulenc og Ernö Dohnanyi sammen med 
den kendte pianist Amalie Malling. Koncerten 
varer en times tid, og bagefter byder Siemens på 
en let forfriskning med havneudsigt i Diamantens 
højloftede Atrium.

PROGRAM Francis Poulenc: Sextuor, for klaver og 
blæserkvintet. Ernö Dohnanyi: Sekstet, opus 37, for 
strygetrio, klaver, klarinet og horn. Gæstesolist: 
Amalie Malling

TID OG STED Mandag 6. november kl. 17.00 i 
Diamanten, Søren Kierkegaards Plads  

SÅDAN RESERVERER DU GRATIS BILLETTER 
(max 2 pr. studiekort)

Send en mail til kultur@kb.dk

Angiv navn, studiested, fag - og om du skal bruge 
1 eller 2 billetter.

Vi sender en kvittering inden for nogle dage.

Billetterne kan afhentes fra onsdag 1. november i 
Diamantens reception (kl. 10-17)

Du skal medbringe dit studiekort samt et print 
af mailen.

Hovedsponsor Siemens - Mediepartner DR - Solist-
sponsor Beckett-Fonden

OM DIAMANTEN

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
Oktober/November 2006

NB: Bemærk ændringer i Oktober (markeret med *)
- Husk selv handsker.

- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

STUDIET



6
ER DER PENGE I DIN IDÉ?

Få gratis professionel vejledning i 
at finde forretningspotentialet i dit 

projekt - og vind 200.000 kr. 

Venture Cup er en årlig konkurrence, hvor studer-
ende fra hele Danmark dyster i teams om at udvikle 
deres projekter eller idéer. 

Har din idé Venture Cup potentiale?
Tirsdag d. 7. november byder vi på mad, drikke 
og en uformel snak om potentialet i netop din idé. 
Tid og sted: August Krogh Instituttet - Seminarrum 
B mellem kl. 11 og 14 – bare kig forbi, tilmelding 
ikke nødvendig. 

Hvorfor deltage?
·Vi tilbyder workshops og personlig vejledning
·Alle deltagere får skriftlig feedback på deres 
projekter fra professionelle erhvervsfolk og in-
vestorer
·Vind kontante præmier – vi har en halv million 
kroner, vi skal af med
·Deltagelse i Venture Cup er et stort plus på dit 
CV

Hvordan deltager du?
·Tilmeld dig allerede i dag på www.venturecup.
dk
·Husk: Deadline for første udkast til din idé er 
mandag 13. november kl. 12 

“Novozymes lægger vægt på at kandidater til fors-
kningsstillinger udviser kommerciel forståelse, og 
deltagelse i Venture Cup er en glimrende måde at 
få træning i at identificere og afprøve kommercielle 

Det Kongelige Bibliotek - Nationalbibliotek og  
Københavns Universitetsbibliotek - er andet end 
bøger, elektroniske tidsskrifter og litteratursøgn-
ing. I Den Sorte Diamant er der foredrag, de-
bataftener, film,  fotoudstillinger, koncerter og 
meget andet. Og det er også her Det Kongelige 
Biblioteks eget husorkester, DiamantEnsemblet, 
holder til.

På en del af kulturtilbudene er der oven i købet 
studierabat så tjek programmet ud på www.kb.dk/
kultur/diamant

GROSSERER OLUF 
OLSENS LEGAT

2 legatportioner á 12.000 kr. er ledige.

Legatet kan søges af trængende medicinske stud-
erende ved Københavns Universitet.

Der anvendes universitetets ansøgningsskema 
for Københavns Universitets legater. På forsiden 
angives legatets navn. Skemaet kan printes ud fra 
http://www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/ 

Ansøgningerne skal være SU-kontoret i hænde 
senest den 7. december 2006, kl. 12.

Indsendes til:

SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014  Kbh. K

JACOB CLAES 
VERMEHRENS 
MINDELEGAT

1 legatportion à kr. 4.000,- er ledig.

Legatet kan søges af en klassisk-sproglig student 
(græsk og latin på A-niveau), som læser ved Køben-
havns universitet.

Der anvendes universitetets ansøgningsskema 
for Københavns Universitets legater. På forsiden 
angives legatets navn. Skemaet kan printes ud fra 
http://www.ku.dk/sa/su-kontor/legat/ . 

Ansøgningerne skal være SU-kontoret i hænde 
senest den 1. december 2006, kl. 12.

Indsendes til:

SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 Kbh. K.

Annoncer
HERLEV-ØSTER-
BROUNDERSØGELSEN SØGER 
NYE KOLLEGAER.

Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, lave lungefunktionsundersøgelser og 
få et indblik i hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye, friske kollegaer med lyst til at arbejde 
med interviews af Herlev-Østerbroundersøgelsens 
deltagere, lungefunktionsundersøgelse og blod-
prøvetagning. 

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.30 til ca. kl.19.30 
også i eksamensperioden. Arbejdet finder sted på 
Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Univer-
sitetssygehus.
Der vil finde grundig oplæring sted. 

Send ansøgning og kort CV til 
stud.med. Maren Weischer på 
marwei01@herlevhosp.kbhamt.dk

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

LEDIGT JOB SOM UNDERVISER 
I DERMATOLOGI

Der er her i efteråret en stilling ledig på CIDESCO-
kosmetologskole, Nørre Søgade 49, som underviser 
i dermatologi. Det drejer sig om enten ét eller to
hold á 18 timer i alt, fordelt som 3 × 6 timer. Løn 
efter aftale. Tiltrædelse
snarest.
Undertegnede tager selv det tredje hold her i 
efteråret, men er snart færdig
med studiet, og har ikke længere tid til dette 
arbejde, som i øvrigt varmt kan
anbefales.

Interesserede bedes kontakte Pernille Bjarnø på 
tlf 33 13 26 62.

Venlig Hilsen Brian Haagensen, 13. sem.

RASKE FORSØGSPERSONER 
SØGES 
til klinisk forsøg hos
Klinik for Medicinsk ortopædi 
og Rehabiliterings afdeling på 
Rigshospitalet
Vi skal i november måned udføre nogle under-
søgelser vedrørende hudstrækbarhed og hudkon-
sistens på patienter med bindevævssygdommene 
Ehlers Danlos Syndrom (EDS) og Hypermobilitets 
Syndrom (HMS). I denne forbindelse søger vi nogle 
raske kontrolpersoner.
Krav:
Du eller nogen i din familie må ikke have fået 
konstateret eller lide af EDS eller HMS.
Du må ikke lige af en anden form for hudsygdom, 
som fx psoriasissklerodermi el.l.
Du skal være mellem 18-40 år.
Procedure:
På forsøgsdagen må du ikke påføre sæbe eller 
creme på dine underarme.
Du vil blive undersøgt af to forskellige læger- som 
uafhængigt af hinanden vil vurdere hudens stræk-
barhed og konsistens.
Du vil få påsat et lille apparat på underarmen som 
vha. vaccum vil suge huden op, hvorved man kan få 
et standardiseret mål for hudstrækbarheden.
Afslutningsvis vil du få påsat et andet apparat, der 
vha. et lille cylindertryk måler hudkonsistensen.

Hvornår og hvor:
Forsøget vil forgå den 8-9.november om efter-
middagen og 10 november om formiddagen på
Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering
Rigshospitalet afsnit 41.2.4.
og det vil samlet tage ca. 1 time.
Undersøgelserne vil blive fortaget 

Du vil modtage 150kr i godtgørelse. (bemærk; 
skattepligtig)
For nærmere information kontakt:
Ovl.dr.med. Lars Remvig: tlf. 3545 2005, lars.
remvig@rh.hosp.dk
Stud.med. Pernille Hurup Duhn: tlf. 22163533, 
pernilleduhn@hotmail.com

muligheder i forskningsprojekter.”

Jørgen Thorball, Vice President, Biotech Business 
Development, Novozymes
                                                     
Københavns Universitet er hovedarrangør af 
Venture Cup

Bemærk: Alle indsendte informationer behandles 
fortroligt, og deltagelse i Venture Cup betragtes 
ikke som publikation i patentsammenhæng

ANNONCER
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INTERVIEWERE SØGES TIL
INSTITUT FOR KONJUNKTUR-
ANALYSE

Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, har brug 
for stabile og seriøse interviewere til gennemførelse 
af meningsmålinger og markedsanalyser.
Dine primære arbejdsopgaver vil være at gen-
nemføre telefoninterview ved hjælp af vores 
CATI-system (Computer Assisted Telephone In-
terview). Der vil være oplæring i interviewteknik 
og behandling af CATI-systemet, hvorfor erfaring 
ikke er nødvendigt, men du er udadvendt og taler 
narrativt dansk. 
Der er ikke tale om hverken salg eller markeds-
føring, men udelukkende om analysearbejde.
Det er et fleksibelt deltidsarbejde primært i af-
tentimerne eller i weekenden. Derfor er arbejdet 
perfekt som et supplement til anden indtægt, fx 
SU’en.

Der aflønnes på timebasis – intet akkordarbejde.
Interviewarbejdet foregår i Rosenborghus Åbenrå 
29 i København K.  

Send ansøgning til interview@ifka.dk 
eller ring på 33 32 82 70.  

Med venlig hilsen
Institut for Konjunktur-Analyse
Interviewledere Mia Agerskov og Thomas Rye
Åbenrå 29 • 1124 København K

MEDICINSTUDERENDE SØGES 
TIL FORSKNINGSPROJEKT OM 
DIAGNOSTIK AF PULMONAL 
TUBERKULOSE!!

I foråret 2006 påbegyndte vi et forskningsprojekt 
i Mwanza, Tanzania med fokus på et nyudviklet 
helblodsbaseret interferon-gamma assay til diag-
nostik af pulmonal tuberkulose (PTB). Projektet 
søger at evaluere anvendeligheden af metoden 
i et HIV- og TB-endemisk regi, da denne har 
potentialet til at forbedre diagnostik af PTB hos 
bl.a. HIV-positive og smear negative patienter (tu-
berkulosepatienter uden mikrobiologisk bekræftet 
diagnose); patientgrupper hvor der er fundet 
signifikant overdødelighed. Dette rejser mistanke 
om fejldiagnose, hvorfor vi ønsker at undersøge 
smear negative patienter for Pneumocystis 
Carinii Pneumoni (PCP) ved hjælp af en simpel 
mundskylle-metode. Desuden kan studiet kaste 
lys over interferon-gamma assayets anvendelighed 
til diagnostik af personer med latent tuberkulose 
og dermed dens positive prædiktive værdi for 
udvikling af aktiv tuberkulose.
Projektet er et sub-studie af et større studie, som 
skal køre i to år, og fungerer som et samarbejde 
mellem Epidemiklinikken på Rigshospitalet, 
Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesund-
hedsvidenskab og National Institute of Medical 
Research Mwanza. 

Vi søger nu 1-2 medicinstuderende, som har lyst 
til og mod på at være en del af vores projekt, og i 
den forbindelse tage til Mwanza, Tanzania i min. 
6 måneder for at hjælpe med at fortsætte det 
igangværende studie og sætte nye undersøgelser 
i værk. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med 
lokale projektkoordinatorer på stedet samt med su-
pervisors og projektmedarbejdere fra Danmark.
Projektet vil fungere som en selvstændig del af det 
større projekt, og er derfor oplagt til prægraduat 
forskningsår, hvortil der vil kunne søges schol-
arstipendium. Det forventes, at der på baggrund 
af projektet vil være materiale til mindst én viden-
skabelig artikel.
Foreslået tidsplan:
Feb.-Mar. – Forberedelse
Mar.-Sep. – Udstationering og dataindsamling
Okt.-Jan. – Databehandling og write-up

Dine kvalifikationer:

- Du kan arbejde både selvstændigt og i 
grupper og kan bevare hovedet koldt selv i uvante 
og til tider pressede omgivelser
- Du har lyst til at starte en forskning-
skarriere tidligt
- Du er ikke komplet statistik-for-
skrækket
- Du interesserer dig for immunologi, 
infektionsmedicin og lægevidenskab i lav-indkomst 
lande

Er du interesseret? Fortæl os om din motivation 
for at tage af sted, vedhæft et CV og send det på 
mail til én af os på nedenstående mailadresser. 
Du/I er meget velkomne til at søge to personer 
sammen; i så fald skal dette bare indikeres i hver 
af de separate ansøgninger. 

Med venlig hilsen,

Martine Aabye Stud. Med., forskningsårsstuder-
ende Mail: aabye@stud.ku.dk
Åse Bengård Andersen Overlæge, dr. med.
Mail: bengaard@rh.dk
Epidemiklinikken, Finsenscentret  
Rigshospitalet

DYKKERMEDICINSK FORSKN-
ING PÅ RH !

Et skolarstipendiat (kan evt. kombineres med 
OSVAL II og/eller prægraduat forskningsår) med 
vægt på dykkermedicinsk eksperimentel forskning 
er ledigt ved Laboratoriet for Hyperbar Medicin, 
Rigshospitalet. Projektet er led i en igangværende 
forsøgsopstilling med gode publikationsmu-
ligheder. Vil kunne kombineres med et senere 
ph.d-studie.  

Interesserede kan kontakte afd.læge Ole Hylde-
gaard på e-mail: ole.hyldegaard@rh.dk eller
ole.hyldegaard@dadlnet.dk.

FORSØGSPERSONER SØGES 
TIL VIDENSKABELIG UNDER-
SØGELSE

Du skal have hudtype II-III (lys hud) og være 
over 18 år.

Vi undersøger holdbarheden af solcreme gennem 
en dag med kontrollerede indendørsaktiviteter. 
Du vil få smurt en række områder på ryggen med 
2 forskellige solcremer (faktor 8) i den anbefalede 
mængde. Områderne belyses herefter med kun-
stigt sollys til forskellige tider i løbet af dagen. 

· Hvornår: Undersøgelsen foregår i de 
 cember 2006 og januar 2007.
· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hos 
 pital.
· Fremmøde: 3 dage i træk, hvoraf den  
 ene er fra 8-18, de 2 øvrige dage kun  
 kortvarigt fremmøde.
· Deltagelse honoreres med 500 kr.  
 kontant (skattepligtigt) eller som  
 gavekort.
· Henvendelse:  Mette B. Larsen.         
 Tlf.: 28704928 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité 
(KF 01315642).

HEJ LÆGESTUDERENDE .

Er du interesseret i en forsmag på 
tilværelsen som praktiserende læge  og 
har du orlov eller lignende i vinter?

jeg søger en helst 2. dels medicinstuderende til 
sygepleje – og sekretærfunktion i travl almen 
lægepraksis I Borup Sjælland snarest. Formentlig 
drejer det sig om nogle måneder i vinter til jeg får 
ansat en sygeplejerske.

Arbejdstiden er fra kl. 8 -15   og i øvrigt efter aftale 
og jeg tilbyder oplæring  i arbejdsfunktionerne 
forinden.

Henvendelse til

Læge Iben Fisker
Tlf. 61102925 eller 46402997

Bedst kl. 12 – 13 eller efter kl 17.

SORT FRAKKE MISTET TIL 69-
TIMERS BAR!

Frakken er af mærket Kookai, har mørkebrune 
skind-knapper og et tilhørende sort bælte. Har 
du ved en fejltagelse fået den med hjem, kontakt 
Gabriella, tlf. 50598362. Den har stor værdi for 
mig, så vil være meget taknemmelig ved henv-
endelse.

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 under-
viser. 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 motivation 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

ANNONCER
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HOVEDETS, HALSENS 
OG DE INDRE ORGANERS 
ANATOMI
JØRGEN ROSTGAARD, JØRGEN TRANUM-JENSEN, 
KLAUS QVORTRUP OG PETER HOLM-NIELSEN

Hovedets, halsens og de indre organers anatomi er 10. udgave 
af den klassiske lærebog De indre organers anatomi. Som i de 
tidligere udgaver lægges vægten på at give den studerende en 
sammenhængende forståelse og indlæring af de enkelte 
organer og hele menneskekroppens anatomi.

Bogen er på forlagets hjemmeside suppleret med videoklip 
af nogle af de billeddiagnostiske undersøgelser, der omtales 
i kapitlerne. 

464 sider, kr. 868,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

INTERNATIONAL HEALTH IN-
SURANCE DANMARK A/S
søger studentermedhjælpere til 
alarmcentral

Har du lyst til at
kommunikere med mange
kundetyper fra forskellige lande?

Så er et job som studentermedhjælper på vores 
alarmcentral måske noget for dig. Vores kon-
cernsprog er engelsk. Herudover skal du beherske 
dansk.

Dit nye job
Som medarbejder på vores alarmcentral skal 
du yde assistance og rådgive omkring behan-
dlingsmuligheder hvilket indebærer kontakt med 
forsikringstagere, læger og hospitaler verden over 
– via telefon, fax og e-mail. Du vil blive en vigtig 
del af det arbejde og den service, vi yder for at 
give tryghed til de mennesker, som har valgt at 
sikre sig gennem International Health Insurance 
danmark a/s. 

Vi arbejder dagligt med interessante medicinske 
problemstillinger, som involverer førende hospital-
er og læger rundt om i verden. Ligeledes arbejder 
vi tæt sammen med danske læger med specialer 
indenfor bla. onkologi, kardiologi, reumatisme og 
flyvemedicin.

Vores alarmcentral har åbent døgnet rundt, 365 
dage om året, men som udgangspunkt vil du 
komme til at arbejde i aftentimerne og i natte-
timerne. Ligeledes vil det være muligt at arbejde 
i weekendvagter både dag, aften og nat.

Dine kvalifikationer
Du taler og skriver engelsk og dansk flydende og 

kendskab til yderligere et sprog er en fordel, men 
ikke et krav. Du er god til kundekontakt, vant 
til at arbejde med IT, stabil, systematisk og ikke 
mindst samarbejdsvillig og loyal. Du skal kunne 
arbejde under tidspres og bevare overblikket i en 
travl hverdag. Vi sørger for grundig oplæring og 
garanterer et varieret job i en international atmos-
fære med gode kollegaer. 

Det er et krav, at du har minimum 2 ½ år tilbage 
af dit studie.

Din ansøgning
Send en e-mail med att. alarm supervisor og fortæl, 
hvorfor du gerne vil have netop dette job. Vedlæg 
referencer og foto, samt en kort oversigt over din 
uddannelse, erhvervserfaring og de resultater du 
har opnået. Din ansøgning vil naturligvis blive 
behandlet fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

International Health Insurance danmark a/s
Palægade 8, 1261 København K
Telefon: 33 15 33 00
E-mail: alarm-sv@ihi.com

Til både drengene og pigerne. Den 
nu svært lækre Simon og hans mø 
Dullemor

TAK FOR DE MANGE HENVEN-
DELSER!

VIP-billetterne til Hubertusjagten, var åbentbart 
lige hvad der stod øverts på manges ønskeliste. 
Den heldige køber er fundet. Til alle jer, der skrev 
forgæves: Kom i god tid!

Lasse P. Albrechtsen

ANNONCER
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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

ANNONCER

RIGSHOSPITALET
IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1404

Medicinsk afdeling P 2133 – 2134 Rigshospitalet 
søger 16 engagerede FADL-vagter til daglig 
medicin administration. 
Holdets arbejdsopgaver vil primært bestå i 
IV- medicinadministration, Tbl. adm. via dosering-
sæsker samt væsketerapi, men andre arbejdsop-
gaver kan forekomme så som blodprøvetagning 
via CVK, EKG og venfl onanlæggelse.
Oplæring i afdelingens procedurer vil fi nde sted 
på afdelingen før start.

Arbejdstid: 2 FADL- vagter fra kl. 07.00 – 13.00 alle 
ugens dage. Holdet er dækkende helligdage. 

Krav: 
- Du skal have bestået 7. semester 
- Minimum 400 SPV – timer
- Grundlæggende kendskab til farmakologi
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
MVS – holdløn FADL – vagter med erfaring inden-
for medicinering vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 10. november inden kl. 12.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet.
Ved ønske kan FADL tillidsmænd deltage i an-
sættelsessamtalerne.

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

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1609
ROSKILDE SYGEHUS KLINISK- BI-
OKEMISK AFDELING.

Roskilde Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, søger  
FADL – vagter til velfungerende  stikker hold.

Tiltrædelse pr 1. januar. Du skal kunne komme 
til holdmødet d. 16/11 kl 17.30 hvor der udover 
vagtplanlægning også er fælles spisning.

 
Holdet skal dække :

Arbejdsopgaverne vil primær være i afd. ambu-
latorium
2 person mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 
kl. 7.30 – 14.30 
2 personer torsdag fra kl. 7.00 – 14.30
Ingen ”skæve” helligdage

OBS: der gives transportgodtgørelse på 1/2 timer 
hver vej.

Krav : 
Min. 200 SPV- timer
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Vi vil prioritere ansøgere på et semestertrin under 
5.

Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødv-
endig, afdelingen foretager oplæring !
Der forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode.

Løn : SPV – holdløn . 

Ansættelses samtaler vil fi nde sted på Roskilde 
Sygehus Bio – kemisk afdeling i midten af novem-
ber.

Ansøgningsfrist : 
den 6. november tilmelding gerne via vor 
hjemmeside www.fadl-vagt.dk København
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
go@fadl.dk

VAGTBUREAUET

WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 3 NYE HOLDM-
EDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt 
samarbejde både indbyrdes og med de andre 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal kunne:
- Have min. 300 SPV-timer
- tage vagter over jul og nytår
- tage følgevagter i oktober /november 
- deltage på holdmødet den   
 7. november 2006 kl. 17.00 
- være på holdet i mindst 1 år.
- tage 3-5 pr. måned hele året – incl  
 sommer og eksamensperioder.
- tage ansvar og vide at det at arbejde  
 på hold kræver en vis dedikering  
 (holdånd).
- relevant erfaring er en fordel, men ikke  
 noget krav
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: 2.november 2006 kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold  

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR BISPEBJERG HOSPITAL

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

Jobbeskrivelse:
-Skrivning af operationsbeskrivelser, endosko-
pibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve m.m.
-Indlæggelse / udskrivelser af planlagte pa-
tienter
-Ajourføre diagnoser
-Div. bestillinger af prøver 
-Telefonbetjening 
-Div. registreringer i fællesjournal
-Modtage og videreformidle beskeder til relevan-
te samarbejdspartnere 
-Deltagelse i tvær- og monofaglige møder og 
temadage 
-m.m.

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

Krav: 
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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: 10. november 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til 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

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

Ansøgningsfrist er 10. november kl. 1200. Dato 
for ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. 
Følgevagter afholdes i november-december, 
således at ansatte vil være vagtaktive fra de-
cember 2006.

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

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

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

Oplæring: 
4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen.
Ansøgningskrav: 
1.Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordn-
ing).
2.Du skal kunne tage 25 vagter inden for de 
første 3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. 
måned. Efter 1 år på holdet er der mulighed for 
at gå ned til 4 vagter pr. måned.
3.Vi forventer at du er ansvarsbevidst, og at du er 
motiveret for at indgå i et team både som ventil 
og i forhold til afdelingen.
4.400-VT timer. Antallet af timerne er dog ikke så 
vigtige, da afdelingen fortrækker ventiler der kan 
blive på afdelingen i lang tid. Så hvis du er tidligt 
på studiet, og har færre timer så søg alligevel. 
Hvis det er nødvendigt kompenserer vi med 
ekstra undervisning.

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

Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der 
tidligere har haft ansættelse på afdelingen, samt 
ansøgere der forventes at kunne blive på holdet 
i lang tid.

Yderligere info fås hos holdleder:  
Nicolai Preisler:È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgningsskema fås på vagtbureauet, og 
sendes til Gry på FADL go@fadl.dk 

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

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 3. november inden kl. 12.00 
til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale holdes den  på BBH med 
ledende lægesekretær Lise Karlsen. 

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

-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du 
ikke BVT kursus forpligtes du til tage førstkom-
mende 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 vagt-
binding 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: Fredag den 10. 
november 2006 til Vagtbureauet via: 
www.fadl-vagt.dk 
Skriv gerne, hvilket hold du tidligere har arbej-
det 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
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14 MÅNEDER I GHANA.
Af Line og Karsten Modin.

Det er anderledes, det er 
grænseoverskridende, det er 
udviklende, det er varmt, det er hårdt, 
det er inspirerende, det er 14 måneder 
på godt og ondt i et udviklingsland 
med fokus på sundhed.

Vi befinder os i Afrika, nærmere bestemt i Ghana 
i Vestafrika. I den nordligste del af Ghana finder 
man Tumu, en lille by med ca. 10.000 indbyggere. 
Tumu ligger i Upper West Region, som er en af de 
fattigste regioner i Ghana. Her har IMCC valgt at 
oprette et sundhedsprojekt med støtte fra Danida. I 
Ghana dør 1/9 børn før de fylder 5 år, i Upper West 
Region dør hvert 5 barn før det fylder 5 år. Dette er 
de rammer vi til daglig har arbejdet under de sidste 
14 måneder. Vi hedder Line og Karsten Modin, vi 
er begge medicinstuderende og har valgt at bruge 
14 måneder af vores studie tid på at arbejde med 
primær sundhed i et udviklingsland.

Planlægning
Temperaturen sniger sig op på 38 grader, selv om 
de tre faner i loftet kører på højeste hastighed. Alle 
vinduer er åbne og lydene trænger tydeligt ind i det 
halvmørke mødelokale. En æselkærre der langsomt 
kører forbi på grusvejen, børn på vej til skole, en 
motorcykel, to aber der slås. Den støvede luft river 
i lungerne mens lugten af bål blander sig med den 
skarpe dunst af benzin, som drypper fra tanken af 
den motorcykel, som er parkeret bagerst i lokalet. 
Ud over os er lokalet tomt. Klokken er næsten 8.45 
og mødet skulle starte klokken 8.00. Vi venter på 
det ugentlige planlægningsmøde på sundhedsad-
ministrationen. Her er det meningen, at ugens 
arbejde skal planlægges og koordineres. Hvem 
kører på monitorerings og support besøg på Nabulo 
sundhedsklinik? Sakai mangler vacciner, hvem er 
ansvarlig? Hvordan går det med planlægningen af 
den nationale immunisering mod trachoma? Hvis 
planlægningsmødet blev holdt og alle spørgsmål 
blev besvaret, ville vi have grundlaget for en god 
sundhedsadministration. Potentialet er til stede, 
men bliver langt fra udnyttet.

I dag er direktøren ikke mødt på arbejde, så 
endnu engang er administrationen overladt til den 
velkendte ad hoc planlægning, som præger den 
ghanesiske sundhedssystem i stor grad. Det er ikke 
kun på distriktsniveau, at planlægningen foregår 
som beskrevet, den gennemsyrer hele systemet. I 
kraft af at vi er opdraget i et planlægningssamfund 
med krav om punktlighed, grundighed og frihed un-
der ansvar, forsøger vi at vise de ansatte officerer en 
anden måde at gribe arbejdet an på, derfor sidder 
vi her endnu. Det ville være lettere at springe mø-
det over, men da vi mener det er vigtigt at mødes, 
også selv om direktøren ikke er til stede, bruger 
vi det meste af mandag formiddag på at få samlet 
officererne på sundhedsadministrationen.

Hospitalet
Der er tre afdelinger, én for mænd, én for kvinder 
og børn og én for gravide. Med 56 sengepladser 
dækker hospitalet i Tumu et befolkningsområde 
på 50.000 mennesker. Hospitalets eneste anæs-

tesisygeplejerske er lige blevet fyret på grund af 
samarbejdsvanskeligheder, og der foretages derfor 
kun brokoperationer og kejsersnit i lokalbedøvelse. 
Der arbejder to cubanske læger og én ghanesisk 
læge på hospitalet.

I vores dagbog fra opholdet i Ghana skrev vi:

”Efter stuegang går vi over for at tilse de patienter, 
som venter på at blive set af en læge. Der sidder 
allerede omkring 40 patienter og venter, så det er 
bare med at komme i gang fra en ende af. Der er folk 
i alle aldre, og de sidder ude på den lumre gang på 
en betonbænk og venter i en gensidig accepteret kø, 
som ikke altid er lige let at gennemskue. Vi sidder 
i et lille lokale med ét vindue og en fane der kører 
på maksimal hastighed. Carlos sidder ved bordet, 
mens Unit og Line sidder i sofaen ved siden af. 
Sygeplejersken sidder overfor Carlos og har styr på 
hvem der skal kaldes ind. Det fungerer som to kon-
sultationer i ét rum, og der er ikke meget fortrolighed 
eller privat rum, når konsultationerne udføres. Hvis 
der en sjælden gang er brug for at kvinder eller 
mænd skal have bukserne af, er der en lille skærm 
man kan gå om bag ved, men alle i rummet kan 
stadig høre, hvad der foregår. Det hænder også at 
sygeplejersken, som også fungerer som translatør, 
når folk ikke kan tale engelsk, ikke er til stede i rum-
met. Så må den patient som kan engelsk og alligevel 
er i rummet bruges som oversætter. Hmm, det var 
ikke ligefrem det vi lærte på vores kursus om pa-
tientkommunikation. De gennemgående klager på 
denne tid af året er feber, ondt i kroppen, hovedpine 
og eventuelt diarre. De fleste patienter giver udtryk 
for noget, som kan minde om malaria, og de får alle 
sammen en malaria kur. Det kan ikke betale sig at 
tage nogen chancer, selv om nogle af dem måske godt 
kunne fejle noget andet. Det er en anderledes måde 
at være læge på her i Ghana. Den objektive under-
søgelse er næsten ikke eksisterende, og laboratoriet 
kan ikke hjælpe én med ret mange undersøgelser. 
Vi er vant til at få alle vores fund verificeret med 
blodprøver og kliniske undersøgelser, men her bliver 

der behandlet ud 
fra de symptomer 
patienten beskriver, 
og behandlingen bliver 
derfor meget indskrænket 
og udelukkende symptomatisk. Der 
er stadig lang vej igen før man kan sige, at der er 
kvalitet i sundhedssektoren her i Ghana. Nogle af 
tingene kan man efter vores mening godt ændre på 
her og nu, fx patientkontakten, kvaliteten af den 
objektive undersøgelse og de fysiske omgivelser, 
mens andre ændringer skal kommer fra nationalt 
niveau (medicin, laboratorieudstyr, flere ansatte…). 
Det virker som om nogle ting, som er indlysende 
for os, ikke betyder noget for de ghanesiske sund-
hedsarbejderes, fx synes de det er spild af kræfter 
at skabe en ordentlig privat atmosfære under kon-
sultationen. De synes ikke det er værd at bruge tid 
på at informere patienterne om deres sygdom, de 
forstår alligevel ikke noget...”

Der er mange problemstillinger at tage fat på, også 
selv om vi ikke har en stor pose penge i baghånden. 
Vi brugte meget tid på at skabe personlige kontak-
ter for derigennem at prøve at ændre holdninger 
til for eksempel kommunikation med patienter. Vi 
tror på, at de tætte personlige relationer betyder 
meget i ulandsarbejdet, og selv om der er langt 
mellem solskinshistorierne, så føler vi begge, at 
der ind imellem har været situationer, hvor vores 
tilstedeværelse har rykket ved traditionelle opfat-
telser, og hvad mere kan man forlange, når man 
er udsendt for første gang?

Udbyttet
Selv om vi vist ikke kan lægge skjul på, at vi de 
sidste par måneder af opholdet glædede os til 
at komme hjem til Danmark, så har vi ikke en 
eneste gang fortrudt, at vi har taget et år ud af 
vores studier for at rejse til Ghana. Der er ingen 
tvivl om, at det har været et hårdt ophold og vi 
har haft oplevelser vi helst ville være foruden: 
Sygdom i familien, røveri i Accra, trusler mod 
IMCC og visheden om bevæbnede røvere omkring 
Tumu har alle været ubehagelige hændelser. 
Dertil kommer alle de begivenheder, som er sket i 
Danmark, mens vi har været væk: Konfirmation, 
krondiamantbryllup, fødsler, 50 års fødselsdag og 
familiesammenkomster – livet går videre i Dan-
mark også selv om vi ikke var til stede, andet ville 
også være højst unaturligt.
Vi havde snakket om konsekvenserne af at tage 
af sted før vi søgte om udsendelse, og vi var begge 
villige til at ofre det, som vi dengang troede det ville 
kræve. Selvfølgelig kunne vi ikke vide, hvordan 
reaktionerne på at være så langt væk i 14 måneder, 
ville blive. Status efter hjemkomsten er, at vi 
uden tvivl vil kigge efter andre vilkår, såfremt vi 
skulle udsendes igen – både arbejdsmæssige og 
personlige.
Personligt betyder det meget for os at kunne 
komme hjem med jævne mellemrum. Vi er blevet 
meget beviste om, hvor meget familie og venner 
betyder for os, og det vil få mere betydning en 
anden gang. 
Arbejdsmæssigt har det administrative kaos i 
Ghana bidraget til, at vi nok ikke i fremtiden vil gå 

Karsten  er med til at vaccinere børn i 
en landsbyen Yigantu.

Karsten taler om fugleinfluenza i 
Nabugubelle

Børn fra  landsbyen Dou

”Walking safari”. Findes vist kun i 
Ghana, og man kommer tæt på!

og behandlingen bliver 
derfor meget indskrænket 
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net. Vi håber det kan gavne os i vores fremtidige 
virke som læger, der ofte møder patienter med en 
anden baggrund. Vores tolerance er blevet sat på en 
prøve, som vi ikke havde regnet med, den er blevet 
udviklet og vi er meget mere beviste om vores egne 
og andres grænser. Vi føler selv, at vi er blevet 
mere tolerante og åbne, både overfor hinanden og 
overfor fremmede.
Rent fagligt er det svært at sige, hvor meget vi 
kommer hjem med. Vi ved uden tvivl mere om 
tropiske sygdomme, men det er sjældent den viden 
skal bruges som turnuslæge i Danmark. Vi har til 
gengæld lært en masse om et anderledes sund-
hedssystem, vi har fået indsigt i udviklingsbistand, 
både i teori og praksis. Vi føler os bedre rustet til 

at tage del i udviklingsdebatten, nu hvor vi har 
erfaringer fra marken. Vi har praktiske erfaringer 
fra de yderste led af bistanden, og har samtidig 
deltaget i møder på centralt niveau. Vi har begge 
gjort ting, som vi ikke vidste vi kunne, ting som 
har været grænseoverskridende. 
Det sidste år har vi været utroligt meget sammen, 
bare os to. Vi har fået muligheden for at snakke 
sammen på en anden måde, end da vi havde en 
travl hverdag med studier I Danmark. De lange 
køreture op og ned til Accra, weekenderne uden 
fjernsyn, eftermiddage uden nogen andre til stede 
end os selv. Vi har lært hinanden endnu bedre at 
kende, og der er blevet mere plads til personlige 
uenigheder, simpelthen fordi det er den form for 
plads, man kan give hinanden, når man lever i et 
udviklingsland. 
Længslen efter Danmark, familier og venner har 
også tvunget os til at tænke mere over, hvad livet 
skal indeholde når vi er tilbage. Som alle andre 
der har boet ude i længere tid, er vores kendte 
hverdag blevet sat i perspektiv, og der er helt sikker 
ting, som aldrig bliver de samme igen. I de sidste 
par måneder har vi husket os selv på, at det var 
længslen efter noget andet end Danmark, der i sin 
tid inspirerede os til at søge ud. Afrika, Ghana og 
Tumu er helt sikkert anderledes fra Danmark, og 
selvom vi til sidst var mætte af indtryk, vil længslen 
efter Afrika utvivlsomt slå ned i os en dag.  

www.imcc.dk/uland
www.lineogkarsten.dk

efter tilsvarende opgaver. Det er mere sandsynligt, 
at vi vil søge mere klinisk orienteret opgaver over 
en kortere tidsperiode, f.eks. nødhjælpsarbejde 
eller specifikke kliniske projekter, alt afhængig 
af hvilken retning, vores medicinske karrierer 
bringer os. 
Når det så er sagt, så føler vi, at opholdet her i 
Ghana, i Tumu, har givet os en masse. Det er helt 
unikt at få lov til at blive en del af en så fremmed 
kultur. Vi kan navigere rundt i et fremmed sam-
fund, har lært om andre normer og opfattelser, som 
vi ikke kendte. Det er vigtigt at have praktisk erfar-
ing, hvis man vi arbejde med udviklingsbistand, 
og dette projekt giver en enestående mulighed for 
at komme ud i felten inden man er færdiguddan-

Line sidder til en Health talk i 
landsbyen Nabugubelle

Afsked med vores kolleger inden 
hjemrejsen til Danmark

KENDER DU IMCCS 
ULANDSGRUPPE ?

HAR DU LYST TIL 
AT ARBEJDE MED 

PRIMÆR SUNDHED 
I BOLIVIA ELLER 

GHANA ?

HAR DU LYST TIL ET 
EVENTYR ?

- SÅ ER ULANDSGRUPPEN 
MÅSKE NOGET FOR DIG….!

Ulandsgruppen har i øjeblikket 2 projekter, heraf 
findes et i Bolivia (San Lucas) og et i Ghana (Tumu). 
Formålet med projekterne er at højne sundhed-
stilstanden i nogle af verdens fattigste områder i 
samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder 
og med opbakning fra lokalbefolkningen. 

På projekterne arbejder man med primær sundhed 
i nogle af verdens fattigste områder. Strategien 
bygger på WHO’s Primary Health Care som søger 
at udbrede kendskabet til sundhedsfremmende 

adfærd. For at opnå de overordnede formål arbejder 
IMCC på at styrke det eksisterende sundhedssys-
tem i landdistrikterne, ved f.eks. at deltage i de 
nationale sundhedsprogrammer omhandlende 
f.eks. vaccinationsprogrammer, mødre- og barn-
sundhed og ernæring. Ofte er problemet, at disse 
udmærkede sundhedsprogrammer ikke når ud til 
landbefolkningen, da der mangler midler, lige fra 
læger, sundhedsklinikker, uddannelse, medicin og 
planlægning, til vilje og motivation.
Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sund-
hedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed 
og ejerskab i forhold til den lokale befolkning. 

Ulandsgruppen lægger vægt på, at sundhedsprob-
lematikken skal ses på baggrund af befolkningens 
generelle økonomiske, politiske, kulturelle og 
sociale forhold. Endvidere tilrettelægges aktiv-
iteterne udfra et bredt kendskab til lokale sygdom-
sopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder. 
Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og 
såvel par som enlige har mulighed for at blive 
udsendt, og der stilles ikke specifikke krav til en 
evt. partners faglige baggrund. Den medicinstu-
derende skal på udsendelsestidspunktet have 
bestået 8. semester – man kan derfor godt søge 
om optagelse før!

Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året 
i februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til 
hver af de 2 projekter – altså i alt 4 rotationer! 

Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projek-
terne er 1. juli/1. januar og for Ghana-projektet 1. 
juli/1. januar. Man vil således blive udsendt efter 
henholdsvis 9 eller 15 måneders forberedelse. 
Udsendelserne varer i 14 måneder. I starten af ud-
sendelsen arbejder man med en ”gammel” rotation, 
der er i sidste halvdel af deres udsendelse, og efter 
½ år bliver man selv den erfarne, der modtager og 
oplærer nyudsendte. Dette skal sikre kontinuitet 
og erfaringsoverførsel på projekterne. 

Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man 
sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse 
samt at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år 
efter hjemkomst fra projektet.

I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der 
blive afholdt aftenarrangementer på alle 3 uni-
versiteter, hvor tidligere udsendte vil fortælle om 
projekterne, vise lysbilleder og besvare spørgsmål. 
Disse arrangementer vil i København være på 
følgende dage:

Onsdag d. 15. november 2006 kl. 
19:30

Og
Torsdag d. 1.februar 2007 kl. 19:30

Infomøderne vil blive afholdt i lille mødesal på 
Panuminstituttet.
 
For at komme til samtale skal man skrive en 
ansøgning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejled-
ninger vil blive udleveret til aftenarrangementerne, 
men kan også downloades fra hjemmesiden www.
imcc.dk/uland 

Har du spørgsmål om IMCC-uland er der yderligere 
information at finde på ovennævnte hjemmeside. 
Du kan også ringe til kontaktpersonerne for pro-
jektet i Ghana som er:
Karsten Modin & Line Hindhede
Tlf : 61 39 66 86
eller kontaktpersonerne for projektet i Bolivia - San 
Lucas som er:
Kristian Krogh & Susanne Brogaard
Tlf : 30 24 62 22
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HUSK DEADLINE FOR 
ANSØGNING OM EX-
CHANGE-OPHOLD D: 1. 
NOVEMBER!
Canada, Indien, Portugal, Brasilien, 
Japan, Ghana…
Du drømmer – 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 startende fra april 2007. 

Ansøgningsskemaer kan hentes foran IMCC-kontoret.

Hvis du i øvrigt har nogle spørgsmål kan du skrive til: neo@imcc.dk eller mie.hestbech@gmail.com. 

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.

IMCC holder månedsmøde onsdag 
d. 1. november kl 17.00 på IMCC 
kontoret - alle er velkomne!

IMCC kontoret har fået ny sekretær og nye 
åbningstider: 
Kontoret holder nu åbent for alle 
henvendelser hver onsdag eftermiddag, 
klokken 15.30 til 17.00.
Har du spørgsmål til IMCC og/eller til en 
af de mange grupper i IMCC, så kig forbi 
kontoret og hør, om ikke vi kan hjælpe dig!
Mvh administrationsgruppen og IMCCs 
sekretær

IMCC Uland inviterer til Informationsmøder om ulandsarbejde i henholdsvis Ghana og Bolivia. Alle med interesse 
i udsendelse til de to lande eller som bare er nysgerrige er meget velkommen.

Møderne afholdes kl. 18 henholdsvis d. 15. november 2006 og d. 1. februar 2007 på Panum – se opslag!

REFERAT AF OR-
DINÆRT MSR-MØDE 
DEN 28.09.06
Deltagere: Sabrina Eliasson 6. sem., 
Line Engelbrecht 2. sem, Madelene 
Engdahl 4. sem, Rune Lorentzen 1. 
sem., Steven Andersen 2. sem., Kirstine 
Fabritius 12. sem., Simon Serbian 13. 
sem. Hans Jakob Hartling 4. sem., Mel-
anie Veber 8. sem., Anne Holm 9. sem., 
Simon Krabbe 4. sem., Line Malmer 5. 
sem., Mie Christensen sem-fri, Jacob 
Heimdal Gren 11. sem., Christiane Bak 
7. sem, Liv Lauritsen sem.-fri, Bjarne 
Kjær 10.sem

1. Formalia:
Referat fra møde er godkendt, referat 
fra den 6. juni bedes gennemlæst igen. 
Mie valgt til ordstyrer. Kommentar til 
dagsorden: Der tilføjes meddelelser og 
evt. (hhv. punkt 11 og 12.)

2. Nyt fra semestrene:
1. sem: Utilfredshed m førstehjælp. 
De studerende mener ikke at der er 
tid nok til at lære det praktiske. TPK 
som ikke er obligatorisk fra i år, er 
for indholdsløst og ”tyndt” mener de 
studerende. Anne fortæller, at m.h.t. 
førstehjælp så er der lavet et nyt kursus 
som er godkendt, men det ser ikke ud 
til at det følges. Dette tages op i studi-
enævn. Steven og Madelene fortæller at 

kursuslederen har sagt at de gerne vil 
have at kurset kører et stykke tid, men 
Madelene og Steven skriver til kursu-
sleder og påpeger at de studerende har 
et stort ønske om at der gøres noget med 
det samme.

2. sem: Det går fint, der er dog kun un-
dervisningsfri dag ca. hver anden uge. 
Dette tages op i 2. semesters udvalget.

4. sem.: De studerende er meget glade 
for TKO. Intro-dagen til OSVAL var 
ubrugelig m mindre man havde fundet 
sit emne.       

6. sem.: God undervisning, dog undtaget 
herfra er en film om sygehusinfek-
tioner. Sabrina kontakter selv kursu-
sledelsen.

8. sem: I KKK er undervisningen er 
ikke ret godt organiseret. F.eks. 6 fore-
læsninger på 1 dag. Melanie skriver til 
kursussekretær

9.sem.: Det går fint

10. sem.: I KRH: Psykiatriklinikken er 
temmelig ”tynd”. De studerende føler, 
at de spilder tiden mange gange, og 
lægerne ignorerer logbogen. Liv tager 
det op i 10.-semester udvalget.

11. sem.: Det går godt. På det engel-
sksprogede kursus er undervisningen 

god. Det tages op i udvalget at man 
sender mail ud om at der er et sådant 
kursus. Der opfordres til at man skriver 
et oplæg om erfaringerne fra det engel-
sksprogede kursus. Jacob forsøger at 
skrive et indlæg. 

12. sem./13.sem.: UV planlagt sådan at 
der er eksamen samme dag som kurset i 
akut patient. Dette tager de studerende 
op på studienævnsmødet. Sabrina taler 
med Martin Stampe- Noer for bede ham 
lave et skriftligt svar til studerende

3. Nyt fra udvalg.
6.-9. sem revisionsudvalget: Der er møde 
d. 4. oktober. Anne og Eva står for det 
praktiske.

1. sem udv.(Madelene): Underviserne vil 
gerne dele eksamen op således at man 
kan gå op i hver sin del. Dette er MSR 
ikke enige i, da man vil have at eksamen 
er integreret. Det påpeges at man ikke 
kan dumpe delelementer i en integreret 
eksamen. Det underviserne reelt beder 
om er en opsplitning af eksamen. Simon 
Krabbe ikke enig i at der overhovedet 
skal være en integreret eksamen på 1. 
semester. 
Det påpeges at eksamen skal udformes 
som en integreret eksamen hvilket fler-
tallet synes burde være muligt. 
Det forslås, at der skrives et politikpapir 
om emnet.
Steven og Madelene beretter, at de 
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efter fælles aftale i udvalget, har ud-
valgt 6 forelæsninger i kemi, hvor der 
skal arbejdes på at gøre forelæsningen 
mere spiselig ved at indføje en  appe-
titvækker. Kurserne i humanbiologi 
og medicinsk kemi er blevet evalueret 
som sidligere mens TPK har fået en 
dårligere evaluering

Biblioteksudvalget (Liv): Der har været 
møde i udvalget. Der er planer om at 
flytte bibliotek til kub-nord, men pan-
bib ser ud til at bestå

Mini-køkken (Madelene) :  Der er 
mikroovne og elkedler i kantinen. Det 
opfordres til at man bruger det

OSVAL-udvalg (Simon K): Der bliver 
lavet en ny vejledning til opgaveskrivn-
ing. OSVAL-kataloget er ikke opda-
teret, så der er en del der henvender sig 
forgæves til vejlederne i kataloget. 
Det påpeges, at 1. prioritering er at 
tage vejledere ud der ikke er ansat på 
fakultetet, da der skal skrives særlig 
ansøgning om dispensation for dette. 
Simon K lover at tage dette med på 
næste udvalgsmøde.
Det er påpeget i udvalget at Sabrina 
fortæller at Eva gerne vil sidde i udval-
get mens Inger er væk. 

Bogmarked.:Det var et vellykket 
marked: Der var problemer med en 
mistet bog så der er et underskud på 
300 kr.

3. sem.-udvalg: Spotten ønskes ændret 
fra 20 til 18 spørgsmål og tiden ønskes 
reduceret fra 3 min til 2 min og 45 sek. 
pr stand. Dette diskuteres og det fores-

lås at Mie skriver til Jørgen Tranum og 
foreslår at man OSCE-eksamen på 3. 
sem. Vi støtter ikke nedskæring i tid.

Fagligdag/fakultetsdag er d. 5. okto-
ber.    

Husk udeblevne@stud.ku.dk

4. Nyt fra bestyrelsen – herunder 
økonomi:
Der er holdt møde. Vi har fået dækket 
køb af nye computere. Der er indkøbt en 
sofa til kontoret. I Studenterrådet sker 
der to ting: Fusionering af KU med KVL 
og DFU. Desuden er man ved at lave 
politik o. erhvervsvejledning.

5. Studienævn.
Punkt om reeksamen, om 4. og 5. se-
mester og om AMEE er skudt til næste 
møde. 

6. Sundråd:
Det gamle rygerum forsøges lavet om 
til at ”socialt” rum til om aftenen. Der 
skal arbejdes med Campus-planer. 
Man har formuleret et notat om hvilke 
ønsker man har til campus. KUB-Nord: 
Der er ønsker om at lave endnu bedre 
kantine, grupperum og andet på KUB. 
Der arbejdes videre med studenterhu-
set. Sundrådet har talt om at oprette 
en fond hvortil man har talt om at hyre 
en jurist til at lave vedtægterne. Fondet 
kan bruges til f.eks. sociale aktiviteter 
til Panum. Det påpeges at det kan være 
problematisk at lave en fond hvor penge 
”fryses” og i stedet lave en pulje.  Ken-
neth er ude at rejse de næste måneder, 
så Sabrina er vikarierende formand for 
Sundrådet.

8. MSR’s fagligdag: 
Det foreslås at lave en tip en 13´er. 
Sabrina, Steven, Melanie, Mie, Line E., 
Line M deltager í dagen.  
9. UPU’ s politikpapir (Uddannelses 
Politisk Udvalg under FADL) 
v. Simon Serbian, UPU har lavet et 
papir om uddannelsespolitik. Papiret 
er til er til høring i fagrådene. UPUs 
næste møde er den 11. oktober hvor 
politikpapiret laves færdigt. Simon 
Serbian gennemgik politikpapiret som 
sendes ud på mailinglisten.

10. AMEE-oplæg: 
Der vises en film som Kenneth har 
lavet.                             
11. Meddelelser: 
Stormøde i Århus d. 14. Anne, Line M, 
Steven, Melanie, Mie, Line E, Made-
lene, Sabrina, Kirstine deltager. 

IMCC holder Generalforsamling i week-
enden d. 6.-8. oktober. Ønsker man at 
deltage sendes mail til board@imcc.dk. 
Sabrina deltager på MSR’s vegne.

Line og Mie laver indlæg til MOK 
angående optagelsen på medicinstudiet. 
Dvs. hvordan ønsker vi at medicins-
tuderende bliver optaget på studiet i 
fremtiden. Indlægget kommer i MOK 
i slutningen af oktober. Anne og Eva 
laver indlæg til mok ang. 6.-9. semester 
mødet. 

12. Evt.:  
Liv foreslår at punktet nyt om udvalg 
struktureres bedre fremover.  

DAGSORDEN MSR-
MØDE D. 2/11-06

1. Formalia  3 min
2. Nyt fra semestrene 20 min
3. Nyt fra udvalg  15 min
4. Nyt fra bestyrelsen
- herunder økonomi 15 min
5. Studienævn  20 min
6. Sundråd  5 min
7. PAUSE  10 min
8. Opfølgning på 
opgaver fra stormødet 5 min
9. Oplæg ved Nicolai fra 
GIM   20 min
10. GIM oplæg om VKO 10 min
11. Sammenlægning af 
BKO og VKO udvalgene 15 min
12. GIM-ansøgning  5 min
13. Meddelelser 
14. Evt. 

Mødet forventes at vare 2½ time. Der vil 
være mad efter mødet.

Ad. 8
MSR deltog i efterårets stormøde, som denne 
gang foregik i Århus og på dette møde dis-
kuterede vi bl.a. fælles bachelor. Der blev 
udfærdiget nogle konkrete arbejdsopgaver, 
som vi skal have fulgt op på, så dette ikke 
løber ud i sandet.

Ad. 9
Vi får besøg fra Nicolai 
der er aktiv i GIM, som vil 
fortælle os om hvorfor vi 
bør modtage undervisning 
i alternative behandlinger. 
Efter Nicolais oplæg vil vi 
kort diskutere om det er 
noget vi i MSR vil arbejde 
for og derefter nedsætter vi 
evt. en arbejdsgruppe be-
stående af GIM-repræsen-
tanter og MSR-repræsent-
anter som skal arbejde på 
et oplæg til studienævnet.

Ad. 10
GIM arbejder i øjeblikket med at få et kur-
sus godkendt som VKO og Nicolai vil kort 
skitsere problematikken.

Ad. 11
Der er kommet et forslag fra Bachelor- og 
KandidatOpgave udvalget (BKO) om at 
lægge dette sammen med VKO-udvalget 
(Valgfrie Kurser og Ophold). Vi bør kort 
diskutere hvorvidt dette er en god idé. Fors-
laget er kommet fra Hanne Colding idet der 
ingen mødeaktivitet er i VKO-udvalget og 
spørgsmålet er, om dette er grund nok til at 
slå de to udvalg sammen.

Ad. 12
GIM har afleveret en ansøgning vedr. støtte 
til deres nyligt afholdte hyttetur. Vi skal 
beslutte om vi vil støtte den og i så fald med 
hvor meget.

Vel mødt!
/Sabrina Eliasson

Formand, MSR
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MSR-FORMANDENS BERETNING 2006
Af Formand for MSR, Sabrina Eliasson

MSR har netop afholdt sin ordinære 
generalforsamling. Ordet generalfor-
samling giver de fleste associationer til 
endeløse møder om vedtægter, rivegilde 
i bestyrelsen og masser af dårlig kaffe.
Dog byder generalforsamlingen også 
på noget utroligt vigtigt: nemlig beret-
ningerne fra bl.a. formand og udvalg. 
Formandens beretning vil blive bragt 
i denne uges MOK, da den stort set 
omhandler hvad MSR’s repræsentanter 
i studienævnet allerede har fået gen-
nemført i løbet af det sidste års tid. Det 
er forbedringer af studieordning 2000 
baseret på de mange eval-
ueringer I, de studerende 
der konstant ”udsættes” 
for studieordning 2000 har 
indgivet.

Hvad sker der for 
studieordning 2006??

1.sem: TAS er nedlagt!
Det er endelig lykkedes 
os at få begravet kurset. I 
stedet ligger der er kursus 
i Tidlig patientkontakt, 
som indeholder samtaler 
med patienter og et kort 
kursusforløb.

2.sem: Genetik er taget ud af celle-
eksamen
Celle- og vævslære kurset er stort set 
det samme. Der er blevet oprettet en 
lille skriftlig eksamen i genetik. Sund-
hedspsykologi har fået sin egen eksa-
men- med hjælpemidler!

3.sem: Mere tid til 3. semester!
Metodekurset flyttes til 4. semester 
hvorved timerne på 3. kan spredes mere 
ud. Det betyder altså at hvor man før 
skulle koncentrere sig om et metodekur-
sus og samtidig starte læsning til 3. op 
skal man nu starte direkte på sit kursus 
i bevægeapparatet, samtidig med at der 
er færre undervisningstimer om ugen. 
Kurset afsluttes tidligere da der ligger 
tidligt klinisk ophold i slutningen af 3. 
semester (det betyder juleferie….)

4.sem: Farmakologi er fjernet!
Man har indset at det er mislykkedes 
at integrere farmakologien i 4. og 5. 
semesters undervisningen. Det 
er derfor planen at dette skal 
ligge som en blok på 6. semester 
i ”Basal farmakologi”. Muskel-
energiomsætningskurset inte-
greres i den øvrige undervisning 
på 4. semester.

Studieordning 2006 (1.-5. semester)

5.sem: Indførsel af ægte blokkurs-
er!
Nyre-endokrinologi bliver nu eksami-
neret alene efter kursets afslutning på 
5. semester. Herefter afholdes undervis-
ningen i immu-pato som også afsluttes 
af sin egen eksamen. Det betyder flere 
men mindre eksamener.

6.sem: Basalt farmakologikursus
Revisionen af undervisningen på 6.-9. 
semester er netop startet og det er der-
for svært at sige noget om. Det er dog 
sikkert at der kommer til at ligge et kur-
sus i basal farmakologi. MSR har indtil 
videre afholdt ét møde vedr. revisionen, 
men debatterne i fagrådet vil fortsætte 
løbende. Hvis du vil have indflydelse på 
forbedringen af undervisningen så skal 
du bare møde op til møderne.

Er alt så godt på 1.-5. 
semester? 
Alting kan jo forbedres, men det mest 
presserende problem i øjeblikket er fak-
tisk 4. semester. MSR ønsker stadig at 
dele dette semester i to blokkurser med 
deres egen eksamen, og det vil være det 
vores arbejde omkring 1.-5. semester 
vil koncentrere sig om. Ellers vil det 
kommende arbejde i MSR fokuseres på 
en revision af 6.-9. semester. Her har 
vi bl.a. talt om at korte det mikrobiol-
ogiske kursus ned men alt dette er slet 
ikke besluttet endnu.
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MÅNEDSMØDE ONSDAG 1. 
NOVEMBER KL. 16.15 FADL´S 
MØDELOKALE, PANUM
Dagsorden

1. Formanden byder velkommen

2. Siden sidst. 

3. Nyt fra udvalg. 

4. Fastlæggelse af foredrag 

5. Eventuelt.

Alle ikke-medlemmer med interesse 
for akutmedicin, intensiv medicin, 
anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne til at deltage og høre mere 
om SATS. Medlemskontingentet er 
50 kr. om året og giver mulighed 
for deltagelse i en lang række 
arrangementer, som udelukkende er 
for medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

ALTERNA-
TIV BE-
HANDLING 
TIL STUD.
MED.’ER?!
Er du interesseret 
i at vide mere om alternative 
behandlingsformer – ud fra en 
sundhedsfaglig synsvinkel?

Så kom til GIMs næste månedsmøde onsdag d. 1. 
november kl. 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

På mødet 1. november skal vi bl.a. evaluere vores 
Hyttetur ”Manuel Medicin” og Faglig Dag, vi skal 
snakke om vores samarbejde med læge, PhD Jens 
Hannibal fra Rigshospitalet (kursus/VKO om 
alternative manuelle teknikker for lægestuder-
ende), vi skal høre om forskningsartikler indenfor 
osteopati 
- og så skal vi selvfølgelig hyggesnakke, spise og 
kage og drikke te, som vi plejer! :)

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

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

Kunne du tænke dig at være 
praktikant i 3 måneder på et 
hospital i Indien eller Afrika? 

Måske nåede du ikke ansøgningsfristen til udde-
ling af PIT pladser i denne omgang ? Eller har du 
måske lige ændret planer for dit efterår 07 ? 
PIT ( praktikan i troperne ) har følgende restplad-
ser til eferåret 2007 :

INDIEN : Kotagiri  2 pladser
                 Oddanchatram 2 pladser
                 Arogyanvaram 2 pladser
                 Bissamcuttack 2 pladser
                 Mungeli  2 pladser

TANZANIA : 
Nyakahanga ( nyt hospital)   1 plads              

ZAMBIA :   
Salvation Army  ( nyt hospital) 2 pladser
Mtendere ( nyt hospital)    2 pladser

Disse hospitaler kan søges af alle som vil have 
bestået 8 sem til efterår 07, og de vil blive uddelt 
efter først til mølleprincip. 
Hvis du har interesse så skriv til pit@imcc.dk eller 
direkte til national koordinatoren sarahsj@gmx.
net. 

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 44

Allehelgensugen 30. oktober - 3. 
november 2006 arrangeres i et samar-
bejde mellem studenterpræst Nicolai Halvorsen og 
sognemedhjælper Randi Tang Nielsen, som begge 
arbejder ved Sankt Johannes Kirke på Nørrebro. 

Ugen sætter i løbet af fem dage fokus på ”at miste” 
og på at savne nogen, som vi holder af. I løbet af 
ugen vil temaet blive belyst på mange måder, og 
alle sanser vil blive aktiveret. Flere arrangementer 
vil være tilrettelagt særligt for børn, men børnenes 
forældre/onkler/tanter/voksenvenner er naturligvis 
lige så velkomne!

Åben Kirke: Torsdag den 2. november 2006 kl. 
17-21 i Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 
2200 København N

I tidsrummene mellem aftenens indslag kan du få 
en personlig samtale med en af de tilstedeværende 
præster. Du kan henvende dig direkte til præsten 
eller kontakte Randi, som sidder ved indgangen.

17.00: Kirken er åben for alle
18.00: Poetisk andagt
19.30 til 20.00: Musikalsk indslag
20.30: Afsluttende gudstjeneste med altergang Hvis 
du ønsker at få læst navnet højt på en, som du har 
mistet, kan du skrive navnet på en seddel og lægge 
den i postkassen ved prædikestolen.
21.00 Kirken lukker 

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

Sexet onsdag - Kærlighedskamæleoner
Christian Graugaard, formand for foreningen Sex 
og Samfund, taler om hvordan seksualiteten har 
det for tiden. Studenterpræsten vil supplere med 
nogle betragtninger over sammenhængen mellem 
seksualitet og kristendom. Og så er der tid til 
spørgsmål, kommentarer mv.
 

Tid: Onsdag den 1. november kl. 16.15
Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet

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  7/11 - 21/11- 5/12
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1, 2200 
København N

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! 

På strikkecafeens hjemmeside – start på www.
sund.ku.dk/praest - kan du tilmelde dig det særlige 
strikke-nyhedsbrev og fx finde opskriften på sjalet 
på billedet.

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, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

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

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

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94
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SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Så er det tid til at mødes igen, -og hvis du er ny og 
synes sexekspressen lyder spændende, så kom! – og 
hvis du har spørgsmål af nogen art, kan du komme 
15:45, for der sidder vores herlige koodinater klar 
ved FADL.

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

-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:
Tirsdag  d. 7/11 kl. 16-17 i FADL’s mødelokale.

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

- Sexekspressen er Panums hyggelige 
og sociale basisgruppe!

SIMS INDKALDER TIL 
ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING

Tirsdag den 7. november kl. 16.00 
i lokale 9.2.3

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

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

Mange hilsner
Louise, Formand

STUDENTERKLUBBEN

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!

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.

Tak for denne gang, 69 timersbar er veloverstået, 
vi håber I nød det ligeså meget som os. Her er 
lidt billeder til at komme i tanker om festens 
udskejelser.

Allerede fredag er der gang i den igen, vi holder 
J-dag til lang fredagsbar på fredag d. 3. november 
kl. 11-24. Husk at der kan komme én gæst med pr. 
studiekort. Dørene lukker kl. 23.30.

Kom med ned og hjælp os af med 
resterne....

Venligst, Husgruppen

LAAAANG FREDAGSBAR
Vi vil i studenterklubben gerne takke for en sjov 
og festlig 69-timersbar!
Desværre alt for kort og alt for hurtigt overstået..
Men frygt ej du tapre stud.med. – der er lang fred-
agsbar i denne uge fra 11-24!
Dørregler mm.
- Dør og udskænkning er åben fra 11-23.30 og du 
må medbringe en ven pr. studiekort.
- Der er adgang forbudt i området bag store bar, dvs. 
gennem dørene til højre og venstre for denne.

STUDENTERKLUBBEN

Tutorfest 2006

Kære alle 1.semestere, 
vinterstartere & rusve-
jledere!
1000 tak for en fantas-
tisk fest – vi håber, I 
havde det lige så sjovt, 
som vi havde det!
Det var fedt at se ad-
skillige fabelagtige og 
yndefulde absinthfeer, 
cancan danserinder, 
stilfulde herrer og 1 
stk. absinthflaske!
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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

FADLS PSYKIATRISKE JOURNAL-
KONCEPT

Som noget helt nyt kan du som medlem hos FADL få FADLs Psykiatriske Journal-
koncept, som er et effektivt hjælpeværktøj til at skrukturere den psykiatriske journal, 
når du er i psykiatrisk klinik eller får et lægevikariat på en psykiatrisk afdeling. 

Du finder det Psykiatriske Journalkoncept på kittelgejlhylden i FADLs Sekretariat 
bygning 1.2.7.

MEDICINFORTEG-
NELSEN TIL PDA

Medicinfortegnelsen i PDA-version 
- også kaldet ”Den lille grønne”, som 
det tidligere var muligt at downloade 
fra dadlnet.dk/læger.dk kan nu gratis 
downloades af alle FADL-medlemmer 
via www.medicin.dk. Den har samtidig 
skiftet navn til ”Medicin.dk PDA-Offline 
udgave. 

Sådan gør du
Gå ind på www.medicin.dk, klik på 

”Bestil offline PDA version” og klik på lin-
ket til medicinstuderende. Her indtaster 
du dine personlige oplysninger, som 
sendes til både Medicin.dk og FADL. Du 
må påregne en oprettelsestid på op til 5 
arbejdsdage.

Du skal være opmærksom på, at hvis 
du bestiller PDA-versionen, fravælger du 
automatisk den trykte udgave af Medi-
cinfortegnelsen, som i øvrigt forventes 
at udkomme i en 2006/2007-version 
under navnet ”Medicin.dk - Kittelbogen”  
først i november måned 2006.

LANDSMØDE I VIBY SJÆLLAND DEN 17.-
19. NOVEMBER 2006

Fra den 17. til den 19. november 2006 afholder FADL landsmøde på Viby Kro (Sjæl-
land). Landsmødet åbnes fredag kl. 20 og slutter søndag kl. 15. I løbet af weekenden 
vil der være kurser med relevans for foreningsarbejdet, information og diskussion om 
det politiske arbejde i foreningen, valg og konstituering til udvalg og poster i Hoved-
foreningen samt social samvær med andre aktive i FADL fra hele landet. 

Er du interesseret i at høre mere og evt. komme med, er du velkommen til at kon-
takte FADLs Hovedforening på hf@fadl.dk. 

Prisen for deltagelse vil være 300 kr.

Mange hilsner Landsmødegruppen

KONKURRENCE-VINDERE
Vinderne af Eventyrsport-konkurrencen er fundet. De heldige vindere er:

1. Sidsel Boll, som har vundet en Haglöfs Tight Evo taske str. large
2. Rasmus Rude Laub, som har vundet en Haglöfs Single Top Fleece

3. Therese Andersson, som har vundet 1 par Lorpen-sokker efter eget valg

Husk, at du kan få 20% på køb over 500 kr., når du handler i Eventyrsport. 

Vinsmagning
Onsdag d. 15/11 kl. 18.00 afholder FADL vinsmagning. 
D koster kr. 30,- og tilmelding foregår ved personlig henvendelse på sekrariat i 
bygn. 1.2.7

Vel mødt!

Daljer om arrangement følger snart!
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TURNUS
Kære Medstuderende

Amterne nedlægges og erstattes af 
5 regioner, og alle er enige om at det 
ikke er en hensigtsmæssig løsning at 
turnuskandidater kun fordeles på 5 re-
gioner.

Derfor har en arbejdsgruppe under 
Sundhedsstyrelsen prøvet at finde løs-
ninger. Jeg har som FADLs repræsen-
tant siddet i den pågældende arbejds-
gruppe.

FADLs, YLs og Lægeforeningens øn-
ske er, at vi havde mulighed for at væl-
ge turnusblokke på afdelingsniveau. 
Det hele skulle foregå via nettet sådan, 
at vi kunne se, hvad der var tilbage af 
turnusblokke, når blev ens egen tur at 
vælge. På den måde valgte vi ikke kun 
ud fra geografi, men også ud fra hvilke 
specialer der har vores interesse.

Sådan bliver det ikke. Måske bli-
ver det sådan en dag, men desværre 
ikke i min tid!

Vedlagt brev er for nylig blevet ud-
sendt til alle medlemmer af arbejds-
gruppen og fortæller hvordan forde-
ling af turnuspladser kommer til at 
foregå for os der bliver færdig til som-
mer 2007.

Bemærk at læsemakkerordningen 
også fjernes. Man skal altså have sam-
me folkeregisteradresse for at kunne 
trække turnusnummer sammen.

FADL planlægger i øjeblikket orien-
teringsmøder på alle tre universiteter 
hvor Sundhedsstyrelsen vil være re-
præsenteret og kunne svare på spørgs-
mål. Datoer for disse vil blive offentlig-
gjort så snart de er fastlagt.

Med venlig hilsen

Jill Rachel Mains
FADLs Turnusordfører
mains@fadl.dk 

26. oktober 2006 
j.nr. 0-702-05-75/1/HLT 

Enhed for Uddannelse og 
Autorisation 
Sundhedsstyrelsen 
Islands Brygge 67 
2300 København S 
Tlf. 7222 7400 
Fax 7222 7411 
E-post   info@sst.dk 

Dir. tlf. 7222 7884 
E-post efua@sst.dk 

Arbejdsgruppen vedr. ny turnusordning 
Teknikergruppen vedr. ny turnusordning 

TURNUSFORDELINGEN 

I forlængelse af turnusarbejdsgruppen drøftelser og den underliggende tek-
nikergruppes arbejde med at udvikle en WEB-baseret fordelingsmodel til 
fordeling af turnuskandidater på forløb, skal Sundhedsstyrelsen meddele, at 
det ikke har været muligt at opnå finansiering af modellen. 

Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med de tre Sekretariater for Læ-
gelig Videreuddannelse drøftet, hvilket valg der skal erstatte de nuværende 
Amter, H:S og Bornholms Regionskommune. 

Det er således blevet besluttet, at kommende turnuskandidater kan vælge 
mellem følgende 22 sygehuse/sygehusområder: 

Videreuddannelsesregion Nord: 
� Sygehus Vendsyssel  
� Sygehus Thy/Mors  
� Aalborg Sygehus og Sygehus Himmerland 
� Sygehus Viborg  
� Randers Centralsygehus  
� Silkeborg Centralsygehus  
� Sygehus Ringkjøbing (Ringkøbing/Holstebro/Herning)  
� Sygehusene i Århus by  
� Horsens Sygehus 

Videreuddannelsesregion Øst:
� Hospitalerne Amager/Bispebjerg/Frederiksberg og Hvidovre 
� Hospitalerne Gentofte/Herlev/Glostrup og Amager 
� Nordsjællands Hospital
� Bornholms Hospital  
� Sygehus Vest
� Sygehus Syd  
� Sygehus Øst

Videreuddannelsesregion Syd: 
� Sygehus Fyn (Svendborg/Nyborg)  
� Odense Universitetshospital
� Fredericia-Kolding Sygehus inkl. Middelfart  
� Vejle-Give Sygehus
� De Sønderjyske Sygehuse (Sønderborg, Åbenrå, Tønder og Haders-

lev)
� Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg-Grindsted)  

Side 2 

26-10-2006 

Sundhedsstyrelsen

Det er samtidigt blevet besluttet at forkorte tidsforløbet fra tilmelding til tur-
nusstart. Kandidater, der forventer at starte turnus sommeren 2007 skal såle-
des tilmelde sig turnusordningen februar 2007.  

Med den kommende fordeling udgår læsemakkerordningen. Det vil således 
ikke længere være muligt for læsemakkere at søge om turnusuddannelsesfor-
løb sammen.  

Tilmeldingen til turnusordningen, lodtrækning og prioritering af sygehu-
se/sygehusområder vil som hidtil ske i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrel-
sen vil efter kandidaternes prioritering meddele fordelingen til de tre Sekre-
tariater for Lægelig Videreuddannelse med henblik på den konkrete udmønt-
ning på forløb. Det er fortsat en betingelse, at alle tilmeldte turnuskandidater 
skal have oplyst turnusforløb senest tre måneder før turnusstart.  

Den endelige tidsplan for den kommende turnusordning vil blive meldt ud 
snarest muligt. 

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at kandidater som allerede er 
fordelt til Amt, H:S og Bornholms Regionskommune, men som har udsat de-
res turnusstart, så vidt muligt skal fordeles inden for det område de oprinde-
ligt var tildelt.  

Med venlig hilsen 

Marit Karina Buccarella 
Specialkonsulent

"BREVET"

INDRE ORGANER
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Vidste du…
- at patienter med skizofreni sjæld-
nere får kræft?
- at markører for alvorlige psykiske 
lidelser kan identificeres allerede 
fra børns første leveår?
- at vi måske står over for en vaccine 
mod Alzheimers?

Fra 1. januar fusionerer psykiatrien i 
Københavns Amt, Hovedstadens Syge-
husfællesskab, Frederiksborg Amt og 
Bornholms Regionskommune i en fælles 
Psykiatrivirksomhed. Det betyder, at 
psykiatrien nu bliver samlet, og det 
betyder samtidig, at vi får de bedst 
mulige betingelser for det fremtidige 
samarbejde.

Forskning i psykiatri er spændende, der foregår meget – og så er det tilmed et aktiv for både patienter og 
samfund.

Forskningen er et af fundamenterne for, at den psykiatriske behandling er bedre i dag, end den var for bare 
10 år siden. Personalet bliver stadigt mere kvalificeret, patienterne kommer sig hurtigere, og forløbet for de 
pårørende bliver forbedret.

Psykiatrien i Københavns Amt afholder i år Forskningens dag i samarbejde med Frederiksborg Amt og Hov-
edstadens Sygehusfællesskab. Vi præsenterer en bred vifte af vores mest interessante forskningsprojekter, 
og vi fortæller, hvorfor vi forsker i psykiatri, og hvad der kommer ud af det.

Forskningens dag henvender sig til medarbejdere i psykiatrien, der gerne vil have et overblik, interessante 
faglige indspark, og som har lyst til at møde deres fremtidige kollegaer.

Dagen henvender sig også til universitetsmiljøerne på leder-, underviser- og forskerniveau.

Og så henvender dagen sig i høj grad til medicinstuderende – både de nysgerrige og dem, der brænder for 
psykiatri.

Kom og hør, hvorfor vi brænder for at forske i psykiatri den 22. november 2006 i det store auditorium ved opgang 
10-28 på Gentofte Amtssygehus, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Tilmelding er ikke nødvendig.

Program
8:30 Der serveres morgenbrød i foyeren foran auditoriet

9:00 Velkomst v/ psykiatri- og sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris, der er vært for dagen

9:10 Visioner for den fremtidige forskningsindsats i Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden v/  
 psykiatridirektør i Region Hovedstaden Marianne Wiese

9:25 Hvorfor psykiatrisk forskning i Region Hovedstaden?  v/ professor dr.med. Tom Bolwig

9:45 Blok 1
 Professor dr.med. Birte Glenthøj: “Neurobiologiske forstyrrelser hos debuterende skizofrene  
 patienter”
 Laboratorieleder, ph.d. Bob Oranje: ”Psychopsysiological disturbances in schizophrenia”
 Ph.d.-studerende cand.psych. Hans Rasmussen: ”Serotoninforstyrrelser hos debuterende 
 skizofrene patienter”

10:25 Pause

10:45 Blok 2 
 Overlæge Anne Mette Skovgaard: ”Psykiske helbredsproblemer hos børn fra 0-3 år”   
 Overlæge dr.med. Bent Rosenbaum: ”Det Nationale Skizofreniprojekt –2 års follow-up”
 Chefpsykolog Palle Bent Andersen: ”Det Nationale Skizofreniprojekt – ændring af 
 neurokognitive og personlighedsmæssige variable – 2 års follow-up”
 Overlæge dr.med. Jakob Ulrichsen: ”Antabus ved svær alkoholisme”
 Lektor dr.med. David Woldbye: ”Alkohol og neuropetid-Y-receptorer hos rotter”
 Overlæge dr.med. Marianne Lau: ”Status over forskningsaktiviteter på Psykoterapeutisk 
 Center Stolpegård”

11:45 Frokost

12:20 Blok 3
 Professor dr.med. Per Bech: “Om de forskellige behandlingsformer ved affektiv lidelse. 
 Hjælper de patienterne?”
 Ph.d.-kandidat Klaus Martiny: ”Fokus på de fysiske behandlingsformer ved depression: Lys, 
 motion, søvndeprivation og søvnhygiejne”
 Ph.d.-kandidat Lis Raabæk Olsen: ”Forekomst af stress og depression i den danske befolkning”

13:10 Pause

13:30 Blok 4
 Professor dr. med. Lars Vedel Kessing: ”Hvorfor udvikler nogle mennesker depression?”
 Klinisk assistent Maj Vinberg: ”Fører ængstelighed og nervøsitet til depression?”
 Klinisk assistent Anders Frøkjær Thomsen: ”Overvægt og depression – er der 
 en sammenhæng?”
 Klinisk assistent: Lars Søndergård: ”Beskytter antidepressiv medicin mod selvmord?”
 Klinisk assistent Ida Hageman: ”Hvad gør stress ved hjernen?”
 Klinisk assistent Elsebeth Steno Hansen: ”Kan tvangstanker måles i hjernen?”
 Overlæge, ph.d. Merete Nordentoft: ”Socialpsykiatrisk forskning i behandlingen af psykose”
 Ph.d.-studerende Jesper Krogh: ”Fysisk aktivitet ved depression”

14:50 Pause

15:10 Blok 5
 Professor dr.med. Josef Parnas: “Hvad er det, vi kalder skizofreni?”
 Ph.d.-kandidat Anne Vollmer-Larsen: ”At forudsige fremtidige cases af det skizofrene   
 spektrum blandt førstegangshenvendelser”
 Ph.d.-kandidat Annick Urfer: ”Kognition og skizofreni: aktuelle forskningsspørgsmål”
 Ph.d., cand.med. Sidse Arnfred: ”Neurofysiologisk skizofreniforskning”
 Ph.d., cand.med. Katrine Pagsberg: ”Skizofreniform psykose hos børn og unge”

FORSKNINGENS DAG
Hvorfor forsker vi i Psykiatri i Region Hovedstaden?
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