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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 10, årgang 39 udkommer
  DUM kl.20.55

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  DUM kl.20.55

Denne   redaktion

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

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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post 
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

Styrende Organer
REFERAT FRA 
KLINIKUDVALGSMØDE 
I KLINIKUDVALGET 
KØBENHAVNS KOM-
MUNE MANDAG D. 11. 
SEPTEMBER 2006  

Tilstede:
Lektor Nina Skovgaard, Lektor Vibeke Backer, 
Lektor Michael Krogsgaard,  Susan Post, Ass. Mari-
anne Sørensen, Stud.sekr. Martin Christensen, 
stud.med. 7.sem Katrine Andersen  

Afbud:
Formand Sten Madsbad, Prof. Birthe Høgh 

1.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra d. 12. juni 
2006.
Godkendt 

3. Meddelelser fra Formanden, 
Underviserne, studerende, 
sekretariatet og Studienævnet.
Formanden: intet.
Underviserne: Der forespørges om det kun er le-

FOTO-SHOOT PÅ 
KIRKEGÅRDEN

I de seneste to afsnit af 
”De Unge Mødre” er vi i 
den grad blevet holdt på 
pinebænken. 
Den svovlgule Christina og 
hendes nyklippede kæreste 
Dennis Leach står for at 
blive forældre for anden 
gang. Vandet er gået, men 
ungen vil ikke ud. Det piner 
Christina, der gang på gang 
må slæbe sit svulmende 
korpus ned til rygearealet. 
For at ryge ungen ud… 
Det er noget hun har set 
primitive stammefolk gøre 
med bier… Der er nu noget 
livsbekræftende ved at se en højgravid 
ifølge med et dropstativ og 20 Prince. 
Men spændingen blev ikke udløst og på 
den måde forsøger Kanal 4 at sikre sig 
vores stemme til antenneforeningsafste
mningen. Hvilket drama det ville være, 
ikke at være i stand til at følge de små 
pus i næste sæson. 

Hos den lille familie i Dalmose 
planlægges der ferietur til Tyrkiet. 
Bentes søster og Davids Kammerat 
skal med. For at undgå, at Bentes 
søster skal havne i lykkelige 
omstændigheder, er det besluttet at 
pigerne og drengene skal sove hver for 
sig. Det passer dog David bedre end 
Bente, måske fordi David ved denne 
fordeling får minibaren og Bente får 
Emma. Der er dog flere bekymringer, 

der skal overstås før turen kan gå 
mod Kastrup. For det første er David 
meget nervøs for overvægt. Den, af 
forældrene, medbragte badevægt 
bringer dog ro over tingene. For det 
andet er der et uafklaret spørgsmål 
med hensyn til hvor Tyrkiet egentlig 
ligger. Bente har altid ment, at Tyrkiet 
og Tjekkiet lå lige op af hinanden, 
da det jo næsten lyder ens. David 
mener dog at kunne huske noget med 
at Tyrkiet ligger ved Atlanterhavet. 
Et opkald til Davids mor, bringer 
ikke videre lys over sagen. Udsigten 
til opvarmet pool og kolde drinks 
får dog hurtigt David til at glemme 
bekymringen.

Om gensynet med Liana, er der kun at 
sige, at hun er kommet godt i gang med 
sin uddannelse og at barnet trives. 
Nå ja, og så det bemærkelsesværdige 

faktum, at hendes hund også lyder 
navnet Tyson (ligesom Junes).

Katarina fra Vejle fylder 18 somre 
og fejrer dagen med en tur til 
kirkegården. Her laver hun en foto-
shoot med lille Mikkel, der leger på 
Davids grav. Det skal nok blive alle 
tiders julekort, lille Mikkel med en 
gravsten i baggrunden!

Den næsten glemte Louise og kæresten 
Kieu har opgivet forholdet, men indtil 
videre har Kieu ikke fundet et nyt sted 
at bo. Kieu er dog begyndt at arbejde 
på en restaurant (sandsynligvis en 
Kina grill / Thai biks). Han kommer 
derfor først hjem efter 22 og Louise 
keder sig bravt, når den lille er lagt 
i seng. Hun fordriver ventetiden med 
diverse opkald til lægevagten, men da 
det ikke giver resultat sætter hun sig 
foran tossekassen og venter. 

Vi venter på Christinas nedkomst. 
Forventer at barnet, som det første 
skriger en røgring.

Mok-red/
Martin

REDAKTIONELT
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PANUMPOSTEN
PanumPosten nr. 66. - 10. 

november 2006

LUNDSGAARD MØDE 
OM CAMPUS-PLANEN 
TIRSDAG DEN 14. NO-
VEMBER
Dekanatet inviterer alle ansatte og studerende til 
møde tirsdag den 14. november kl. 9.00 i Lunds-
gaard auditoriet, hvor dekanatet vil give en status 
på arbejdet med Campusplanen. Bl.a vil dekanatet   
fremlægge den første grovskitse til, hvordan SUND 
kan ”fortætte” på Panum (Nørre Campus) og
dekanatet vil kort fortælle om arbejdet på CSS 
(CityCampus).
Endelig vil dekanatet fremlægge planer for stud-
iemiljøet på SUND og en helt ny plan for
udenomsarealet.

UNIVERSITETETS 
STRATEGI ER OF-
FENTLIGGJORT OG 
SENDT I HØRING HOS 
ANSATTE OG STUDER-
ENDE
Københavns Universitet har udarbejdet et forslag 
til strategi, der nu er sendt i høring på hele KU.
Strategien er den første af sin art i universitetets 
historie og er et vejkort for fremtiden og en
handleplan frem mod år 2012. Strategien er et 
katalog over de initiativer rektoratet vil tage for 
at ruste
Københavns Universitet til at få en endnu mere 
fremtrædende plads på det globale videns-
marked.
Målet med strategien er at positionere KU som 
et universitet, der satser målrettet på den frem-

ktorer, der kan være OSVAL-vejledere. Det oplyses, 
at andre læger kan ansættes som kliniske lærere, 
ved ansøgning til OSVAL-kontoret.
Studerende: intet.
Sekretariatet: Fra 1.august nedlægges stillingerne 
som stud.sekr og timerne konverteres til en ny 
stilling. Karin Perch Nielsen er ansat i denne. 
Nogle af stud.sekr timerne bibeholdes til brug 
ved opsætning til gyn-obs undervisning samt til 
referent ved klinikud-valgsmøderne. Stillingen er 
en rotationsstilling for alle tre klinik-udvalg. Lige 
pt. er Karin i KKK alle tirsdage og hver anden 
man-dag. 
Holdsætning: Prognosen for ny studieordning 
holder ikke, da muligheden for at tage 8.sem før 7 og 
11.sem før 10 gør det svært at vurdere hvor mange, 
der fortsætter til næste semester. E2006 er sidste 
gang, der undervises 12.sem gl. studieordning.Der 
er kommet en dårlig evaluering af undervisningen 
i endokrinologi på BBH 6.sem i foråret 2006. På 
BBH er der oprettet 2 nye lokaler i bygning 15b, 
samtidig med at lokalerne på 5.sal lukkes.Der er 
lavet en ny ordning, hvor Susan Post har træffetid 
på BBH hver anden mandag fra 8-11.30. Det er 
foreløbig et forsøg i ef-teråret 2006.  

4. Evt:
Intet.

Mødet sluttes kl.16.05
Referent: Martin Christensen 

Næste møde er den 23.oktober på 
HH

Foreløbig dagsorden til næste møde:
1.Godkendelse af dagsorden
2.Godkendelse af referat fra d. 11. 9. 2006
3.Meddelelser fra Formand, undervisere, stu-
derende, sekretariatet samt Studienævnet for 
medicin.
4.Evt.

ragende
grundforskning, med henblik på at udvikle sig til ét 
af de absolut førende og mest internationale
universiteter i Europa.
Strategien fastslår bl.a., at Københavns Univer-
sitet vil:
- lancere mindst 12 nye eliteuddannelser
- belønne den bedste undervisning
- oprette en alumneforening for kandidater
- skabe et nyt innovationscenter for virksomheder 
og forskere
- etablere en række stjerneprogrammer, der kan 
tiltrække verdens bedste forskere
- få flere kvinder i forskning via mentorprogram-
mer
Strategien sendes nu i høring via fakulteterne, 
hvor de akademiske råd, fakultetssamarbejdsud-
valgene
og institutterne vil kunne kommentere på den. Udo-
ver den formelle høringsproces findes udkastet til
strategi også på en særlig hjemmeside på http://
blogs.ku.dk/strategi2012, hvor alle forskere,
studerende og ansatte er velkommen til at kom-
mentere den direkte og følge med i debatten.

STRØMAFBRYDELSE I 
PANUM-KOMPLEKSET 
ONSDAG DEN 15. NO-
VEMBER
I forbindelse med planlagt vedligeholdelsesarbejde 
på Panums højspændingsnet skal Driftsafdelin-
gen
udskifte 2 forbrugsmåletransformere på husets 10 
KV indgangsstik.
Dette arbejde indebærer en strømafbrydelse for 
hele Panum Instituttet. Strømafbrydelsen for-
ventes at
vare ca. 12 timer og vil blive iværksat fra onsdag 
den 15. november kl. ca. 17.00 til til torsdag den
16. november kl. ca. 05.00.
Under strømafbrydelsen vil Panum Instituttet kun 
være funktionsdygtigt i begrænset omfang men
absolut nødvendigt apparatur, kan drives med 
nødstrømsforsyning. Etablering af nødstrømsfor-
syninger
vil, efter anmodning senest fredag den 10. november 
blive udført på Driftsafdelingens foranstaltning.
Senest fredag den 10. november skal hver etage 
til driftsafdelingen oplyse én kontaktperson, der 
kan
være behjælpelig. Oplysningen om kontakt-
personen skal indeholde navn, e-mail, lokaltlf., 
nummer på
mobiltelefon samt hvilken bygning og etage vedk-
ommende tager sig af.
Yderligere information: Driftsafdelingen att. 
maskinmester Tommy Nielsen, tni@adm.ku.dk

40 MIO. KR. TIL NYT 
FORSKNINGSCENTER 
OM FEDME VED H:S OG 
CSS
Forskningsrådet for Fødevarer og Sundhed har bev-
ilget 40 millioner kr. til Danish Obesity Research
Centre, der vil forske i kostens næringsstoffer og 
undersøge de stoffer, som ikke har med
energibalancen at gøre. Forskerteamet vil også 
forsøge at kortlægge, hvordan de forskellige 
substanser
i kosten spiller sammen indbyrdes og sammen med 
energibalancen.
Forskningscentret ledes af professor Thorkild I. 
A. Sørensen fra H:S/Institut for Sygdomsforeby-
ggelse
ved Center for Sundhed og Samfund og består af 15 
førende forskergrupper fra hele landet samt 4
erhvervsvirksomheder med interesser i produktud-
vikling inden for fødevarer.
Projektet skal sikre, at vi får mere – og mere 
detaljeret – viden om, hvordan de forskellige 
former for
fedme fører til følgetilstandene. Dermed vil læger 
og behandlere kunne udarbejde kostråd og
behandlingstyper, der forhåbentlig er mere ef-
fektive end de hidtidige tilbud. Mere viden vil 
samtidig
gøre fødevareindustrien i stand til at udvikle bedre 

og sundere fødevarer.
De 15 forskergrupper vil arbejde med hver deres 
fokusområde i projektet, som løber over 6 år, 
men der
vil også være samarbejde på tværs af grupperne og 
med de 4 erhvervsvirksomheder.
Yderligere information: Centerleder, professor 
Thorkild I. A. Sørensen, H:S Institut for
Sygdomsforebyggelse ved Center for Sundhed og 
Samfund, tlf. 3338 3860, tias@ipm.hosp.dk

AFTALE OM GLOBALI-
SERINGSPULJEN GIV-
ER STORT LØFT I FORS-
KNINGSMIDLERNE
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti 
og Det Radikale Venstre er indgået en aftale om
udmøntning af globaliseringspuljen, som betyder 
flere midler til forskning og videregående
uddannelse. Målet er, at de offentlige udgifter 
til forskning og udvikling skal udgøre 1 pct. af 
BNP fra
og med 2010. Konkret er der tale om:
• Flere basisbevillinger til universiteterne stigende 
fra 300 mio. kr. i 2007 til 1.090 mio. kr. i 2012, 
hvoraf der er øremærket
midler til flere ph.d. stipendiater stigende fra 35 
mio. kr. i 2007 til 1.050 mio. kr. i 2012
• Etablering af en infrastrukturpulje i 2007-2009 
på i alt 600 mio. kr.
• En styrket strategisk forskningsindsats bl.a. 
til sundhedsforskning i nye individbaserede be-
handlings- og
undersøgelsesformer i alt 150 mio. kr. i 2007-
2009
• Frie forskningsmidler, hvor universiteternes 
ledelser i hvert af årene 2008 og 2009 skal konkur-
rere om 240 mio. kr. ved
at byde ind med forslag til store, langsigtede for-
skningsområder.
I alt betyder det en stigning i bevillingerne til 
forskning og udvikling på 1 mia. kr. i 2007 sti-
gende til
5,2 mia. kr. i 2012. Oversigt over fordelingen af 
globaliseringspuljen til forskning findes på
http://videnskabsministeriet.dk/portal/pls/pr01/
docs/1/1104365.PDF
Derudover er der indgået en aftale om styrkelse af 
de videregående uddannelser, herunder at de
dygtigste studerende på universiteterne får 
mulighed for at tage en 2-årig eliteuddannelse, 
samt bedre
vejledning for at mindske frafald.
For at give flere mulighed for at studerende i udlan-
det, vil universitetsstuderende fremover kunne
opnå et udenlandsstipendium på op til to år i løbet 
af deres studietid. De 2 år kan anvendes enten på
bacheloruddannelsen eller på kandidatuddan-
nelsen eller fordeles på de to uddannelser.
Dekan Ulla Wewer hilser den nye aftale velkom-
men, og siger at det giver mulighed for at ud-
nytte
universitetets og fakultetets potentialer og real-
isere strategiske mål.
Yderligere information: http://videnskabsminis-
teriet.dk/site/forside/nyheder/Aktuelletemaer/
globaliseringspuljen?case=1 eller http://www.
fm.dk/1024/visNyhed.asp?artikelID=8811
eller http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/
nyheder/pressemeddelelser/2006/pengene-ska-
lfoelge-
den-studerende-til-udlandet

INFORMATIONSMØDE 
DEN 24. NOV. OM EU-
TILSKUD FRA EUROPE-
AN RESEARCH COUN-
CIL
EuroCenter inviterer i samarbejde med Køben-
havns Universitet til informationsmøde om
mulighederne for EU-tilskud fra European Re-
search Council. Denne del af rammeprogrammet 
er nyt
og henvender sig til forskere inden for alle fagdisci-
pliner. Der er frit forskningsvalg og det primære
udvælgelseskriterium er udførelse af fremragende 
forskning.

STUDIET
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Informationsmødet finder sted fredag den 24. 
november kl. 9.30-12.50 på Københavns Univer-
sitet,
Alexandersalen, Bispetorvet 1-3. Deltagelse er 
gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske 
senest
den 17. november 2006 til EuroCenter. Der er et 
begrænset antal pladser på mødet, så hurtig
tilmelding anbefales.
Yderligere information: Eurocenter, att. EU-kon-
sulent Søren Keller, tlf. 7220 2978,
soke@eurocenter.info eller www.eurocenter.info

10-ÅRS JUBILÆUM FOR 
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH FEJRES DEN 
10. NOVEMBER
Master of Public Health (MPH) uddannelsen i 
Danmark kan i 2006 fejre sit 10-års jubilæum. 
Jubilæet
markeres ved 2 konferencer den 10. november i 
henholdsvis København og Aarhus. Uddannelsen 
blev
etableret i 1996 ved Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet i samarbejde med Syddansk
Universitet. Siden har i alt 272 opnået den danske 
MPH-grad og dermed bidraget til den nødvendige
professionalisering af arbejdet for folkesundheden 
i Danmark.
Yderligere information: Københavns Universitet, 
att. uddannelsesleder professor Allan Krasnik,
a.krasnik@pubhealth.ku.dk eller Aarhus Univer-
sitet, att. uddannelsesleder professor Anders
Foldspang, af@mph.au.dk

JENS BUKH AFHOLDER 
TILTRÆDELSESFORE-
LÆSNING MANDAG 
DEN 13. NOVEMBER KL. 
12.30
Med finansiel støtte fra Lundbeckfonden har Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet pr. 1. juli 2006
udnævnt Jens Bukh til professor i eksperimentelle 
studier af humane virus og virusinfektioner
ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Im-
munologi.
Fakultetet og Hvidovre Hospital vil gerne markere 
udnævnelsen og professor Jens Bukh afholder
derfor tiltrædelsesforelæsning med titlen Udvikling 
af eksperimentelle systemer til
molekylærbiologiske og immunologiske studier 
af hepatitis C virus mandag den 13. november 
2006,
kl. 12.30 i Victor Haderup auditoriet, Panum In-
stituttet, bygning 20.1
Efterfølgende bydes der på forfriskninger i 
mødelokale 9.1.68 i Fakultetssekretariatet.

ÅBNINGSSYMPOSIUM 
FOR GENPUB CLUS-
TERET DEN 28. NOVEM-
BER 2007
GENPUB clusteret ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet afholder et åbningssymposium den 
28.
november kl. 14.00-17.30 i Dam Auditoriet.
GENPUB clusteret vil fokusere multidisciplinær 
forskning om a) effekter af interaktionen mellem
gener og miljø for udvikling og progression af folke-
sygdomme og b) konsekvenserne af genteknologi
for samfundet i relation til forebyggelse, diag-
nostik og behandling. Clusteret vil kombinere 
fakultetets
spidskompetencer inden for epidemiologi, genetik, 
functional genomics, eksponeringsvurdering og
biostatistik i samarbejde med kohorteundersøgelser 
og partnere i og uden for fakultetet.
Yderligere information: GENPUB, att. professor 
Steffen Loft, s.loft@pubhealth.ku.dk eller
http://genpub.pubhealth.ku.dk

BIOCAMPUS KONFER-
ENCE DEN 24. NOVEM-
BER OM PRO ET CON-

TRA FOR GMO
KU-satsningsområdet BioCampus afholder den 24. 
november 2006 en konference om den offentlige
opfattelse af genmodificerede organismer, GMO. 
Konferencen afholdes i tidsrummet 12.30 til 
17.30 i
annex A, Studiestræde 6, København K.
Konferencen Public Perception of GMO sigter på at 
belyse såvel fordele som farer ved GMO planter
og dyr men også etik, tro, økonomi og infrastruktur 
i landbruget, industrien og i forskningen.
Konferencen vil fremhæve nogle utraditionelle 
synspunkter på GMO teknologierne, som for 
eksempel
betydningen for den biologiske evolution og anven-
delse af GMO teknologierne i medicinsk og
farmaceutisk forskning for at finde ny medicin og 
nye behandlingsmetoder.
Yderligere information: www.ku.dk/satsning/bio-
campus

BIOLOGUE AFHOLD-
ER SYMPOSIUM DEN 
27. NOVEMBER OM 
BIOBANKER
I samarbejde med Statens Serum Institut og 
den Britiske ambassade holder vidennetværket 
BioLogue
symposium om fremtidens danske biobanker, 
mandag den 27. november 2006, kl.13-17.30 på
Panum Instituttet. Danmark har nogle fremra-
gende betingelser for at blive verdensledende 
inden for
biobanker, både hvad angår teknologisk formåen, 
lovgivning og samfundsmæssige rammer.
Formålet med symposiet er at afdække hvilke ty-
per biobanker Danmark skal satse på og hvordan 
disse
bedst kan indrettes. Hvordan kan vi i Danmark ud-
nytte det store forskningspotentiale der ligger på
biobankerne i dag såvel som i fremtiden?
Ved symposiet vil nøglekapaciteter fra hhv. 
Biobank UK, det svenske og det norske biobank-
program,
præsentere de overvejelser og arbejdsgange som 
har ført frem til de 3 landes nuværende biobanker 
og
biobankstrategier.
Yderligere information: BioLogue att. Elias Zafira-
kos, ELZ@adm.ku.dk eller
www.biologue.ku.dk

INTERNATIONALT SYM-
POSIUM I JANUAR 2007 
OM BIOMOLECULAR 
NANOSCALE ASSEM-
BLIES
Nano-Science Center ved Københavns Universitet 
afholder i dagene 24-26. januar 2007 et
internationalt symposium om Biomolecular Nano-
scale Assemblies.
Bag symposiet står Thomas Bjørnholm fra 
Københavns Universitet, Allan Svendsen fra 
Novozymes
AS samt Tommy Nylander fra Lunds Universitet.
Symposiet har 5 sessioner: Nanostructures in vivo, 
Bioconjugation strategies, Assembly and function
of hybrid nanostructures, Confinement and micro-
fluidics samt Reporting and controlling
biomolecular function on the single molecular 
scale.
Yderligere information: www.bioscope.fkem1.
lu.se/symposium

GÅ-HJEM-MØDE DEN 
29. NOVEMBER OM ET-
NISKE MINORITETER 
I UDDANNELSESSEK-
TOREN
Naturvidenskabelige professionsuddannelser som 
læge og tandlæge er i høj kurs blandt etniske
minoriteter, hvor uddannelse er forbundet med høj 
status i familien og i samfundet. Derfor afholder
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 

PUCS, et gå-hjem-møde om Etniske minoriteter i
uddannelsessektoren onsdag den 29. november 
2006 kl. 15.00-17.00. Gå-hjem-mødet afholdes i 
Mini
Auditorium II, 29.01.32 på Panum Instituttet.
Ved mødet vil deltagerne diskutere hvordan de 
etniske minoriteter klarer sig, hvordan
uddannelsessystemet møder den store, nye gruppe 
af studerende og hvordan minoritetsgrupperne 
under
uddannelse oplever mødet med os? Kan vi blive 
bedre? Og hvis ja, hvordan? Der vil være en 
times
oplæg ved Peter Seeberg, cand.mag., centerleder, 
Center for Mellemøststudier, Syddansk Univer-
sitet,
hvorefter der er mulighed for debat.
Tilmeldingsfrist er fredag den 24. november 2006 
til PUCS, att. Annelise Wildenradt, hvor
deltagerne bedes oplyse tilknytning til uddannelse 
eller institut samt beskæftigelse.
Yderligere information: PUCS, att. Annelise 
Wildenradt, tlf. 3545 4472, a.wildenradt@pucs.
ku.dk
eller www.pucs.ku.dk

DOKTORGRADER OG 
PH.D. GRADER VED 
SUND
Akademisk Råd har den 30. oktober 2006 tildelt 
cand. med. John Brodersen ph.d.-graden i
sundhedsvidenskab på baggrund af projektet Meas-
uring psychosocial consequences of false-positive
screening results – breast cancer as an example.
Akademisk Råd har den 7. november 2006 tildelt 
cand. med. Carsten Utoft Niemann ph.d.-graden i
sundhedsvidenskab på baggrund af projektet 
Serglycin – implications in granulogenesis of 
neutrophils.
Tillykke
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Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 46-47 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 13/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag  14/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  15/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager 
Torsdag 16/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 16/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu 
Torsdag  16/11   1600 – 1900  Christina R. Lundin 
Mandag 20/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag  21/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  22/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager 
Onsdag  22/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 23/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  23/11   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  Eva Maryl  
Hver fredag  0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl  
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

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.

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 

DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 7 
vejledere, som alle er lægestuderende. 

Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 

og kender til det at være studerende 
og de problemstillinger, der kan 

opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
 
Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

Gro Askgaard
7. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Stine Birkelund
4. semester

Vi vejleder alle indenfor næsten 
alle områder, herunder ve-
jledning i forbindelse med 
udarbejdning af dispensation-
sansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har 
problemer ud over studiet er du også altid velkom-
men 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.

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, 
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.
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Danish Cancer Society
Danish Biotechnological Society

Danish Society for Biochemistry and Molecular 
Biology

 JOINT MEETING
“Molecular Biology of Colorectal 

Cancer”

Thursday, November 23, 2006 10.00 
– 17.00

Auditorium 4.1, Danish Cancer 
Society, Strandboulevarden 49, 

Copenhagen  

Organizers:
Tuula Kallunki, Danish Cancer Society, Jan Sap, 
Institute of Molecular Pathology. 
Program: 
10.00 - 10.15 Jan Sap, Institute of Mo-
lecular Pathology, University of Copenhagen: 
Introduction.
Session 1:  Cellular Signaling 
10.15-11.00 E M B O  l e c t u r e :  H a n s 
Clevers, Hubrecht Laboratory and Centre for 
Biomedical Genetics, Utrecht, The Netherlands: 
EphB/EphrinB receptors and Wnt signaling in 
colorectal cancer.
11.00-11.30 Inke Nathke, Cell and Devel-
opmental Biology, University of Dundee, Scotland: 
The adenomatous polyposis coli (APC) protein: the 
Achilles heel of the gut epithelium.
11.30-12.00 Peter Traxler, Oncology 

OBLIGATORISKE STUD-
IEELEMENTER PÅ 
BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde 
for at gå op til eksaminerne på 
bachelordelen?

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

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

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

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

DU FINDER MÅSKE 
SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar på de mest 
almindelige spørgsmål. Det er også muligt at bes-
tille tid til samtale via nettet.

Adressen er www.medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

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.

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

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

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

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

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

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

Studietilbud
VIL DU GERNE BLIVE 

GOD TIL AT FOR-
SKE????? 

Vi er en dynamisk forskningsenhed 
på Rigshospitalet der forsker i 

muskelsygdomme (både strukturelle og 
metabolske) der skyldes mutationer i 

vores kerne DNA og mitokondrie DNA.

Vi laver både paraklinisk og klinisk forskning og 
undersøger alt lige fra udviklingen af mutationer 
i det genetiske materiale via celledyrkning og 
museforsøg til virkningen af sygdommen hos 
patienten. Al arbejde omkring disse sygdomme er 
rettet mod at finde en medicinsk behandling for 
sygdommene.

Vores gruppe består af ca 10 personer som er sam-
mensat af 1) scholarstipendiater som har taget 1 
år ud af kalenderen for at forske, 2) læger og cand. 
scient´er som er ved at skrive deres PhD/disputats 
og 3) post-graduate forskere fra andre uddannelses-
institutioner såsom cellebiologi.  

Vi har MANGE projekter kørende og mange der 
skal startes op og vi mangler ihærdige personer 
som har lyst til at lære om en masse nye metoder 
og om alle forskningens processer. 

Vi kan tilbyde:
En ordentlig oplæring i alle de metoder og processer 
som der skal til for at starte og afslutte et godt 
videnskabeligt projekt.
Dine egne forskningsprojekter som du, efter 
grundig oplæring, kan sætte op og følge til dørs
Første- og medforfatterskaber til dit CV
En masse ny viden indenfor et MEGET spændende 
område i den medicinske verden
Mulighed for at lave speciale/PhD/afhandling

Du skal til gengæld levere:
1 år af din tid (forskningsår). Alle aktiviteter og 
kurser du gennemgår kan give godtgørelse ved fx 
OSVAL, PhD mv.     
 
Hvis du så meget som overvejer om det her kan 
være noget for dig så tøv ikke med at kontakte 

os mhp at komme forbi og se om det kunne være 
noget for dig. 

Tina Dysgaard Jeppesen, læge
35450727 / 35457611     

Thomas Krag, seniorforsker
35457614 / 22620565 

Neuromuskulær forskningsenhed,
Neurologisk afdeling og 

Center for muskelforskning
Rigshospitalet

Research, Novartis Institutes for Biomedical Re-
search, Basel, Switzerland. Tyrosine kinases as tar-
gets in cancer therapy - successes and failures. 
Session 2:  Growth regulation
13.00-13.45 Tomi Mäkela, Department 
of Medical Genetics, Biomedicum Helsinki, Uni-
versity of Helsinki, Finland: Mutation analysis of 
Peutz-Jeghers syndrome.  
13.45-14.15 Anita Sjölander, Experi-
mental Pathology, The Department of Laboratory 
Medicine and Surgery, Malmo University Hospital, 
Sweden: Activation of cPLA2 is required for leu-
kotriene D4-induced proliferation in colon cancer 
cells. 
14.15-14.45  Nils Brünner, The Royal 
Veterinary and Agricultural University, Depart-
ment of Veterinary Pathobiology, Copenhagen, 
Denmark: Tissue inhibitor of metalloproteinases-1 
in colorectal cancer.
14.45-15.30  Coffee 
Session 3:  Gene expression 
15.30-16.00 Torben Ørntoft, Department 
of Clinical Biochemistry, Skejby Hospital, Aarhus 
University: Colorectal cancer in a microarray 
perspective; classification by expression, SNP 
approach to instability, and functional aspects of 
classifying genes.
16.00-16.30 Lene J. Rasmussen, Depart-
ment of Life Sciences and Chemistry, Roskilde 
University, Denmark: Mismatch Repair Defects 
in Colon Cancer.
16.30-17.00 Steen Gammeltoft, Depart-
ment of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital: 
Proteomics of colorectal cancer. 

Everybody is welcome. Admission is free. Regis-
tration on-line: www.biokemi.org

Secretariat
Vivian Juhl, Danish Society for Biochemistry 

and Molecular Biology, Department of Clinical 
Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup, 
Denmark. Tel: 43 23 24 58. vjb@dcb-glostrup.dk. 

STUDIET



8
CEKU CENTER FOR 

KLINISK UDDANNELSE
FRIVILLIGE AFTENKURSER

CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 

perfekt mulighed for at forberede sig til det klini-
ske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 

OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen på 
12. semester, og til at genopfriske færdighederne 

inden et lægevikariat eller turnus.

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

NYT!! Journaloptagelse og objektiv 
undersøgelse
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstæn-dig journal og 
henvender sig derfor pri-mært til studerende som 
er i gang med deres første kliniske ophold. Kurset 
inde-holder:
-Introduktion til journalens opbygning
Gennemgang og træning i anamneseopta-gelse 
samt den objektive undersøgelse.

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

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

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

KURSER I NOVEMBER MÅNED:

DATO: KURSUS:  TID:
15.11.2006 Objektiv us. 16.00 – 20.00
22.11.2006 Kombikursus 16.15 – 20.30
29.11.2006 Objektiv us. 16.00 – 20.00

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

Sted:  Center for Klinisk uddannelse – Tei-
lumbygningen - Rigshospitalet

DANISH BIOTECHNO-
LOGICAL SOCIETY 
(DBS) INVITERER:

“Annual DBS lecture and Annual 
DBS awards” 

Torsdag, 30. november, 2006 15.00 
– 17.00.

Ingeniørforeningen (IDA), Kalvebod 
brygge 31-33, 1780 København V. 

Program:
15.00 – 16.00 
Annual DBS Lecture 2006. 
Matthias Uhlen, Royal Institute of Technology, 
School of Biotechnology, AlbaNova University 
Center, Stockholm, Sweden: A human protein atlas 
for normal and cancer tissues.

16.15 – 17.00
Annual DBS Awards 2006
Two DBS Award winners will be presented.

Abstract: 
Mathias Uhlen, Department of Biotechnology, 
AlbaNova University Center, Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Sweden: A human protein 
atlas for normal and cancer tissues.
Antibody-based proteomics provides a powerful 
approach for the functional study of the human 
proteome involving the systematic generation of 
protein-specific affinity reagents. We have used this 
strategy to construct a comprehensive, antibody-
based protein atlas for expression and localiza-
tion profiles in 48 normal human tissues and 20 
different cancers (1). The Human Protein Atlas is 
publicly available (www.proteinatlas.org) and con-
tains, in the first version, approximately 400,000 
high-resolution images corresponding to more than 
700 antibodies towards human proteins. Each im-
age has been annotated by certified pathologists to 
provide a knowledge base for functional studies and 
to allow queries about protein profiles in normal 
and disease tissues (2). We have recently (3) used 
the antibody reagents for validation of potential 
biomarkers to Mantle Cell Lymphoma (MCL) as 
well as high-throughput biomarker analysis of 
thousands of serum samples using a reverse array 
format (4). Our results suggest it should be possible 
to extend this analysis to the majority of all human 
proteins thus providing a valuable tool for medical 
and biological research, in particular for biomarker 
analysis in various patient cohorts. 

References:  
1. Uhlen M, Ponten F. Antibody-based Proteomics 
for Human Tissue Profiling. Mol Cell Proteomics 
2005;4:384-93. 2. Uhlen et al. A human protein 
atlas for normal and cancer tissues. Mol Cell 
Proteomics 2005;4:1920-32. 3. Ek S et al. From 
Gene Expression Analysis to Tissue Microarrays: 
A Rational Approach to Identify Therapeutic and 
Diagnostic Targets in Lymphoid Malignancies. Mol 
Cell Proteomics 2006;5:1072-81. 4. Janzi et al. Se-
rum microarrays for large scale screening of protein 
levels. Mol Cell Proteomics. 2005;4:1942-7.

Registrering:
www.ida.dk or www.biokemi.org Everybody is 
welcome. Admission is free. 

Information:
Steen Gammeltoft, Department of Clinical Bio-
chemistry, Glostrup Hospital: gast@glostruphosp.
kbhamt.dk

Sekretariat:
Birgitte Magnér-Egeberg, Ingeniørforeningen i 
Danmark (IDA), Netværkscenter, Kalvebod Brygge 
31 – 33, DK-1780 København V, Tel: 33 184 646, 
Fax: 33 184 887, e-mail: bme@ida.dk

US-EU-MEE 
US-EU-MEE (United States 

- Europe Medical Educational 
Exchange Project)

Hvis du- har afsluttet 9. semester på afrejsetid-
spunktet- har meget gode engelskkundskaber er 
dette måske noget for dig.

Der vil være 1 plads i foråret 2007, +med ansøgn-
ingsfrist fredag d. 1. december 2006 kl. 12.

Den studerende, der udvælges til at deltage i pro-
jektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers kliniko-
phold på Cornell University Medical College). 

Temaet for Cornell/København udvekslingen i 2007 
er livmoderhalskræft. Den danske  udvekslingss-
tuderende bliver “parret” med en amerikansk 
medicinstuderende, og sammen skal de to studer-
ende følge en patient gennem hele sundhedssys-
temet. Dvs. fra patienten kontakter egen læge 
og helt frem til rehabiliteringsfasen efter et endt 
hospitalsophold. Den udvekslingsstuderende skal 
på baggrund deraf lave en indgående undersøgelse 
og analyse (case study) af patientens fulde forløb 
gennem alle niveauer i sundhedssystemet. Det er 
meningen, at disse “case studies” skal indgå som 
undervisningsmateriale i den kliniske undervisn-
ing. Disse bliver ydermere gjort tilgængelige for 
andre universiteter via Internettet.

FÅ MERE INFORMATION PÅ US-EU-MEE’S 
EGEN HJEMMESIDE.Ansøgningsskema finder 
du på: 

http://medicin.ku.dk/internationalt/

Ansøgningsskemaet vedlagt et CV, motivationsbrev 
på engelsk, udtalelse fra 2 faglærere samt karakter-
udskrift afleveres i Journalen på Fakultetsgangen, 
lokale 9.1.38 A. att. Suzanne Andersen. Inden den 
endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive 
indkaldt til en uddybende samtale, som forventes 
afholdt i uge 50.

/Suzanne AndersenInternational medarbejder.

STUDIET

Hr. Seagal gæster Danmark i 
slutningen af januar med sit 
band. Det skal du da have billet 
til!
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RASKE FORSØGS-
DELTAGERE SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
40 år søges til et videnskabeligt forsøg. 

Formålet med forsø-get er at undersøge om carba-
chol eventuelt udløser hovedpine. Desuden ønskes 
en beskrivelse af carbachols virkning på pulsårerne 
i hjernen og hjernens blodgennemstrømning. 

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 
hovedpine. Carbachol er undersøgt i flere forsøg 
med mennesker og er et syntetisk fremstillet stof 
som efterligner virkningen af acetylkolin, et sig-
nalstof som bl.a. forekommer i hjernen og nerverne 
omkring hjernens blodkar. Resultaterne af den-ne 
undersøgelse kan være med til at klarlægge de 
grundlæggende mekanismer ved migrænesyg-dom-
men og dermed på sigt medvirke til udvikling af 
forbedret behandling

Hvor: Neurologisk afdeling. N01, Glostrup Amts 
Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage á 4-6 
timer samt til en forundersøgelse (45 min.).

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time (skat-
tepligtig).

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, astma eller andre 
væsentlige sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr:  KA-20060025

Interesserede kan kontakte:
Læge Henrik Schytz, Neurologisk afd. N01, 
Amtssygehuset i Glostrup. 
Tlf. 43233066. E-mail:HEWISC01@glostruphosp.
kbhamt.dk 

KÆRE STUD. MED. 
Den holistiske medicin er et vigtigt 
supplement til biomedicinen...

... især når det drejer sig om de 40% af befolknin-
gen, som forbliver kronisk syge på trods af pillerne. 
Ny forskning viser at den holistiske tilgang ofte 
er virksom, også når pillerne ikke hjælper. Den er 
imidlertid en del anderledes en biomedicinen både 
i teori og metode og dens grundbegreber – som 
”oplevelsen af sammenhæng” og ”salutogenese” 
- er abstrakte og kan være svære at forstå.

For at kaste lys over den holistiske medicin – der 
går tilbage til Hippocrates’ karaktermedicin år 
300 b.c. - afholdes der for 3. gang en international 
konference i holistisk medicin. 

I år er Forskningscenter for Livskvalitet vært 
for konferencen, og i den forbindelse er det mig 
en glæde at kunne invitere alle stud. med.er (så 
længe pladser haves) med til konferencen d. 17-
19 november. 
Tilmelding til livskvalitet@livskvalitet.org, eller 
mød op i Sundhedshuset fredagd. 17/11 kl. 8.55 
og se om der er flere pladser. 

Programmet kan ses på www.livskvalitet.org.

Venlig hilsen
Søren Ventegodt

MOKs evige kilde 
til morskab og gode 
ledere har sendt 
følgende til os:

PROJEKTMULIGHED 

Vil du prøve at være med i 
planlægning og afvikling af et 
klinisk forsøg?

Effekt af hørfrøfibre på appetit og 
insulin/glukose

Baggrund
Det er kendt at kostfibre påvirker fordøjeligheden 
af energigivende makronæringsstoffer, og det 
er foreslået, at kostfibre øger mæthedsfornem-
melsen og derigennem kan forårsage et reduceret 
energiindtag. Der har også været stor interesse 
for at bruge især opløselige fibre som kosttilskud 
eller funktionelle ingredienser, da disse nedsætter 
næringsstoffers absorption, hvilket kan påvirke det 
postprandielle respons. Hørfrø er en god kilde til 
kostfibre (28 g/100 g), af hvilke ca. 25 % udgøres af 
opløselige fibre. I dette studie testes de oprensede 
hørfrøfibre mod hhv. hele hørfrø og en kontrol.

Formål 
Projektet har til formål at undersøge effekten af 
hørfrøfibre på postprandielt glukose og insulinre-
spons, appetit samt dosis-sammenhænge. 

Design
Studiet er et interventionsforsøg på 18 raske over-
vægtige mænd i alderen 18-40 år, der hver skal 
gennemgå i alt 5 måltidsstest i et overkrydsnings-
forsøg. Forsøgspersonerne vil blive randomiseret 
til rækkefølgen af de 5 måltider, og hver måltidst-
est vil have en varighed af ca. 8½ timer. De fem 
forskellige testmåltider gives som morgenmåltider 
og der tages blodprøver og foretages appetitmålin-
ger i 7½ timer, hvorefter et ad libitum måltid 
indtages. Effekt på appetit evalueres ved hjælp af 
appetitregistreringer, ad libitum fødeindtag samt 
niveauer af appetithormoner. Insulin og glukose 
bestemmes i plasma.

Tidsplan og praktisk arbejde
Projektets praktiske del løber fra november til april 
med rekruttering af forsøgspersoner og testdagenes 
forløb samt analyse af blodprøver. Du er med til 
at bestemme vægtningen af dine arbejdsopgaver. 
Det forventes at du deltager i arbejdet med rekrut-
tering og håndtering af forsøgspersoner. Der må 
påregnes 2-4 arbejdsdage om ugen - det planlægger 
vi i fællesskab.

Kontaktperson
PhD studerende Mette Kristensen på tlf. 35 28 35 
36 eller e-mail: mekr@kvl.dk

FORSØGSPERSONER 
SØGES TIL 
VIDENSKABELIG 
UNDERSØGELSE

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 december 2006 
og januar 2007.
· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.
· 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 (skat-
tepligtigt) eller som gavekort.
· Henvendelse:  Mette B. Larsen.        Tlf.: 
28704928 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité 
(KF 01315642).

OSVAL 2 - STUDENT 
SØGES
Flere spændende og velafgrænsede 
opgaver indenfor pædiatrisk 
pulmonologi venter på at blive løst.

Ring 35451353 eller 21261595 eller skriv til 
kgn@dadlnet.dk for uddybende forklaring.   
 
Kim G Nielsen
Overlæge, dr.med. 
Lunge-CF ambulatoriet for Børn
5003, Børneafdelingen, Rigshospitalet

ANNONCER
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VÆRELSE 
FREMLEJES 
NÆSTE 
SEMESTER
Møbleret værelse, ca 20 kvm,  nær 
panum fremlejes i perioden 1. jan.-07 
– 30. jul.-07 til kvindelig studerende 
+ ikkeryger, da min sambo er ude 
at rejse. 

Krav: alder 23 +, pålidelig, ansvars-
fuld osv. (Jeg selv er kvindelig stud.
med, 24 år.)

Pris: 2500,- inkl. tvpakke og inter-
netadgang. Billig vask.

Send uddybende mail om dig selv  evt. 
+ billede til: 
detlillebofaellesskab@hotmail.com

SUBJEKTIVT & OBJEKTIVT 

– anamnese, undersøgelse 

og journal
SØREN BROSTRØM OG NIELS SAXTRUP

Subjektivt & Objektivt er en revideret 2. udgave af 

Munksgaard Danmarks populære journalvejledningsbog for 

medicinstuderende og turnuslæger. Bogen er udvidet med 

nye kapitler om undersøgelse af børn og psykiatriske patien-

ter, samt om skriftlig kommunikation mellem læger. 

2. udgave, 224 sider, kr. 348,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE 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 hospi-
taler 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 nattetimerne. 
Ligeledes vil det være muligt at arbejde i week-
endvagter 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 garan-
terer et varieret job i en international atmosfære 
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

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

”DEN LILLE GRØNNE” 2007
Den lille grønne Medicinfortegnelse, der nu hedder ”Medicin.dk - Kittelbo-

gen”  er kommet i en 2007-udgave og kan afhentes i FADLs Sekretariat. Som 
medlem af FADL kan du få Kittelbogen, hver gang der udkommer en ny version 
-  dog ikke, hvis du har valgt PDA-udgaven.

Lægemiddelkataloget, som nu hedder ”Medicin.dk” er ligeledes udkommet 
i en 2007-udgave og kan som altid afhentes i Sekretariatet én gang i løbet af 
studiet.

Vi lovede i sidste uge at komme 
med en opdatering på overens-
komstforhandlingerne inde hos 
Personalestyrelsen – her kommer 
den så!

FADL forhandler i samarbejde 
med Studenterundervisernes 
Landsforbund (SUL) en overens-
komst med staten vedrørende 
studerende ansat som studenter-
underviser ved højere læreanstal-
ter i Danmark. Det være sig på de 
medicinske fakulteter såvel som 
på teologi. 

Den 6. november 2006 fik vi 
færdigforhandlet overenskom-
sten med Finansministeriet, og vi 
mangler nu kun den endelige god-
kendelse i Hovedbestyrelsen.

Vi har i forhandlingerne sikret 
de samme generelle lønstignin-
ger som CFU-forliget. Derudover 
har vi i modsætning til sidste for-
handling også fået sikret os en del 
af de specielle puljemidler. Her fik 
vi muligheden for at lave lokale til-
læg for kvalificeret arbejde – noget 
vi vil nyde meget godt af på Pa-
num. Barns 1. sygedag blev også 
tilføjet, og endeligt er der sket en 
pædagogisk gennemskrivning af 
overenskomsten, der forhåbent-
ligt skulle lette dens anvendelse i 
fremtiden.

SÅ ER DEN SIDSTE OVERENSKOMST I HUS
Til gengæld har Finansministe-

riet opnået en øget fleksibilitet 
ved bl.a. aflønning af underviseres 
forberedelse til øvelser o.lign., der 
gentages ofte over en to-ugers 
periode. Der er også sket en udvi-
delse af dækningsområdet med en 
række af Kulturministeriets institu-
tioner, som gør, at SUL har forbed-
rede muligheder for at sikre deres 
medlemmers rettigheder. Vi har 
også brugt lang tid på at diskutere 
fortolkningsmuligheder i overens-
komsten, hvor vi var milevidt fra 
hinanden om, hvornår man kunne 
opnå forskellige lønsatser. Det vil 
være et problem, vi højst sandsyn-
ligt ofte vil vende tilbage til.

Som udgangspunkt kan vi ikke 
forvente lige så store resultater 
på dette område, som foreningen 
kan opnå på SPV/VT- eller lægevi-
karområdet. SUL er desværre ikke 
en særlig stærk organisation rent 
forhandlingsmæssigt, og FADL har 
en meget dårlig organisering af 
studenterunderviserne på de me-
dicinske fakulteter. Det vil være en 
af de store opgaver det kommende 
år at sikre en øget bevågenhed 
omkring FADLs engagement på 
dette område, som jo omhandler 
alle studenterundervisere – og ikke 
kun FADLs medlemmer.

Med venlig hilsen,
Forhandlingsgruppen

Vinsmagning
Der er stadig et par billetter til-
bage til vinsmagningen.
Det foregår Tirsdag d. 21/11 kl. 
18.00 (og altså IKKE d. 15/11 som 
tidligere skrevet) på Panum. 

Det koster kr. 30,- og tilmelding 
foregår ved personlig henven-
delse på sekretariatet i bygn. 
1.2.7

Temaet for vinsmagningen er: 
Det sydlige Rhône - området 
er primært kendt for vinene fra 
Châteauneuf - men spænder 
over meget mere. 
Vi smager på 7-8 vine som er re-
præsentative, og som også (ger-
ne) skulle give indtryk af hvor-
for netop dette område leverer 
nogle af tidens absolut bedste 
vinkøb.

Vel mødt!

INDRE ORGANER
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VALGRESULTAT
Efter at vores valgudvalg og valgkontrollanter har sikret, at stemmerne er talt rigtigt op, kommer nu det 

endelige valgresultat. Liste A har fået 4 mandater, Liste F 3 mandater, Liste R 11 mandater og endeligt Liste X 
3 mandater.

På denne plakat ses mandatfordelingen listerne imellem. I alt blev der afgivet 388 stemmer, hvilket giver en 
samlet stemmeprocent på 16,65%.

Kandidaterne er valgt ind i nævnte rækkefølge.

Liste A Marie Sahlberg Liste R Morten Andresen
Simon Krabbe Michael Wilhelmsen
Nanna Arngrim Jesper Rydberg
Anne Orholm Jannie Pedersen

1. supp Henrik Hansen Troels Dolin
Benjamin Sneider
Frederik Tebering

Liste F Daniel Faust Nathansen Kristin Julia Steinthorsdottir
Gordon Jehu Sabrina Eliasson
Jesper Olsen Jacob Rasmussen

Asbjørn Hasselager
1. supp Signe Holm Hansen

Liste X Torben Kjær Nielsen 2. supp Grete Andersen
Bjarne Skjødt Worm 3. supp Johan Stender
Simon Serbian 4. supp Michael Haugaard

INDRE ORGANER
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KONSTITUERINGSLISTEN
Ved det konstituerende møde i Repræsentantskabet blev pladserne fordelt på følgende måde:

Formand
Morten Andresen

Bestyrelsen
Jesper Rydberg, Jacob Rasmussen, Jannie 
Pedersen, Torben Kjær Nielsen, Daniel Faust 
Nathansen & Simon Krabbe

Michael Wilhelmsen (1. supp), Asbjørn Hasselager 
(2. supp) & Nanna Arngrim (3. supp)

Hovedbestyrelsen
Bjarne Skjødt Worm, Jacob Rasmussen & Troels 
Dolin

Michael Wilhelmsen (1. supp), Kristin 
Steinthorsdottir (2. supp), Asbjørn Hasselager
(3. supp) & Jesper Rydberg (4. supp)

Vagtbureauets Forretningsudvalg
Bjarne Skjødt Worm, Benjamin Sneider & Simon 
Krabbe

Det lokale medlemsfordelsudvalg
Frederik Tebering, Jannie Pedersen, Torben Kjær 
Nielsen, Grete Andersen, Marie Sahlberg, Johan 
Stender, Nanna Arngrim, Simon Krabbe, Bjarne 
Skjødt Worm & Signe Holm Hansen

Kursusudvalget
Asbjørn Hasselager, Bjarne Skjødt Worm, Jesper 
Rydberg, Jacob Rasmussen, Anne Orholm, Daniel 
Faust Nathansen, Nanna Arngrim, Jesper Olsen & 
Kristin Steinthorsdottir

Overenskomstudvalget
Morten Andresen, Daniel Faust Nathansen & Johan 
Stender. Simon Krabbe (1. supp)

Lægevikargruppen
Jesper Rydberg, Jesper Olsen & Bjarne Skjødt Worm

Kristin Steinthorsdottir (1. supp), Asbjørn Hasselager 
(2. supp), Michael Wilhelmsen (3. supp) & Grete 
Andersen (4. supp)

Overenskomsten for studenterundervisere
Morten Andresen, Johan Stender & Asbjørn 
Hasselager. Jesper Rydberg (1. supp)

Det nationale medlemsfordelsudvalg
Torben Kjær Nielsen, Troels Dolin & Kristin 
Steinthorsdottir

Uddannelsespolitisk udvalg
Simon Serbian & Simon Krabbe

MOKs bestyrelse
Benjamin Sneider & Jesper Rydberg

Bogladens bestyrelse
Morten Andresen

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til torsdag: 9.00-17.00 
Fredag: 9.00-15.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

NYT SPV-HOLD
Køge Sygehus Medicinsk klinik

Medicinsk klinik søger 5 FADL- vagter  til nyt SPV-
hold 1504.
Medicinsk klinik består af 6 afsnit  (Kardiologisk 
afd.– Endokrinologi afd. – Medicinsk Gastroen-
terologisk afd.,– Apopleksi/Almen medicin afd. 
– Reumatologi/ Geriatrisk afd.-
Akut visitation afsnit).
Holdet vil blive tilknyttet en afdeling, men vil 
kunne blive sendt rundt på alle afdelinger.
Da afdelingerne kan være meget travle, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer, og være aktiv deltagende i afdelin-
gens gøremål.
Arbejdstid vil ligge i weekender fra kl. 07.00 
– 15.00.
Holdet er fungerende fra den 1 december 
2006 til den 28. februar, men evt. mulighed for 
forlængelse.

Kvalifi kationskrav :
- Min. 200 SPV-timer
- Du skal kunne tage min. 3 – 4 vagter pr. måned
- Være fl eksibel og kunne arbejde selvstændigt
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn : 
SPV-holdløn inkl. 1 ½ times kørsel godtgørelse

Ansøgningsfrist : 
Fredag den 24. november kl. 10.00 via www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– Mærket ”Hold 1504”
 
Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på tlf.nr 35 24 54 02 

 HAR DU LYST TIL AT HAVE MED 
GLADE, RASKE MENNESKER 
MENNESKER AT GØRE 1 TIL 3 
GANGE OM UGEN I DE NÆSTE 
MÅNEDER ?

Epidemiklinikken på Rigshospitalet står dags dato 
og mangler nogle medarbejdere, gerne stud. 
med`er som kan indgå i vaccinationsklinikkens 
arbejdsområde som er:

Telefonisk vaccinationsrådgivning fra kl. 11.00 til 
15.00
Vaccination af kunder der er tilsagt mellem kl. 
15.00 og 18.30

Du vil blive grundigt introduceret til opgaverne 
og der vil altid være en læget til stede under 
vaccinationerne

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at 
kontakte oversygeplejerske Agnete Bang  på 
telefon 3545 8529 dagligt mellem 8.00 og 15.30 
eller på mail.

Krav: Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – Tilmelding til hold – mærket ”Epidemik-
linikken”

LÆGESEKRETÆRVIKAR,(ER), 
FREDERIKSSUND SYGEHUS

Modtagelsen, skadestuen, lægesekretær, både 
akutte og ambulante patienter.

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

Varighed : Hurtigst muligt og til og med januar 
2007.

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

RIGSHOSPITALET
IV- Medicingivende Hold 1404

Nefrologisk klinik P,  3133 – 3134 Rigshospitalet, 
søger 16 engagerede FADL-vagter til daglig 
medicin administration. 
Holdets arbejdsopgaver vil primært bestå i IV- 
medicinadministration,  tbl. adm., overvejende 
via doseringsæsker samt væsketerapi, men 
andre arbejdsopgaver kan forekomme så som 
blodprøvetagning via CVK, EKG, subcutane 
injektionerog 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 indenfor 
medicinering vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 170. 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

NYE BLODPRØVETAGERE TIL 
HOLD 1606 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING 339 HH

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende fordelt på 6. 
til 11. semester. Vi søger to nye blodprøvetagere, 
som er interesseret i at blive en del af holdet 
snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor 
vores arbejde består i blodprøvetagning i ambu-
latorium og på de forskellige sengeafsnit. 

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

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringskort 

Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Deltage på holdmøde torsdag den 30. novem-
ber

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 
bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter og weekendarbejde, så ansøg via 
FADL’s vagtbureau. 

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 17. november inden kl. 12.00 (husk 
at angive semestertrin) via www.fadl-vagt.dk 
- København – Tilmelding til hold – mærket ”Hold 
1606”
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UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.

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

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

Interesseret? Kontakt adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf. 35245402 eller mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: 
Fredag 17.november 2006 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,  
 endoskopibeskrivelser, epikriser,   
 henvisninger, breve m.m.
- Indlæggelse / udskrivelser af   
 planlagte patienter
- Ajourføre diagnoser
- Div. bestillinger af prøver 
- Telefonbetjening 
- Div. registreringer i fællesjournal
- Modtage og videreformidle beskeder  
 til relevante samarbejdspartnere 
- Deltagelse i tvær- og monofaglige  
 møder og temadage 
- m.m.

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

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

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 17. 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

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 PÅ RIG-
SHOSPITALET

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

Kvalifi kationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke 
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende 
BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter vagtbind-
ing på              
   4 vagter pr. mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet
   min. et år

Oplæring:
-5 følgevagter med holdmedlem 
-2 med sygeplejerske

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 24. november 2006 til Vagtbureauet 
via: www.fadl-vagt.dk 
Skriv gerne, hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

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

6 VENTILATØRER SØGES TIL 
HOLD 4409  PR. 1/1-07
Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/
afs. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i  
 opgaveløsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vagter  
 pr. md.
· Kunne deltage i holdmødet i   
 12. december kl. 17.00 
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 8. december kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – Mærket ”hold 
Hold 4409
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER 
til thoraxkirurgisk intensiv  Rigshospi-
talet

Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så 
har vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar 
bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- 
og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfun-
gerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt, og kender alle hinanden, hvilket gør 
det let at komme af med vagter. Vi holder nogle 
gode holdmiddage, og nogle endnu bedre 
fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af 
holdet, og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 
3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. 
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig 
indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. 
Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå 
ned til 4 vagter pr. måned.
For at søge på holdet skal du min. have 200 VT-
timer ,have gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

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

Ansøgningsfrist er 24. november kl. 1200. Ansæt-
telsessamtaler snarest derefter. Følgevagter 
afholdes i november/december, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra december 2006.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler:
È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgning via www. Fadl-vagt.dk – København 
– tilmelding til hold – mærket ”4402”
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REFERAT AF MSR’S GENERAL-
FORSAMLING DEN 19. OKTO-
BER 2006.

Til stede:
Steven Andersen 2. sem, Anne Holm 9. sem, Jacob 
v. H. Regeur 6. sem, Hans Jakob Hartling 4. sem., 
Torben Kjær Nielsen 8. sem., Liv E. Lauritsen sem. 
fri, Kirstine F. Fabritius 12. sem., Line Malmer 5. 
sem., Melanie Veber 8. sem., Bjarne Kjær 10. sem., 
Per Cramon 5. sem., Sabrina Eliasson 6. sem., 
Liselott Persson 4. sem. (gik kl. 18), Madelene 
Engdahl 4. sem., Helena Berggren 4. sem. (gik kl. 
18), Rune Tønnesen 9. sem., Simon Krabbe 4. sem., 
Joachim Mygh 3. sem., Sarah Guldager 5. sem., 
Karina Mossing 5. sem., Maria Lundgren 5. sem., 
Christiane T. Bak 7. sem.  

Sabrina byder velkommen og mødet starter.
1. Sabrina vælges til dirigent og Christiane er 
referent.
2. Formandens beretning:
Den nye studieordning 2006 præsenteres på en 
figur der vil blive vedlagt dette referat. MSR har 
stadig ønsker vedr. 4. semester, som skal behan-
dles på næste studienævnsmøde, som forhåbentlig 
medfører at vi får ægte blokkurser på 4. semester. 
Revisionen af 6.-9. semester er i fuld gang og der 
har været afholdt et spændende debatmøde.
Der er sket en masse i fagrådet det seneste år. En 
masse af de nye har engageret sig meget aktivt i 
fagrådet og det gør det kort sagt utroligt nemt at 
være formand. Sabrina takke alle for deres meget 
store engagement. Der takkes ligeledes af til Kirs-
tine, da hun bliver færdig til januar.
 
3. Beretninger fra udvalgene
Studienævnet:
Kirstine: I det forløbne år har SN arbejdet med 
den nye studieordning. Man har fået nedskrevet 
visionerne for den på papir. Den nye studieordn-
ing kommer forhåbentligt til at køre godt. Der er 
også blevet arbejdet med internationalisering! I 
den forbindelse vil der komme forskellige tiltag 
for at fremme internationaliseringen. bl.a. summer 
schools og flere engelsksprogede kurser.
Man har arbejdet med ”Stuegangsprojektet” på 9. 
semester. Her undervises de lægestuderende un-
dervises sammen m sygeplejestuderende. Projektet 
har stor bevågenhed. Besparelser er der arbejdet 
med. Studieledelsen har arbejdet med at finde ud 
af hvor der var ekstra ressourcer. Det har udmøn-
tet sig i at patobiologien er skåret væk og der er 
kommet centraliserede forelæsninger i KKK. VIP 
repræsentanterne er netop nu på valg. Pernille 
Due går af som studieleder og det er usikkert hvor 
mange af de øvrige VIP’er der fortsætter. De stud-
erende i studienævnet har været utroligt glade for 
Pernille og hun og den øvrige studieledelse bliver 
svære at erstatte. Det er derfor utroligt vigtigt at 
studentergruppen tømres godt sammen så der kan 
arbejdes for ligeså meget studenterindflydelse i et 
fremtidigt studienævn.

 
1. semestersudvalg:
Madelene, Steven:
Underviserne ønskede at dele eksamen i basalhu-
manbiologi og medicinsk kemi op men de studer-
ende har holdt fast i den integrerede eksamen idet 
det for det første kræver en studieordningsændring 
og for det andet vil det ikke blive lettere for de 
studerende at skulle bestå flere eksamener. 
MSR’s repræsentanter har ligeledes udvalgt 6 
”særligt kedelige” forelæsninger i kemi, som kur-
suslederne vil forsøge at peppe op med en oversigt 
over formålet med præcis disse forelæsninger.
Steven og Madelene sidder i det nyoprettede udvalg 
vedr. kemidelen på 1. semester

2. semestersudvalg: Simon Krabbe: 
Studienævnet har besluttet at tage genetik-delen 
ud af cellebiologikurset, og fremover placeres det 
som et mere sammenhængende forløb, der afs-
luttes med sin egen eksamen bestået/ikke bestået. 
Underviserne har lovet, at kurset, der fremover 
så hedder ”Medicinsk Celle- og Vævsbiologi” fra 
forårssemesteret vil blive revideret mhp. at koordi-
nere fysiologi, histologi og cellebiologi bedre, så der 
ikke er mangler og overlap. De gamle faggrænser 

vil ikke fremgå af eksamensopgaverne. Sundhed-
spsykologi er pillet ud og lavet til et blokkursus 
på 4 uger, hvor man så fokuserer kun på det, og 
boglisten er af underviserne barberet ned til en 
enkelt anbefalet bog. 

3. semestersudvalg:
Helene, Eva (via Sabrina)
Der er kun afholdt 1 hvor både Eva og Helene 
var forhindrede. Eva vil gerne blive i udvalget, da 
hun mener det er vigtigt at få lavet et stort stykke 
arbejde på dette semester.

4. semestersudvalget:
MSR har desværre ikke haft repræsentanter i 
udvalget dette år.

5. semestersudvalget:
Der har ingen møder været.

6. semestersudvalget, Anne
Har haft et møde. Der har været nogle få problemer 
men da de var af lokal karakter er de taget op i 
klinikudvalgene i stedet for i semesterudvalget.

7. semestersudvalget, Anne 
Der er to møder pr semester. . Der har været ek-
sperimenteret med et kompetencekort på nogle ud-
valgte afdelinger og dette skal bruges til eksamen. 
MSR har netop evalueret på kompetence-kortets 
udformning og indhold. Logbogen er revideret. 
Målbeskrivelserne er reviderede så de stemmer 
overens med logbogen.

8. semestersudvalg:
MSR har ingen repræsentanter haft i dette udvalg 
i år.

9. semestersudvalget:
Her har Zarah siddet, ingen tilbagemeldinger.

10. semestersudvalget, Liv:
Der er snakket en masse men ej besluttet meget

11. semestersudvalg, Liv:
Der holdes et møde pr semester. Der er skåret ned 
på antallet af timer i IKK-kurserne (de integrerede 
kliniske kurser) fra 10 til 8 timer. Der er ikke stor 
tilslutning til disse kurser blandt de studerende 
og for at få flere til at komme har man besluttet at 
give kurserne en mere beskrivende titel og at de 
skal være mere eksamensrelevante.

12. semesters udvalg, Kirstine
Der kører den første store årgang. Der er et stort 
pladsproblem. Der har været problemer mht. ek-
samen og kursus i akut patient, men der er ikke 
fundet en optimal løsning på problemet, det skulle 
dog blive bedre om 2-3 semestre hvor studenteran-
tallet falder til ca. 170..
I fremtiden skal der arbejdes med OSKE-eksamen 
som der er ytret ønske om at få kombineret i gyn-
obs og pædiatri.

Bachelor- og kandidatopgaveudvalget, 
Simon Krabbe:
Emnekataloget bliver opdateret inden forårsse-
mesteret, således at alle oplysningerne skal 
stemme overens med virkeligheden. Den skriftlige 
vejledning til de studerende er i gang med at blive 
skrevet helt på ny, materialet om opgaverne er 
pt. meget rodet, og det bliver altså kogt ned til 
ca. 8 A4-sider. Introduktionsforelæsningerne 
bliver mere målrettede. Udvalget vil opklare, om 
denne ”OSVAL” er sin egen hest, eller om det er 
en bacheloropgave og et kandidatspeciale – med 
de kvalitetskrav der følger med – ligesom på alle 
andre studier, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. 
Simon opfordrer til, at man fremover skal kæmpe 
for, at de studerende fortsat har mulighed for at 
få en vejleder udefra, dvs. som ikke nødvendigvis 
er ansat på fakultetet.

Rustursudvalget, Anne Holm og Simon 
Krabbe:
På det sidste møde i foråret 2006 blev evaluering 
af sommerrusturen 2005 gennemgået. Generelt 
får rusturene en utroligt god evaluering på alle 

områder. En stor minoritet mener dog, at den er 
for lang. Studienævnet besluttede, at man ikke 
ville korte sommerrusturen, da evalueringen var 
udformet således, at den ikke var sammenlignelig 
med evalueringen fra 2004. En anden årsag var, 
at rusvejlederne allerede havde bestilt hytter osv. 
på det tidspunkt. Evalueringen af sommerrusturen 
2006 vil efter planen komme på studienævnsmødet 
i november. Vinterrusturen bliver, så vidt vides, 
ikke evalueret. 

Kvalitetsudviklingsudvalget, Liv:
Der har ingen møder været.

VKO-udvalg, Liv
Der har ingen møder været, det første er i no-
vember.

Dispensationsudvalget. Kirstine:
Kirstine stopper i udvalget pr. 1. februar 2007, der 
er ved at blive indsuppleret en ny repræsentant i 
udvalget.

6.-9. semesters revisionsgruppen, Anne:
Skal i gang med arbejdet med at revidere disse 
semestre. Torben Schrøder er formand for udvalget. 
Foreløbig har MSR afholdt ét ekstraordinært møde 
ved denne revision.

Følgegruppen, Helene (via Sabrina):
Har indstillet til studienævnet at udvalget nedlæg-
ges. Der skal evt. oprettes en curriculumgruppe i 
stedet.

OSKE-udvalget, Helene (via Sabrina).
Har færdiggjort en rapport vedr. OSKE, men denne 
er ikke behandlet i studienævnet endnu. Vi bør tage 
arbejdet med denne op i det nye år.

Biblioteksudvalget, Liv:
Liv er den eneste studerende i udvalget. Der er 
kommet flere læsepladser. Der er kommet flere 
medicinske kompendier som håndbog. Det for-
gangne år har desuden været præget af den store 
sammenlægning mellem det kongelige bibliotek og 
DNLB som nu hedder Københavns Universitets-
Biblioteker (KUB)

Fagligdagsudvalget, Line:
Der er diskuteret temaer til dagen. Fra MSR er 
der foreslået en karrieredag men det blev ikke til 
noget. I stedet blev emnet etnicitet og sundhed. 
Fremover skal MSR drøfte om man ønsker en 
samlet fakultets/faglig dag

Kantineudvalget, Madelene:
De planer der var lagt for kantinen måtte drop-
pes pga. økonomien. Dog er der kommet et 
MINIKØKKEN.

FUSU, Helene via Sabrina:
Der har bl.a. været diskuteret forskningsbaseret 
undervisning, internationalisering. Man ønsker 
at splitte udvalget i 3.

Undervisningsmiljøudvalget, Kennet 
via Sabrina:
Der er lavet en stor rapport om det fysiske, psykiske 
og æstetiske arbejdsmiljø på Panum. Denne er lavet 
næsten 3 år for sent ifølge lovgivningen og det er 
derfor planen at man skal arbejde i prioriterede 
udvalg, som skal gribe de værste problemer an 
først.

KFK, Helene:
Kliniske Færdigheder og Kommunikation
Det sidste møde: 11. semesters logbog er behan-
dlet, og der er lavet en ny logbog for det tidlige 
kliniske ophold.

Universitetsbogladens bestyrelse, 
Sabrina:
Bogladen skal fusioneres med Akademisk Boghan-
del Direktøren har fået nyt arbejde og derfor har 
UB ansat en midlertidige direktør, Michael Topsøe-
Jensen som er direktør for Akademisk Boghandel 
i forvejen.
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MOKs bestyrelse:
Ingen beretning

IT:
Nye Pc’er. Hvis man ønsker programmer skal 
man kontakte Morten. Han beder os om at slukke 
computerne om aftenen.
Der er købt bærbar og projektor. Der er købt 
domæne til den nye hjemmeside www.mediciner.
nu

SCOME v. Sabrina: 
Et udvalg under IMCC. Beskæftiger sig med 
medicinsk uddannelse. Maja Basnov er national 
formand. Hun er også leder på internationalt plan. 
Der mangler en lokalformand i København.

PR-udvalget, Simon Krabbe:
MSR’s folder er opdateret og der er lavet et bog-
mærke, bl.a. til uddeling til bogmarkedet. Der 
er taget godt imod de nye medicinstuderende til 
Studenterrådets arrangement på KUA i august, 
samt ryddet op på opslagstavlen uden for MSR’s 
kontor. Desuden har PR-udvalget opfordret alle 
folk til at skrive mere i MOK om, hvad de enkelte 
studenterpolitikere arbejder med i Studienævnet, 
udvalg osv. 

4. Vedtagelse af budget.
Rune fremlægger og gennemgår budgettet. Simon 
Krabbe spørger, om MSR har nogen særlig grund 
til fortsat at ville kanalisere penge fra FADL vi-
dere til bl.a. MOK og rusvejlederne, i stedet for at 
FADL bare kunne give pengene direkte til MOK og 
rusvejlederne. Simon mener, at det giver en uigen-
nemsigtig økonomi, at pengene tilsyneladende kom-
mer fra MSR, når de reelt er fra FADL. Det er bl.a. 
fordi at dette giver MSR ansvar og medindflydelse 
for uddannelsen, og det har en god signalværdi. 
Budgettet godkendes.

5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet 
forslag.

6. Valg af bestyrelsen:
Formand: Sabrina Eliasson genopstiller som form-
and. Sabrina genvælges.
Økonomisekretær: Joachim Mygh opstiller som 
økonomisekretær. Joachim mener han er genetisk 
disponeret for stillingen. Joachim Mygh vælges.
Kontaktperson til studenterrådet: Madelene Eng-
dahl stiller op. Hun ønsker at involvere sig mere i 
arbejdet i MSR. Madelene Engdahl vælges
Kontaktperson til studienævnet: Line Malmer 
stiller op. Line Malmer er valgt
Kontaktperson til Sundrådet: Hans Jakob Hartling 
stiller op, Hans Jakob Hartling er valgt.

7. Valg af repræsentanter og suppleanter til Stu-
dienævnet for medicin.
Der er iflg. de nye vedtægter nye valgprocedurer. 
(Se disse)
Der opstilles én liste med 5 personer på: Line 
Malmer Madsen, Mie Christensen, Steven An-
dersen, Melanie Østergård-Veber og Bjarne 
Nystrøm Kjær.
Repræsentanter: 21 stemmer for og en blank: Den 
opstillede liste vælges.
Der opstilles én liste med 5 personer på i prioriteret 
rækkefølge:
Suppleanter: Sabrina Eliasson, Joachim Enemark 
Mygh, Madelene Engdahl, Kenneth Andersen og 
Anne Holm. 21 stemmer for og en blank. Listen 
vælges.

8. Valg af revisor: 
For tiden er Mogens Boisen revisor, han genopstill-
er ikke. Rune Tønnesen stiller op. Rune vælges.

9. Valg af repræsentanter til eksterne 
udvalg og bestyrelser, herunder 
Universitetsbogladen og MOKs 
bestyrelse.

Universitetsbogladen bestyrelse: Sabrina fortæller, 
at som det ser ud nu er der kun ca. 3 mdr. som 
repræsentant pga. af fusionen. Sabrina Eliasson 
stiller op. Sabrina vælges.
MOKs bestyrelse: Valget udskydes til 1. ordinære 
MSR-møde. 

10. Nedsættelse af og valg til udvalg 
under MSR.

1. sem: Steven Andersen og Madelene Engdahl 
bliver siddende
2. sem: Simon Krabbe ønsker ikke at fortsætte 
Steven Andersen stiller op. Steven vælges.
3. sem: Eva Wetke bliver siddende, Hans Jakob 
Hartling er suppleant
4. sem: Line Malmer vælges
5. sem: Madelene Engdahl vælges
6. sem: Anne Holm og Inger Mathiesen bliver sid-
dende. Signe er midlertidig afløser for Inger.
7. sem: Ditto
8. sem: Anne Holm, 
9. sem: Eva Wetke, Bjarne Kjær suppleant
10. sem: Liv Lauritsen, Rune Tønnesen sup-
pleant
11. sem: Liv Lauritsen
12. sem: Bjarne Kjær
Bachelor- og kandidatudvalget: Simon Krabbe, 
Jacob v. H. Regeur, Christiane Bak stiller op. 
Kirstine stiller mistillid til at Simon stiller op som 
repræsentant for MSR, på baggrund af Simons 
valgprogram i FADL regi hvori det fremgår at 
FADL skal overtage det studenterpolitiske arbejde 
på fakultetsplan. Desuden på baggrund af tvivl om, 
hvorvidt Simon følger og i fremtiden vil følge MSRs 
beslutninger i udvalgsarbejde, og hvorledes Simon 
i MSRs navn agerer overfor samarbejdspartnere. 
Jakob stiller ligeledes mistillid på baggrund af at 
Simon i FADL regi arbejder på at fratage MSR 
den økonomiske støtte fra FADL. Simon påpeger, 
at vedtægterne kun tillader en mistillidsafstemn-
ing, hvis man ikke har fulgt fagrådet beslutninger. 
Sabrina foreslår som dirigent, at der stemmes om, 
hvorvidt generalforsamlingen kan stille mistillid. 
Simon mener at dette ikke kan lade sig gøre i hen-
hold til vedtægterne, da han mener det er nonsens. 
Det besluttes at såfremt ¾ eller flere af de tilst-
edeværende stemmer for, kan generalforsamlingen 
stille mistillid. Der stemmes om hvorvidt man 
kan stemme om mistillid: 15 for, 2 imod, 2 blankt. 
Generalforsamlingen har således besluttet at der 
kan stilles mistillid. Det besluttes at såfremt ¾ eller 
flere stemmer ja, er der officielt stillet mistillid til 
Simon og han skal derefter meddeles at han ikke 
længere repræsenterer MSR i holdninger eller 
udvalg. Der stemmes om hvorvidt der er mistil-
lid til Simon. Der er 15 stemmer for, to blanke, 1 
imod. Der stilles mistillid og Simon repræsenterer 
derfor ikke længere MSR i holdningsspørgsmål 
eller udvalg.
Christiane Bak og Jacob v. H. Regeur vælges
Ruskursusudvalget: Anne Holm, Madelene Eng-
dahl
Kvalitetsudviklingsudvalget: Liv Lauritsen
VKO-udvalg: Liv Lauritsen
Dispensations-udvalget: Der er indsuppleret et 
nyt medlem.
Kvote-2 udvalget: Meldes tilbage til Kirstine eller 
Sabrina
Revisionsgruppen for 6-9.: Anne Holm, Eva 
Wetke
Biblioteksudvalget: Liv Lauritsen
Fagligdag og fakultetsdagsudvalget: Line Malmer 
stiller op såfremt der laves en opsplitning.
Kantineudvalget: Madelene Engdahl
FUSU: Mie Christensen er indsuppleret i FUSU
Line E stiller op som SCOME-formand, MSR støt-
ter opstillingen 
Madelene Engdahl stiller op som lokal formand, 
MSR støtter kandidaturet
PR-udvalg: Line Malmer og Steven Andersen og 
Jacob v H. Regeur stiller op. De er valgt.
IT-ansvarlig: Morten Noack stiller op og gen-
vælges.
UPU: Ingen stiller op, det tages op på et senere 
tidspunkt.
Følgegruppen (kommende curriculum komite): 
Helene Hvidman
Udvalget vedrørende kemiundervisningen på 1. 
semester. Steven Andersen, Madelene Engdahl.

11. Eventuelt: 
Melanie foreslår en oprydningsdag på kontoret. Der 
laves en hylde til bøger etc. så man kan rydde væk 
efter sig når man sidder og læser. Den 4. november 
laves en oprydnings/hyggedag.

KURSUS I  FOR HÅNDKNUDER:

På kurset kan du lære at lave håndknuder.
Både med en og med to hænder

Tid: kl 16 onsdag den 22 november 2007     

Sted: Panum Instituttet lokale 1.2.17
                 

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold:           
Teori; gennemgang af knuder med video og dem-
onstration , samt anvendelses områder, 
Træning; på suturbræt, der trænes i enkelthånd-
sknuder, tohåndsknuder, afsluttets med obsta-
clecourse 

Kursusafgift:    
Kurset er gratis for deltagerne 

Tilmelding:      
Starter Onsdag den 15 November, til og med d. 18. 
november 2007 på www.studkir.dk

MÅNEDSMØDE I SAKS

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

Kurserne; Håndsutur kursus, suturkursus I og II, 
skadestuekirurgikursus, ultralydskursus. 

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

Fik du ikke muligheden for at prøve at suturerer 
eller tage biopsier, vil dette også være muligt efter 
månedsmødet.

STED : FADL’s mødelokale
TID : Mandag den 27 November kl 17

Med venlig hilsen
Ebbe Thinggaard, SAKS 

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!

INDRE ORGANER
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BESØG PÅ IDRÆTSMEDICINSK 
KLINIK
BISPEBJERG HOSPITAL

TORSDAG DEN 30. NOVEMBER KL 
16.00-ca. 18.30

Vi vil få at se hvad man laver på en Danmarks 
førende idrætsmedicinske klinikker og desuden er 
der mulighed for at få testet sin kondi under Team 
Danmark betingelser. 
Efter rundvisningen og aktiviteter vil der blive 
serveret en sandwich og en sodavand.
Arrangementet er gratis for medlemmer, som også 
har fortrinsret til pladserne. Ikke-medlemmer af 
SIMS: 30 kr. Tilmelding til torpedo@stud.ku.dk, 
max. 30 deltagere.
Mødested er Idrætsmedicinsk klinik, BBH. Bygn-
ing 8, 2. sal.

VIL DU OGSÅ VÆRE MEDLEM 
AF SIMS OG FÅ GRATIS 
ADGANG TIL ALLE SIMS’ AR-
RANGEMENTER?
Medlemskab frem til september 2007 koster 50 
kr.
Se hvordan du melder dig ind på www.studmed.
dk/sims
Planlagte arrangementer frem til september 
2007:
- idrætsmedicinsk klinik 30/11-2006 kl.  
 16-18.30
- Foredrag med Frank Odgaard om at  
 være idrætslæge i FCK 7/12 kl. 17
- Skulder workshop med Søren Winge
- Skiskade foredrag med René Cetti
- Der kommer flere endnu, men de er  
 endnu ikke planlagte.

Sportslige hilsner SIMS

23.00
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 
2200 N
Pris: kr. 75,- betales når du kommer.  
Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk er nødvendig senest 
den 20. november.

Vel mødt!
Lise Lotz og studenterpræst Nicolai Halvorsen

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

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

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

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; 
de resterende datoer er 21.11. og 5.12.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Tilbud fra Studenterpræsten
Det er mørkt om morgenen, det blæser, det regner, 
det er mørkt igen om eftermiddagen, der er længe 
til jul og endnu længere til det bliver sommer igen. 
For ikke at synke ned i efterårstristhed kan det 
være vigtigt at fokusere på det gode og det positive. 
Og her kommer den amerikanske tradition med at 
fejre Thanksgiving ind som en kærkommen ramme 
for at tænke særligt på de ting i tilværelsen, som vi 
har grund til at være taknemmelige over. Det kan 
være store og indlysende ting som at livet bare er 
dejligt, fordi du skal have barn med verdens de-
jligste kæreste, store – men dog mindre - ting som 
at du var en af de heldige, der fik billet til George 
Michael-koncerten, eller måske er din opgave at 
være taknemmelig for en lille ting som at Netto har 
fantastiske Ingrid Marie-æbler til en god pris eller 
at sætte pris på at man kunne se stjernerne lørdag 
aften. Eller hvad det nu måtte være.

Hvis du har lyst til at deltage i Thanksgiving-
middagen er du hjerteligt velkommen – også hvis 
du slet ikke kan komme i tanker om noget, som du 
er taknemmelig over.

Mange hilsener
Akademisk medarbejder Lise Lotz og studenter-
præst Nicolai Halvorsen 

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

Thanksgiving
Vi holder en aften, hvor vi deler vores opmærk-
somhed mellem en overdådig kalkunmiddag og de 
ting i livet, som vi kan være taknemmelige over. 
Alle er velkomne!

Tid: Torsdag den 23. november 2006 kl. 18.30- ca. 

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

Strikkecafeen er åben hver torsdag og alle er 
velkomne. Kom og brug dine hænder et par timer 
på noget hyggeligt og nyttigt - uanset om du er 
100 % nybegynder, en erfaren strikker eller et 
sted inde imellem. 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 sær-
lige strikke-nyhedsbrev og se billeder fra vores 
hyggelige eftermiddage samt finde enkelte udvalgte 
opskrifter.

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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BEKÆMP MONOPOLET
DEBATINDLÆG AF SIMON KRABBE, STUD.MED.

Alle mener ikke det samme om alt. Det er en 
helt basal demokratisk erkendelse. Jovist, den 
politiske elite i de tidligere østbloklande bildte 
sig selv ind, at den repræsenterede hele folket, 
og endda uden at afholde demokratiske valg. 
Partiet kunne år efter år sætte sig på magten, 
indtil folket fik nok.

MSR er et etpartisystem
MSR er etpartisystemet på medicinstudiet. 
Der er ca. tre tusinde medicinstuderende på 
Københavns Universitet, men langt de fleste 
har intet at skulle have sagt. Det er forunderligt. 
Tre tusinde dygtige, engagerede studerende, 
som har gjort en stor indsats for at blive optaget 
på studiet, og som sætter personlig stolthed i 
at være fagligt kompetente. Hvornår bliver de 
hørt demokratisk?

Plenumdiskussioner fungerer ikke
MSR holder en månedlig plenumdiskussion, 
men det er meget få, der deltager, typisk 15 
studerende. Det giver sig selv, at tre tusinde 
medicinstuderende ikke vil deltage hver 
måned. Problemet er, at det er disse 15 stud-
erende, som bestemmer over os alle sammen, 
uden at de er blevet valgt demokratisk. MSR 
tager det som udtryk for, at de studerende er 
ligeglade, og at de også bare selv er ude om 
det. Hvis nogen er utilfredse, så burde de jo 
bare komme og deltage i plenumdiskussionen, 
siger MSR.

Et demokratisk alternativ
Man skal have større tiltro til de medicinstuder-
ende. Selvom man tilhører de 99,5 %, der ikke 
deltager i plenumdiskussionen hver måned, 
har man sikkert alligevel reelle holdninger til 
mange spørgsmål. Det må derfor være op til 
folk at læse et valgprogram kritisk igennem en 
gang årligt, og på den baggrund tage stilling 
til, hvem man foretrækker, skal repræsentere 

ens synspunkter. Og heldigvis er der et val-
gcirkulære, som beskriver hvordan det skal 
foregå. Det kræver blot at nogen tør indsende 
en valgliste til KU’s valgsekretariat.

MSR har forbudt pensumlister
Det ville være dejligt at kunne læse efter 
pensumlister, både til undervisningen og til 
eksamen. Men MSR har forbudt dem af ”pæda-
gogiske årsager”, selvom mange undervisere 
jo åbent siger, at de hellere end gerne vil lave 
dem til de studerende. Der bør være pensum-
lister til alle anbefalede bøger. Pensumlister 
vil også give et udgangspunkt for at afgrænse, 
hvad man skal kunne. Det er ikke tilstrækkeligt 
med de løse målbeskrivelser. De studerende, 
der vælger at gøre en ekstra faglig indsats, 
skal nok få fat i flere bøger og læse ud over 
pensum alligevel.

MSR tør ikke røre PBL/SAU/PIL
Nogen burde puste laget af støv væk fra PBL/
SAU/PIL. Mange studerende og lærere er ofte 
fremmedgjorte af undervisningsformen, og 
det går desværre ud over det faglige indhold. 
Den erkendelse findes slet ikke i MSR. Nogle 
undervisere tør simpelthen ikke strukturere 
en ordentlig holdundervisning, for de får at 
vide, at de jo ikke må undervise, men kun 
”facilitere de studerendes læring”. I øvrigt skal 
det dog siges, at SAU er udmærket, når der 
tages udgangspunkt i realistiske og relevante 
problemstillinger. Den vigtigste forudsætning 
er egentlig bare et klart fagligt indhold, dvs. 
overheads med nogle figurer fra lærebogen, 
grafer, data, billeder og lignende, samt at der 
er en henvisning til pensumlisten, så alle er 
forberedt på, hvilke dele af pensum, der især 
forventes gennemgået/diskuteret.

MSR vil udvande eksaminerne
Det skal være et kvalitetsstempel at være 

medicinstuderende på Københavns Univer-
sitet, og læger fra Københavns Universitet 
skal være de læger, som aftagerne helst vil 
ansætte. Derfor skal vi snarere have flere og 
sværere eksaminer. Nogle medicinstuderende 
slipper igennem studiet uden at have lært det, 
der er nødvendigt. Det er ikke i orden, når nogle 
studerende undlader at sætte sig ind i store 
dele af pensum. Vi er hinandens fremtidige kol-
leger, og skal derfor allerede nu kræve en høj 
faglighed af hinanden, både i de prækliniske 
og kliniske fag.

MSR og integreret-alt-muligt
Nogle ting giver faglig god mening at lægge i 
samme kursus, f.eks. et organs fysiologi samt 
funktionelle makroskopiske og mikroskopiske 
anatomi. Fagene kan skæres til på flere forskel-
lige måder, og der må man altid vælge det, der 
fagligt giver mest mening. Der er desværre 
flere eksempler på fag og eksaminer, hvor der 
er lidt for meget integreret-alt-muligt samtidigt. 
De spredte fag bliver nedprioriteret, og det er 
svært at bevare overblikket, hvis der kører for 
mange emner parallelt.

Bekæmp monopolet
Pointen er ikke, at det er ”rigtigt” at mene det 
ene frem for det andet. Nogle studerende vil 
ikke have pensumlister, og synes PBL fungerer 
fint osv., og de har ret til at have deres holdning. 
Pointen er, at der med et etpartisystem kun er 
plads til denne ene holdning. De studerende, 
der gerne vil have pensumlister, bedre hold-
undervisning, ordentlige eksaminer og fagligt 
meningsfyldte kurser burde gå sammen om at 
opstille til Studienævnet for Medicin.

Har du mod på at opstille til Studienævnet for 
Medicin? Vil du høre nærmere, så tag og send 
en mail til mig på simonkrabbe@stud.ku.dk.

MSR svarer: "Ovenstående er Simon Krabbes fortolkning af MSR’s 
holdninger. Det blev på MSR’s generalforsamling d. 19. oktober, jvf. 

referatet i denne uges MOK, besluttet, at Simon Krabbe ikke længere kan 
repræsentere MSR i holdningsspørgsmål eller udvalg"
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I denne uge er der så at sige dobbelt-op til pigerne. Til de 
yngste, en noget vattet Aaron Carter. Til de lidt ældre, en 
hårdt pumpet David Owe, der vil synge jazzede covernumre i 
dit øre, til du smider trusserne.

1. Hjemmesiden »Who Represents« 
er et sted, hvor man kan finde 
agenter, som repræsenterer en 
berømthed. Domænenavnet giver 
nogle helt andre associationer: 
www.whorepresents.com

2. Experts Exchange er en da-
tabase, hvor programmører kan 
udveksle gode råd. Umiddelbart 
skulle man dog tro, at der blev givet 
gode råd om noget helt andet: www.
expertsexchange.com

3. Kuglepen-producenten Pen 
Island mente også, at de havde 
behov for et catchy domænenavn. 
Det må man sige, at de har fået: 
www.penisland.net

4.Therapist Finder ville egentligt 
gerne hjælpe dig med at finde en 
terapeut. I stedet tilbyder de at 
hjælpe med at finde en voldtægts-
forbryder: www.therapistfinder.
com

5. Den engelske generator-produ-
cent »Power Generator« har også 
fået et temmelig bemærkelsesvær-
digt navn: www.powergenitalia.
com

6. Hvis du skulle få lyst til blomster 
er gartneriet «Mole Station Na-
tive Nursery» i New South Wales 
i Australia et bud. Hvis man ser 
på domænet er blomster dog ikke 
det første, man tænker på: www.
molestationnursery.com

7. Hvis du mangler software er her 
et bud: www.ipanywhere.com

8. De gejstlige skal selvfølgelig også 
have en plads på listen. Frikirken 
»First Cumming Methodist Church« 
har valgt et domæne, som de fær-
reste vil forbinde med en kirke: 
www.cummingfirst.com

9. Designere lever vel dybest set af at gøre opmærk-
som på sig selv. Det troede disse designere nok også 
at de gjorde, da de valgte sloganet »Speed of Art«. 
Domænenavnet er dog endnu mere bemærkelses-
værdigt: www.speedofart.com

10. Den sidste på listen er den idylliske sø Lake 
Tahoe. Her har man også valgt et domæne med en 
mere frisk tilgang til turist-erhvervet end tidligere 
set: www.gotahoe.com
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