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NOBODY PUTS BABY IN THE CORNER!
Ja så faldt afgørelsen af Vild Med Dans 
2006. På redaktionen er vi dog overbeviste 
om, at afgørelsen allerede var truffet inden 
parrene gik på gulvet. Det virker oplagt, at 
TV2 på forhånd havde besluttet sig for, at 
Christina Roslyng skulle løbe med lauer-
bærene. På trods af klar overvægt hos dom-
merne til Simon Mathews side, gav seerne 
ifølge TV2 Christina sejren. Det blev dog 
ikke forklaret hvordan denne sejr blev be-
regnet. Vi vil gerne give vores støtte til det 
forsmåede par. Sådan en passion er ikke set 
siden 1987.
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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: MOK

Onsdag: 
  MOK nr 11, årgang 39 udkommer
  20.55 DUM

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

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

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

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

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

Studievejledningen
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

DERFOR SKAL VI HAVE 
EURO I DANMARK.
I sidste uge skete det så. Lille Lucas kom til 
verden på Randers sygehus. Velskabt og uden 
filter poppede han ud af den svovlgule Christina. 
Et scenarium, der var lige ved at tage modet fra 
faderen, Dennis Leach. Ved tilbudet om at klippe 
navlestrengen over, værgede den 
nybagte far sig, og da jordmoder-
en bagefter løftede moderkagen 
op i fjæset på Dennis, var det lige 
før han dånede.
Snart var der dog mere ro over 
tingene og Christina forsøgte at 
lægge den lille til. Lucas nægtede 
dog at tage babsen i munden. 
Inden fødslen havde Dennis 
truet med navne som Sean og 
Zacharias, men valget faldt på 
Lucas. Ungen var dog dårligt 
kommet ud, før Christinas fami-
lie begyndte at udøve psykisk 
terror for at få Dennis til at 
ændre navnet. Så efter få timer 
blev Lucas til Simon.

Ja så skete det igen. Undertegnede lavede rod i 
navnene og kom til at kalde Camilla for Louise i 
sidste uges nummer. Camilla fylder 18, og i den 
forbindelse lader hun sin venstre flanke pryde med 
sønnen Olivers navn. Hvor originalt. Bagefter skal 
der være sådan rigtig drukfest, så barnet overgives 
til mormor, imedens Camilla og veninden Kira 
duller sig op.

I Tyrkiet er David og Bente med følge velankommet 
i varmen. Flyveturen gik glat og traditionen tro 
klappede hele flyet, da hjulene ramte landings-

banen. Nu går turen mod hotellet og undervejs 
får David opsnappet, at Europas største diskotek, 
angiveligt skulle ligge i byen! 
På hotellet er der dog lidt startvanskeligheder. 
Den lovede havudsigt er svært skæmmet af nogle 
træer og sengen til Emma er væk. David går ned 
i receptionen og puster sig op og dagen efter er 
tingene i orden. 

Den lille flok begiver sig herefter på sightseeing i 
det lokale kvarter. De, der selv har været på charter 
i Tyrkiet, vil vide at, de lokale bruger alle kneb for 
at fravriste turisternes sparepenge. Snart er Bente 
og David blevet hevet ind på en lokal restaurant. 
Bente vil helst have dansk mad eller paella, men 
det er desværre ikke på kortet. Da regningen kom-
mer hiver David sine medbragte  danske kroner 
frem fra pengekatten. Den går dog ikke, så kam-
meraten Morten må frem med kreditkortet. Resten 
af aftenen går David på jagt efter en kiosk, der tager 
imod Danish money.

MOK/Martin

TILFØJ EN PUBLIKATION 
TIL DIT CV, FORSKER!
Som den opmærksomme læser måske vil huske, for-
søgte MOK sig i 9. udgave (8. nov.) med et nyt tiltag, 
nemlig ”Ugens Videnskabelige Gennembrud”.  Ole 
Kjærulff, lektor MFI, skrev et glimrende indslag 
om Alzheimers sygdom og MOK-redaktionen 
ventede spændt på, hvad følgende uge ville bringe…  
Men da vi I sidste uge kiggede i den elektroniske 
postkasse, skulle der ikke ligefrem sorteres for at 
finde ugens indslag – der var nemlig ikke et eneste 
”gennembrud” at trykke.  Ej heller i denne uge er 
der ”gennembrud” at bringe vore læsere.  
Vi er ikke sure, vi er skuffede!  
Så mens forskerne her i huset og på landets 
hospitaler har travlt med (og nogle svært ved) 
at få publiceret deres artikler i tidsskrifter med 
mellemgode Impact Factor scores som Nature, 
NEJM, JAMA, The Lancet, mv., overses hjemme-
banefordelen hos MOK! 
Dagspressen har det sidste stykke tid bragt flere 
aktuelle, relevante forskningsresultater.  For 
eksempel skrev Politiken d. 19/11/06 ”Parasit-æg 
kan helbrede tarmsygdom”.  Artiklen handler om 
en mulig kurativ behandling af inflammatorisk 
tarmsygdom som muligvis allerede kan komme på 
banen om 5 år – efter godkendelse af amerikanske 
og europæiske myndigheder.  Lignende indlæg 
(gerne med mere fagligt kød på, end Politiken 
præsenterede) modtages med kyshånd!
Så forskere, scholarstipendiater, ph-D studerende, 
OSVAL-skribenter, læger, og alle andre, skriv et 
kort, gennemskueligt, oplysende indlæg i MOK og 
få det publiceret! J  Vedhæft gerne interessante 
billeder og illustrationer!

MOK-red/AP Skovsen

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

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. Nærmere oplysninger om denne 
forelæsning vil du finde i MOK, når vi nærmer os 
tiden for semestertilmelding. 
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

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

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

Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Hol-
bæk, Helsingør, Slagelse og Nykøbing Falster.

Vedrørende holdsætning på de 
forskellige semestre:
På 6. og 8. semester er der tale om holdsætning i 
klinikudvalgene, mens der på 7. og 9. semester er 
tale om universitær holdsætning. Det vil sige at du 
sagtens kan blive holdsat på et hospital, som ikke 
er tilknyttet dit klinikudvalg.
Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Hillerød, Næstved og Herlev.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Herlev, Hels-

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

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.

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.

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 47-48 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Torsdag 23/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  23/11   1600 – 1900  Christina R. Lundin 
Mandag 27/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag  28/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag  29/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager 
Onsdag  29/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag 30/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 30/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Christina R. Lundin 
Torsdag  30/11 1500 – 1600 1600 – 1900  Gordon Thomas Jehu     
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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 se-
mestre

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

STUDIET
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HVIS IKKE VI VED DET, 
VED VI HVEM DER VED 

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

Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 

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

opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

Gro Askgaard
7. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

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 velkommen til 
at kontakte os. Vi kan ofte selv 
svare på dine spørgsmål, ellers 
ved vi hvem man skal kontakte 
for at få du får et korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne, hvis du henv-
ender dig i god tid.

Studietilbud
GENMODIFICEREDE 
ORGANISMER I SAM-
FUNDETS TJENESTE?

International konference
Public Perception of Gene 

Modified Organisms

24. november 2006
kl. 12.30 – 17.30

BioCampus’ internationale konference i efteråret 
2006 vil belyse og diskutere de muligheder og 
risici, der er forbundet med anvendelse af gen-
modificerede planter, dyr og mikroorganismer i 
samfundet. Der vil være fokus på nytteværdi og 
risikovurderinger, men også på de udfordringer 
GMO stiller mennesket i forhold til etik og tro.

Hvornår er GMO til samfundets tjeneste? Hvordan 
indvirker de genmodificerede organismer på 
samfundets økonomi og infrastruktur i landbrug, 
industri og forskning?

Førende internationale forskere vil fremhæve nye 
betragtninger om GMO-teknologien på konferen-
cen: GMO’s indvirkning på den biologiske evolution 
samt udnyttelsen af GMO i lægevidenskabens 
og farmaciens søgen efter nye lægemidler og nye 
sundhedsfremmende foranstaltninger, herunder 
forskning i livsstilsrelaterede sygdomme.

Konferencen ’Public Perception of Gene Modified 
Organisms’ vil blive afholdt på engelsk.

Programmet kan downloades her.
Læs mere om konferencen og oplægsholderne på 
hjemmesiden.

Sted
Københavns Universitet, Studiegården, anneks A, 
Studiestræde 6, København K

Tilmelding
Senest den 22. november til kbk@adm.ku.dk.

VKO I IDRÆTSMEDICIN
Skynd dig – der er stadig plads på 
dette populære tværfagligt kursus.

Kurset er et praktisk hands-on 
kursus, hvor hver deltager får en 

masse færdigheder i undersøgelse af 
idrætsrelaterede skader og samtidig 

optjener ECTS point. 

Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin 

Institutter: Sted: Institut for Idrætsmedicin, Bis-
pebjerg Hospital, opgang 8

Semester (ECTS): Uge 50 den 11. – 15. december 
2006 kl. 9.00-15.30

Indhold: 
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk under-
søgelse, case stories. Forelæsninger og gruppearbe-
jde. Kurset lægger vægt på praktisk undersøgelse 
af ekstremiteterne og især ekstremitetsleddene, 
samt diagnostik og behandling af idrætsskader. 
Det giver således en god forberedelse til arbejde 
på skadestue. Desuden: kost og væske, kredsløbs- 
og styrketræning, idrætsskadeepidemiologi, 
vævsskade og vævsheling, doping.

Undervisere: 
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg Hospi-
tal, dr.med. Finn Bojsen-Møller, Panum Instituttet, 
ph.d. Henning Langberg, Institut for Idrætsmedicin 
– København, overlæge Per Hölmich, Amager Hos-
pital, fysioterapeut Peter Rheinlænder, Hvidovre 
Sygehus, overlæge ph.d. Michael Krogsgaard, 
Bispebjerg Hospital m. flere

Tilmelding: Sidste tilmelding den 23. november 
2006. hl02@bbh.hosp.dk eller VKO-kontoret, 
studentergangen Panum Instituttet (Anette 
Nielsen).

Bemærkninger: 10. og 11. semester, desuden også 
9. semester Max. deltagerantal: 30
Kurset kan godkendes som VKO.

Skemaoplysninger: Kursusplan kan afhentes på 
VKO-kontoret.

Undervisningssprog: Kun dansk

CANCER ? 
Forskning og behandling

Kursus i tumorbiologi og klinisk 
onkologi. 

Januar 2007

10. og 11. semester fra tirsdag den 2. januar til 
fredag 12. januar, 2007 (teori)og igen fra mandag 
den 15. januar til fredag den 26. januar, 2007 
(klinik).

Kurset godkendes som 2 + 2 ugers VKO.

Tilmelding til kursus må være modtaget senest 
den 4. December 2006, ved e-mail evt. sammen 
med skema som findes på SIS-hjemmeside under 
tilbudsundervisning til: jromer@finsenlab.dk

Kurset er videregående i forhold til tema undervis-
ningen i hæmatologi og onkologi på 8. semester. 

For tiden diagnosticeres ca 34.000 nye cancertil-
fælde om året i Danmark, og cancer er nu den 
hyppigste dødsårsag. Problemer der vedrører 
kræftsygdom og kræftpatienter er således cent-
rale i dagens sundhedsvæsen. De første to ugers 
teoretiske kursusdel giver en basal indføring i 
eksperimentel og klinisk cancerforskning og –be-
handling. Herefter tilbydes ca. 2 ugers ophold på 
onkologisk eller hæmatologisk afdeling på RH eller 
KAS-Herlev, samt børneonkologisk afdeling, RH, 
hvor der under vejledning vil være lejlighed til at 
deltage i det daglige kliniske arbejde.

DANSK MEDICINSK-HIS-
TORISK SELSKAB IND-
KALDER KANDIDATER 
TIL STUDENTERPRIS-

EN 2006
Dansk Medicinsk-historisk Selskab 

belønner hvert år en studenteropgave 
inden for det medicin- og 

helsehistoriske område i bredeste 
forstand, herunder også odontologi 

og farmaci. Studenterprisen er på kr. 
10.000.

Præmien kan tildeles en eksamensopgave, f. eks. 
bachelor- eller OSVAL-opgave, der er blevet bedømt 
i 2006. Dog er specialer undtaget. Både studerende 
og vejledere kan indstille en opgave til prisen.

Læs nærmere om prisopgaven og indleveringsfrist 
på Dansk Medicinsk-historisk Selskabs hjemme-
side, www.dmhs.suite.dk eller skriv til Søren 
Bak-Jensen, sbj@mm.ku.dk

STUDIET
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CEKU CENTER FOR 

KLINISK UDDANNELSE

FRIVILLIGE AFTENKURSER

CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser 
til ALLE studerende på 6.-13. semester, 
som ønsker at for-bedre deres kliniske 

færdigheder. Det er en perfekt 
mulighed for at forberede sig til det 
klini-ske ophold på 7. og 9. semester, 
til 9.semesters OSCE-eksamen eller 

til akut patient eksame-nen på 
12. semester, og til at genopfriske 

færdighederne inden et 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, infiltrationsan-

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
NB: Bemærk ændringer markeret med *

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

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

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:
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 – Teilumbyg-
ningen - Rigshospitalet

STUDIET
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Annoncer

ÆV! JEG HAR MISTET MIN BOG

Finn Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi
+ notehæfte på tør studiesal lørdag den 11.nov. 
2006. 
Jeg vil meget gerne have det igen… 
Dusør: KAGE 

Lene – 28 60 86 87

UNDERVISNINGSASSISTENTER 
TIL KURSUSUNDERVISNING
FORÅR 2007.

Se: www.mai.ku.dk/instruktorer 

og Universitetsavisen d. 23.November og 7. de-
cember.
Ansøgningskrav: Bestået 6. sem., undtagelsesvis 
kun 5.sem.

Bianca Houlind, 
Studiesekretær,

MAI. Bygning 18.1.12

SOCIALVIDENSKABELIGE IN-
TERVIEWS

Vi er en gruppe fra Socialvidenskab på RUC, som 
mangler dig til at deltage i en
spændende interviewundersøgelse om forskellige 
samfundsrelevante emner, som
skal indgå i vores bachelorprojekt. Interviewene 
vil foregå i fokusgrupper, og
deltagelsen indebærer, at du skal diskutere disse 
emner med andre
universitetsstuderende.
Det er ikke et krav, at du skal have specifik viden 
indenfor emnerne, du skal
bare have lyst til at fortælle om dit syn på dem og 
snakke om dem med andre.

Interviewene er af cirka halvanden times varighed, 
fra 11-12.30 med indlagt
pause, og vi byder selvfølgelig på drikkevarer og 
(hjemmebagt) kage.

Interviewene finder sted i København i de to første 
uger af december, samt to
gange i anden og tredje uge af januar. Datoerne er 
skrevet nederst i mailen. Du
skal kun deltage i ét interview.

Skriv en mail senest d. 30.11.2006 til milukr@ruc.
dk indeholdende:
-Navn, email & tlf. nr.
-Køn & Alder
-Studieretning og hvilket semester du er på
-Hvilken dato/hvilke datoer, du har mulighed for 
at deltage.

Hvis du har spørgsmål, uddyber vi gerne 
nærmere.

Vi håber på din lyst til at deltage!

Men venlig hilsen
Cecilie, Christina, Rie, Malene og Mille

---
Datoer at vælge imellem:
December: Tirs. 5/12; Ons. 6/12; Fre. 8/12; Man. 
11/12; Tirs. 12/12; Ons. 13/12;
Tors. 14/12.
Januar: Tirs. 9/1; Tors. 18/1.

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

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

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

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

NEUROBIOLOGY 
RESEARCH UNIT’S 
CHRISTMAS SYMPOSIUM
December 8th 2006, 9:00 - 15:45
Auditorium 93, Entrance between Juliane Maries 
Vej 20 - 22, Rigshospitalet.

9:00 - 9:15 Welcome: Neurobiology Research Unit 
2006. Gitte Moos Knudsen. 

9:15 - 10:45 Morning session --- Chair: Finn Årup 
Nielsen.

Aging: A factor to take into account when looking 
at depression related differences? Susana Aznar. 

Automatic evaluation of clinical SPET scans, can 
it be done? Claus Svarer. 

Cognitive testing of the Göttingen minipig. Rune 
Nielsen.

Cultural Learnings of BDNF (Barcelona Derived 
Neurotrophic Factor) in the glorious nation of 
Catalonia. Anders Bue Marcussen.

Data mining a functional neuroimaging database 
for functional segregation in brain regions. Finn 
Årup Nielsen. 

Pirate signal processing. Jens Munk Hansen.

Coffee

11:00 - 11:45 Guest lecture: Cognition, Conscious-
ness and Intelligence. Rodney Cotterill, DTU.

Lunch

13:00 - 14:15 Afternoon session --- Chair: Lisbeth 
Marner.

First steps with microPET/CT. Mikael Palner.

Genes, Genes, Genes ... Have I mentioned that I 
am interested in Genes? Amir Hashemi.

P-glycoprotein function in the blood-brain barrier 
--- microPET studies. Stina Syvänen.

Preliminary results with the new tracer for 5-HT4 
receptors. Lisbeth Marner. 

Removal of vascular artefacts in arterial spin label-
ling perfusion measurements. Karam Sidaros. 

Coffee

14:30 - 15:45 Late session --- Chair: Viktorija 
Trajkovska.

The 5-HT4 receptor in the chronic mild stress ani-
mal model of depression. Cecilie Löe Licht.

The interaction between alpha 7 nicotinic acetyl-
choline receptors and the serotonergic system in 
the hippocampus --- discussion of results.
Celia Kjæby Hansen.

Regulation of 5-HT2A by corticosterone: relevance 
for depression. Viktorija Trajkovska. 

Home-brewed reconstruction of SPECT rawdata. 
Robin de Nijs. 

11C-DASB Status. David Erritzøe.

All are welcome

RASKE 
FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år 
søges til et videnskabeligt forsøg. Formålet med 
forsø-get er at undersøge om carbachol 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-
dommen 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 

ANNONCER
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Helsenor
www.helsenor.no

post@helsenor.no

Tel: +47 2311 5999

SOMMERJOB 2007
for medicinstuderende

• godt betalt

• midnatssolen

• fjorde og fjelde

• verdens smukkeste sørejse

Tilmeld dig på
www.helsenor.no i dag!

Dette kan du komme 
til at opleve.

Dansk ann sh 180x262mm.indd   1 17-11-06   12:43:42

ANNONCER
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9. SEMESTER KLINIK 
PÅ NYKØBING FALSTER 
SYGEHUS
-Overvejer du at søge klinikophold uden for 
København? 
-Kan du godt lide gratis mad og marcipanbrød?
-Drømmer du om eksotiske himmelstrøg, men 
synes at Bolivia er for langt væk?
-Er du træt af at stå i fjerde række til stuegang efter 
overlægen, 1. reservelægen og to reservelæger?
-Vil du gerne være godt rustet til et lægevika-
riat?

Så tag klinik i Nykøbing Falster på 9. semes-
ter!!!!

Vi er 12 studerende, der er i praktik tre måneder 
i Danmarks svar på Key West, Florida.

Klinik 
Vi er fordelt 6 studerende på medicinsk afdeling, 
3 på ortopædkirurgisk og 3 på organkirurgisk. 
Desuden er man i løbet af semesteret 14 dage på 
anæstesiafdelingen på sygehuset, hvor man også 
får lov at køre lægeambulance.
Som studerende får man, til forskel fra på 
mange københavnske sygehuse, mulighed for at 
udføre selvstændigt klinisk arbejde og øve sine 
praktiske færdigheder. Som eksempel har vi stu-
derende hernede fået lov at selvstændigt udføre 
ascitespunktur, spinalbedøvelse, intubation og 
arbejdsekg. 
Desuden går vi stuegang alene med en sygeple-
jerske og indlægger patienter fra skadestuen og 
dagshospitalet.
En studerende har været med til akut kejsersnit og 
fået lov at hive barnet ud og klippe navlestrengen. 
Udover det lægger vi en masse venflons og tager 
rigtig mange a-punkturer.
En ulempe der følger med det megen selvstændige 
arbejde, er at der ikke altid er en læge at spørge, 
hvis man er i tvivl om noget. Det kan godt være 
ret grænseoverskridende, at skrive et journalnotat 
som man ved, ikke bliver set af andre, før det aflev-
eres til sekretæren. Man kan altså nogle gange godt 
føle sig meget på egen hånd, i det kliniske arbejde 
på hospitalet. Den høje grad af selvstændighed, i 
den daglige gang på hospitalet, har på den måde 
både sine fordele og ulemper.

Undervisning
Vi har undervisning to-tre gange om ugen, i 
anæstesi, medicin og de kirurgiske specialer. 
Undervisningen foregår i vid udstrækning på os 
studerendes præmisser. Vi beslutter sammen 
med underviseren om undervisningen skal tage 
udgangspunkt i en klinikpatient eller om det 
skal være emneorienteret undervisning. Det er 
blandt sygehusets personale meget populært at 
undervise, så man får altid en meget engageret 
underviser. En ting man skal vænne sig til, er at 
der er undervisning fredag eftermiddag. Efter en 
lang uge på sydhavsøerne trækker København, ( 
og weekenden) meget i en……. 

Fritid
Hospitalet råder over et veludstyret motionscenter, 
som koster 150 kr. at benytte for hele opholdet. 
Hospitalet ligger i naturskønne omgivelser ved 
Guldborgsund, hvor det er muligt at bade og løbe 
ture langs vandet.
Hver uge har vi spillet fodbold på en fodboldbane 
ved hospitalet og har også spillet to kampe mod 
turnuslægerne (som vi har vundet!!!!).
Der er mulighed for at benytte sportshallen på 
skolen ved hospitalet, for 50 kr. i depositum for 
en nøgle. 
Desuden er der en ret god biograf i byen, et rigtig 
godt bibliotek med stor musikafdeling og der er et 
par udmærkede cafeer og restauranter. Dog skal 
det siges, at aftenerne i Nykøbing godt kan blive 
ret lange. Det kan være en god ide at søge herned 
sammen med en god ven, eller kæreste.

Praktiske oplysninger
Der er gratis kost og logi hernede. Vi spiser gratis 
i kantinen morgen og middag og har mulighed for 
at tage mad fra til aften også. Vi har dog valgt at 

lave de fleste aftenmåltider selv, da man også 
kan blive en anelse træt af kantinemad, morgen, 
middag og aften. Generelt er det dog udmærket 
mad i kantinen. Der er f.eks. altid en stor salatbar 
med forskellige ting.
Vi bor på dette semester i lejligheder, men 
fremover vil de studerende hernede tilbydes 
nyrenoverede klubværelser på hospitalet, der 
svarer til kollegieværelser. I forbindelse med 
disse klubværelser er der et stort fællesrum med 
køkken, tv og computer med Internet. 
København H kan nås med tog på ca. 2 timer, 
inklusiv gang fra sygehuset til Nykøbing F sta-
tion. Der er af og til muligheder for at køre med 
turnuslægerne frem og tilbage. Transporten hver 
weekend betales af KU efter endt ophold.

Skrevet af

Jacob Øyås Rasmussen og Hans Henrik Schultz

LÆGESTUDERENDE 
SØGES TIL 
FORSKNINGSPROJEKT!
I forbindelse med et forskningsprojekt på Parker 
Instituttet ved Frederiksberg Hospital søger vi en 
lægestuderende, som har afsluttet 9. semester, og 
som kan arbejde 5-10 timer ugentligt fordelt på 
primært mandag og onsdag. Arbejdet består i at 
optage journal med videre på patienter, som delt-
ager i et forskningsprojekt vedrørende behandling 
af kroniske muskelsmerter. Du vil komme til at 
arbejde sammen med en læge og en sygeplejerske. 
Det er en fordel, hvis du har haft et vikariat.

Du kan få nærmere information hos: 

Anders Jespersen
Læge, klinisk assistent
Parker Instituttet
Frederiksberg Hospital
DK-2000 Frederiksberg
Tlf: 3816 4162
Email: anders.jespersen@fh.hosp.dk

STUDENTERMEDHJÆLP 
TIL CENTER FOR WEB 
BASERET LÆRING 
(CWBL) 
CWBL er etableret 1. januar 2005 og 
er placeret i Studieadministrationen, 
Københavns Universitet og har til 
opgave at støtte anvendelsen af 
webbaseret læring inden for KU. 
Københavns Universitet har anskaffet en ny 
Lærings platform og skal derfor have flyttet mate-
riale fra tidligere anvendte platforme og hjemme-
sider over i den nye læringsplatform. Denne proces 
påbegyndes ved årsskiftet og i den forbindelse 
søger CWBL, 5-6 studentermedhjælpere med en 
ugentlig arbejdstid på 8-15 timer fra 1. januar 
2007. Den største indsats vil ligge i januar og i 
juli-august, der vil kun være arbejde i et mindre 
omfang i semstermånederne. Der bliver formentlig 
også behov for assistance sommeren 2007 i et lidt 
mindre omfang. 

Arbejdsopgaverne består i praktisk arbejde med 
overflytning af kursusum 
• Oprettelse af kursusrum i Københavns Univer-
sitets nye Lærings Management System (LMS) 
• Eksport af kursusrum fra bestående platforme 
• Indlæsning af kursusrum i det nye LMS 
• Opsamling af filer i database i det omfang de 
ikke er overført og linkning til disse 
• Assistance til undervisere med at tilrette deres 
kursusrum efter overflytningen, telefon support 
eller fremmøde på institutter 

Vi forventer, at du har: 
• Grundigt kendskab til edb og specielt er hurtig til 
at flytte filer og navigere via web-browsere 
• Har kendskab til databaser og filtræstrukturer 
ud over brugerniveau 
• Evne til at tage selvstændigt ansvar for dit arbe-
jdsområde og lyst til at samarbejde i et team og at 
du er pålidelig og pligtopfyldende Vi kan tilbyde: 
• En fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på 
selvstændighed og samarbejde 
• Mulighed for fleksibel arbejdstid, også evt. 
weekend 

Aflønning: KU’s satser for studentermedhjælpere 
Ansøgningsfrist: 10. december 2006 
Vi modtager kun online ansøgninger. Du finder 
opslaget på www.ku.dk/pers/stillinger/ 
hvor du kan udfylde din ansøgning 
Yderligere oplysninger: Anne-Grete Skrydstrup 
Kontorfuldmægtig 3532 4074 ags@adm.ku.dk 
www.cwbl.ku.dk

SANGERINDE SØGES TIL 
PANUMBAND!
Bandet MIR søger en kvindelig forsanger, der 
er medicinstuderende, har banderfaring og som 
kunne tænke sig at synge party rock/pop (kopi-
numre). MIR består pt. af bassist, trommeslager, 
guitarist, mandlig forsanger samt keyboard og kor. 
Vi øver mandag aften i øvelokalet på Panum og 
spiller til større fester en gang imellem. Var det no-
get for dig, så skriv meget gerne en mail til Morten, 
der er guitarist i MIR: sever_m@hotmail.com 

FÆLLES LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM 
VED KU
find på navnet og vind en lækker 
MPEG-afspiller
KU skal have et nyt fælles Learning Manage-
ment System (LMS) og som ved andre ”fødsler” 
er det jo
altid spændende med navnet. Her er din mulighed 
for at sætte dit præg – hvem ved – måske vil du
kunne bryste dig af at være ”ham/hende der 
navngav e-læring ved KU”. Deltag i konkurren-
cen om at finde et rigtig godt navn til KU’s LMS 
– vinderen præmieres med en MPEG afspiller 
efter eget valg
værdi max. 3000 Kr.

Måneders arbejde for at få skaffet Københavns 
Universitet ét godt fælles LMS er endelig afslut-
tet og
Københavns Universitet vil i slutningen af novem-
ber indgå kontrakt med UNI-C om systemet ”It’s
Learning”.
Det ny fælles Learning Management System vil 
efterhånden erstatte de platforme som bliver 
benyttet i de forskellige undervisningsmiljøer 
og indgå som en naturlig del af det virtuelle 
læringsmiljø ved universitetet. Du kan følge med 
i processen på vores hjemmeside og du vil også 
modtage information,
når den nye platform bliver tilgængelig for dit 
studie/fagområde.

Det nye LMS kan - udover at være den ”virtuelle 
base” for undervisningen med filudveksling,
opgaveaflevering, chats, testværktøjer mm. - også 
være stedet hvor du kan oprette dine egne
virtuelle rum til dit studie-netværk, din forsker-
gruppe eller andre faglige interessefællesskaber.
Derfor - gå i tænkeboks nu og send os dit forslag 
cwbl-lms@adm.ku.dk. Husk også at anføre dit 
navn, din funktion ved universitetet (studerende, 
underviser, TAP, etc.) og gerne et telefonnum-
mer. 

Fristen for indsendelse af forslag er tirsdag d. 5/12 
og herefter vil en dommerkomité med Prorektor 
Lykke Friis som formand vurdere de indkomne 
forslag. Hvis vindernavnet er indsendt af flere 
personer, vil der blive trukket lod blandt disse.
Har du ellers spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte os på nedenstående mail.

På gensyn i det virtuelle!
Med venlig hilsen
Center for Web Baseret Læring (CWBL)
www.cwbl.ku.dk
cwbl-mail@adm.ku.dk

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANTER
til semestret forår 2007

Da kursusafdeling igen i år prøver at afholde 50 
% fl ere SPV-kurser, har vi brug fl ere fi guranter til 
vores SPV-eksamen.
Der afholdes eksamen hver torsdag og enkelte 
onsdage, og det forventes at du minimum delt-
ager 6 gange i forår semestret.

Krav til fi guranter :

- Du  skal minimum have 400 SPV-timer
- Du skal have bestået 5. semester 
- Du skal have en bred praktisk erfaring  
 både fra somatiske vagter såvel som  
 psykiatriske vagter 
- Du skal være med til at sikre et højt  
 faglig niveau i overensstemmelse med  
 de sundhedsfaglige krav der forventes  
 af en SPV-vagt.
- Du skal have en ”skuespiller” gemt i  
 maven 

Løn og vilkår :
Lønnen er 290,25 kr. pr. time og 174,15 kr. pr. time 
for mødedeltagelse.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår 
halvårligt. Arbejdsbyrden er fl eksibel, dog for-
ventes det at fi guranterne dækker al sygdom 
internt.
Ansættelse er gældende at semester af gang.

Interesseret !
Ansøgningsfrist fredag den 1. december kl. 10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
andet – Mærket ”fi gurant”. 
Ansættelsessamtaler fi nder sted i uge 49 på 
Vagtbureauet, de udvalgte vil derefter deltage i 
eksamen hvor færdigheder vil blive testet. 
Du har mulighed for at have en tillidsmand tilst-
ede ved samtalen.  

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. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog tlf. 35245402 eller mail 
go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag 1.december  2006 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold 

NYT SPV-HOLD
AMA Bispebjerg hospital

Ønsker du et spændende og lærerigt arbejde 
som SPV´er , så søg hold 1506 !!

Akut modtager afdeling søger døgndækkende 
hold i en 3 måneders periode fra den 1/12-  2006 
til den 28/2-  2007 evt. mulighed for  forlængelse.
Afdelingen er en travl, men en meget velfun-
gerende afdeling, der har stor kendskab med 
SPV- vagter i plejen.

Krav :
- min 200 SPV – timer
- kan tage min. 4 vagter pr. måneden 
- Gyldigt akkrediteringskort 

Løn : SPV- holdløn 

Ansøgningsfrist : Fredag den 24.november 
kl. 10.00  via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Mærket ” Hold 1506”.

For yderligere information, er du velkommen til at 
kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr 
35245402 eller go@fadl.dk 

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Bispebjerg hospital

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

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

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

Krav: 
-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 1. december inden kl. 12.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold.
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

GENTOFTE KOMMUNE CENTER 
FOR FOREBYGGELSE OG REHA-
BILITERING TRANEHAVEN 

Søger dispensater til hver 3 weekend, helliged-
age og ferier. Tranehaven ligger Schioldannsvej 
31, få min. fra Ordrup Station.

Det eneste krav der stilles: 
At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer.
Har gyldigt akkrediteringskort

Du er velkommen til at kontakte sygeplejer-
ske Birgitte Baaner yderligere oplysninger: 
bba@gentofte.dk  eller tlf.nr 88 20 51 38

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt!  Ansøgning 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
andre – mærket ”Tranehavnen”

VAGTBUREAUET



11

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1609
Roskilde Sygehus Klinisk- Biokemisk 
afdeling.

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

Tiltrædelse pr 1. januar. 
 
Holdet skal dække :

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

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

Krav : 
Min. 200 SPV- timer
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort

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

Løn : SPV – holdløn . 

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

Ansøgningsfrist : den 24. november tilmelding 
gerne via vor hjemmeside www.fadl-vagt.dk 
København
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
go@fadl.dk

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 

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. novem-
ber 2006 til Vagtbureauet via: www.
fadl-vagt.dk 
Skriv gerne, hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

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

RIGSHOSPITALET
VT-hold 4402 søger nye medlemmer til 
thoraxkirurgisk intensiv  

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”

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 op-
gaveløsning 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 

NYT HJEMMEHOLD 4616

Familie i Gentofte kommune søger ventilatør- 
hold til pasning af præmatur baby i Bi-pap 
behandling.
Grundet defekt diafragmafunktion, er Bi-pap 
behandling kontinuerlig, derfor kræves det at du 
har stor kendskab til børn og behandlingstypen.
Holdet skal være dækkende i nattevagter i en 3 
til 5 måneder periode.
Planlagt start uge 49.

Krav :

- Min. 200 VT  – timer 
- Min. 4 vagter pr. måned 
- Gyldigt akkrediteringskort

Børne- ventilatører vil blive prioteret først i indsup-
plering til holdet.
Funktionsbeskrivelse kan ses hos Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog på Vagtbureauet. 

Løn: VT- hold løn, BVT´er bliver afl ønnet 
med BVT-løn + holdtillæg.

Ansøgningsfrist : Fredag den 1. december 2006 
kl. 10.00 via www.fadl-vagt.dk - København 
– Tilmelding til hold – Mærket ” Hold 4616”.

Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35 24 54 02 

VAGTBUREAUET
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REJSEBREV FRA LUGALA
Måske denne hilsen kan fange under en kedelig forelæsning i et mørkt 
auditorium eller i en larmende kantine med en dyr kop kaffe i hånden. 

Uanset hvor du befinder dig, så læn dig godt tilbage 
og tag med en tur til Lugala, hvor jorden er rød, 
folk går rundt i stammetøj og med øreflipper ned 
til hagen, kvinder pumper vand op af brønden 
og bærer det hjem på hovedet, lerklinede hytter, 
børn med afrikamaver og masaikrigere i grønne 
gummistøvler. 

Vi er havnet så langt ude på landet, man kan kom-
me i Tanzania. Folk har hverken strøm eller vand. 
Men der er dog et hospital, og hvilket hospital! 

Lugala Lutheran Hospital er stedet, hvor der ligger 
2 patienter i en seng, hvor en simpel CRP måling 
ikke er mulig og hvor der kun er én læge til 130 
patienter. Med bare én læge er der selvsagt brug 
for vores hjælp, og derfor har vi også fået en del 
at se til. Vi har hver fået ansvaret for en afdeling, 
hvilket betyder, at vi hver dag går stuegang på ca. 
30 patienter, der fejler lidt af hvert. På en almind-
elig dag møder vi alverdens spændende patienter 
med alt fra skudsår, malaria, børn med slangebid, 
TB patienter og AIDS i klinisk stadie 3. Lidt af 
en udfordring at stå med så mange forskellige 
sygdomme. Her har vi ikke meget gavn af at kunne 
nævne retinas ti lag, og det er heller ikke altid 
meget hjælp vi kan hente i medbragte bøger. Når 
man eksempelvis slår op under AIDS-behandling 
i medicinsk lommekompendium står der blot: “er i 
Danmark en centraliseret specialistopgave” – tak 
for hjælpen! 

Ud over at få genopfrisket teori på stuegangen 
bliver vi også kastet ud i en masse praktiske ting 
så som at sy, assistere til kejsersnit og operere ab-
scesser – ikke altid med så meget supervision, som 
man er vant til hjemme i andedammen… Lenas 
første lumbalpunktur var fx under meget kyndig 
vejledning fra Lone, som vist nok engang havde set 
en turnuslæge gøre det...  Men man kan mere, end 
man tror! Apropos tro, så tror folk her på andet end 
bare de naturvidenskabelige forklaringer, vi er vant 
til derhjemme. Hvad gør man fx med en patient, 
som sygeplejersken mener er besat af onde ånder? 
Og hvordan overbeviser man en stammehøvding 
om, at det ikke er farligt for folkene i hans landsby 
at få medicin intravenøst?  

Som I nok kan høre, er vi landet i en hel anden og 
meget fascinerende verden, der dog også kan være 
ret frustrerende. Det er hårdt at stå med patienter, 
hvor man ingenting kan gøre, når man ved, at der 
findes en anden verden, hvor mulighederne er så 
meget større. Så næste gang du sidder og keder 
dig på en FADL vagt, så læg mærke til den simple 
saturationsmåler, ilt der kommer ud af væggen, 
den rene seng og klokkesnoren. For der findes en 
verden, hvor disse ting ikke er en selvfølge... 

Lena Venneberg Christensen 

REFERAT MSR-MØDE 
d. 28/9-06 kl. 16:15, lokale 1.2.20

Tilstede: Sabrina Eliasson, 6 sem, Line Malmer, 5 
sem, Hans Jakob Hartling, 4 sem, Joachim Mygh, 3. 
sem, Anne Holm, 9 sem, Steven Andersen, 2. sem, 
Madelene Engdahl, 4. sem, Kirstine, 12 sem, Liv E 
Lauritsen, sem fri, Simon Krabbe, 4 sem, Melanie, 
8 sem. 

1 Formalia
Sabrina valgt til dirigent, Anne valgt til referent
Referatet fra sidste møde godkendt. Punkt 7 rykkes 
op som punkt 2. Nyt punkt: Udeblevne undervisere 
som punkt 3

2 Bogladen
Der har et stykke tid været planer om en fusion 
mellem Akademisk Boghandel og Universitetsbog-
laden. I den anledning har de to bestyrelser afholdt 
et møde for at blive enige om fælles vedtægter. Der 
var tre punkter, der gav anledning til diskussion:

1.Kontinuitetsudpegede medlemmer i den nye 
bestyrelse
2.Krav om repræsentanter fra specifikke fag i den 
nye bestyrelse
3.Medarbejderrepræsentanter i den nye besty-
relse
4.Angående Kontinuitetsudpegede medlemmer: 
Der har i Akademisk Boghandel (AB) været tradi-
tion for, medlemmer kunne udpeges til at fortsætte 
efter endt studie. Denne tradition har Universitet-
sbogladen ikke haft. Generelt har der været gode 
erfaringer i AB med denne procedure, og vi mener 
ikke, det vil give anledning til nepotisme, hvis der 
bare er løbende udskiftning. Derfor vil vi gerne 
tilslutte os kontinuitetsudpegede medlemmer i 
den nye bestyrelse.
Angående krav om repræsentanter fra specifikke 
fag i bestyrelsen: Vi støtter at studenterrådet ud-
peger bestyrelsesmedlemmerne og at der tilstræbes 
bred fagrepræsentation.
Angående medarbejderrepræsentanter: Dette har 
ifølge den tidligere direktør givet visse vanske-
ligheder i forbindelse med samarbejdet i Univer-
sitetsbogladens bestyrelse, da det ikke har været 
muligt at diskutere medarbejderproblemer, samt 

nedskæringer på bestyrelsesmøderne. Derfor støt-
ter vi at der ikke er medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelsen. Til gengæld vil vi gerne have skrevet 
ind at god kontakt mellem bestyrelsen og person-
alet er essentielt.

3 Udeblevne undervisere
Vores mailadresse, man skulle skrive til når ens 
underviser udeblev har ikke virket efter hensigten. 
Derfor nedlægges udeblevne@studmed.ku.dk. Vi 
kan evt. siden hen overveje at lave en opgørelse 
via studiesekretærerne, men inden skal vi gøre os 
helt klart hvordan en sådan opgørelse skal bruges 
politisk.

4 7. semesters udvalget
7. semesters udvalget har lavet et kompetencekort 
til brug ved tentamen. Det har kørt på forsøgsbasis 
en enkelt gang, og det er planen det skal køre igen. 
Gennemgående støtter vi fuldt op om opbygningen. 
Dog kunne man gøre det mere brugervenligt for 
dem, der eksaminerer.

5 Rekruttering af nye
Vi skal have en mere fast strategi for rekruttering 
af nye. Der kom følgende forslag:
· Vi kunne gøre vores MOK indlæg kortere
· Et mere organiseret møde med 1 semesters HR 
i starten af semesteret, hvor de inviteres til kaffe 
og kage på kontoret og får mulighed for at snakke 
og stille spørgsmål. Evt. før et MSR-møde og evt. 
lagt i Syllabus
· En workshop for interesserede om studenterpoli-
tik med cases der er relevante for vores fakultet. 
Steven, Sabrina og Melanie er ansvarlige og 
har deadline for arbejdet i februar. Vi prøver at 
kontakte Line E om hun kunne være interesseret 
i det.

6 Indkomne ansøgninger
Der er indkommet 2 ansøgninger til MSR. Den ene 
er fra gruppen i MSR, der tog på campingtur og den 
anden er fra scorebogsudvalget. Vi skal beslutte om 
vi ønsker at imødekomme disse ansøgninger.
Ansøgningen til campingturen er bevilget.
Ansøgningen fra scorebogsudvalget er imødekom-
met såfremt bestyrelsen får et tilfredsstillende 
budget.

7 Hjemmeside
Morten, it-ansvarlig, har givet et tilbud på 3.000 
kr til køb af domæne og webhotel for vores nye 
hjemmeside. Steven, der har erfaring med den 
slags, siger, det er et godt tilbud. Det er vedtaget 
at tage imod tilbuddet.

8 Meddelelser
Julefrokost: Vi synes det kunne være hyggeligt 
at holde julefrokost med SATS , da vi deler kon-
tor. Sabrina finder ud af om de er interesserede. 
Det foregår indtil andet meldes ud stadig d. 9. 
december.
Sabrina har været til møde med den nye fakultets-
direktør, Arnold Boon og Johs Kristensen, der ud-
færdiger budget for fakultetet. Fakultetet er i færd 
med at kortlægge præcis hvor meget alle kurserne 
der afholdes i undervisningen på fakultetet koster. 
Det er forventningen at studienævnene med disse 
opgørelser kan træffe mere kvalificerede beslutnin-
ger vedr. besparelser, omlægning af kurser osv. 
Sabrina er ligeledes blevet vist rundt på KUB-Nord 
(det gamle DNLB), hvor man forventer at oprette 
2-300 nye læsepladser i løbet af det næste halve år. 
Man ønsker ligeledes at udbygge kantinen.
Ved siden af KUB-Nord ligger et hus som Sabrina 
og Simon S er blevet vist rundt i af prodekan 
Birgitte Nauntofte og Prodekan Ole Faber som 
et potentielt studenterhus. Huset er perfekt 
indrettet til formålet- at huse alle studentergrup-
perne på SUND og NAT, men vi afventer svar 
fra KUTA vedr. fakultetets støtte til driften af et 
studenterhus.
12 semester har nu klaget over overlappet mellem 
eksamen i gyn/obs og pædiatri og undervisningen 
i Akut patient. Uddannelsesprodekanen vil holde 
møde med repræsentanter fra semesteret. Næste 
semester vil samme problem opstå. Foreløbige 
løsninger er at der afholdes eksamen i Gyn/obs og 
pædiatri på 20. dagen i de to ophold. Kan nogen 
finde andre løsninger må de meget gerne henvende 
sig til Kirstine. 

9 Evt.
Der spørges til hvorvidt der er regler for hvor meget 
der må ændres på timerne i løbet af semesteret. 
Hertil er svaret nej.

LÆGE I CHAMPIONS 
LEAGUE!?
FCK’s læge Frank Odgaard fortæller 
om arbejdet som læge i en professionel 
sportsklub torsdag d. 7. december kl. 17 
og ca. en time frem i aud. 29.01.32 under 
tandlægerne (vi sætter sedler op, så det 
er til at finde).

Arrangementet er åbent og gratis for 
alle studerende.

Da vi gerne vil vide, hvor mange vi 
bliver, skal du tilmelde dig ved at sende 
en mail til
DennisHallager@stud.ku.dk

Med venlig hilsen
SIMS

INDRE ORGANER
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FLERE OG SVÆRERE EKSAMENER ELLER FAIR OG RELEVANTE EKSAMENER???
Medicinstudiet i Danmark haltede i 30 
år efter de internationale standarder 
for god lægeuddannelse. Efter 2. verden-
skrig eksploderede de biomedicinske 
videnskaber med dertil følgende større 
kurser på lægestudierne verden over, og 
i 70’erne blev det klart for alle, at man 
måtte gøre noget for at begrænse dette 
såkaldte ”curriculum overload”, som 
på dansk betyder, at pensum er blevet 
overfyldt.

Af Sabrina Eliasson, Formand MSR

Hvem er nu ham Flexner?
Abraham Flexner var en ameri-
kansk pædagog som i 1890’erne 
rejste rundt til samtlige lægeskoler 
i USA og Canada for at vurdere 
kvaliteten af disse. Hans rapport, 
den såkaldte ”Flexner-rapport” kon-
kluderede bl.a., at medicinstudiet 
skulle starte med en teoretisk fase 
og afsluttes med en klinisk fase. 
Flexners tyngdepunkt lå altså på det teoretiske 
indhold, der var opdelt i fagstyrede kurser, ofte på 
bekostning af praktisk færdigheder.
”Flexnerperioden”, som beskriver den periode, 
hvor man indrettede lægestudier efter Flexners 
anbefalinger, strakte sig over knap 100 år, og 
hans rapports konklusioner dominerede i dette 
århundrede lægeskoler på ca. 90 % af verdens 
medicinstudier.

Hvorfor lave om på det?
Efter 2. verdenskrig voksede den biomedicinske 
videnskab med en voldsom hastighed og det gik 
efterhånden op for studieplans-ansvarlige verden 
over at man snart ville have indlemmet for store 
mængder af ”pensum” ind i de allerede trængte 
curricula (studieordningsindhold). Videnskaben 
indhentede simpelt hen studierne verden over.
Det fik amerikanerne til at nedsætte en arbe-
jdsgruppe der skulle finde frem til en løsning på 
overload-problemet. De udfærdigede en rapport 
(GPEP-rapporten), som påpegede, at samtidig 
med at samfundet havde ændret sig, var forud-
sætningerne for lægens arbejde også ændret, og 
der var også kommet nye arbejdsopgaver til. Man 
måtte derfor nu betragte lægeuddannelse som en 
livslang proces.
Det nyttede ikke kun at tilegne sig egenskaber, 
mens man studerede, men lægestudiet måtte også 
give den studerende træning i at tilegne sig den 
nyeste viden resten af sit liv.
Derfor bestemte man sig for en ”kerne” af kompe-
tencer som skulle indeholde den viden, færdigh-
eder og holdninger, der udgør de vigtigste lægelige 
kompetencer.

Kernekompetencer for læger
FN, WHO UNICEF og lægefaglige organisationer 
udstedte i 1993 anbefalinger til lægeskoler på 
verdensbasis. Et udpluk af disse er bl.a.:
- Evnen til selvstyret og livslang læring er i mål 
i sig slev
- Fokus skal flyttes fra undervisning til læring
- Uddannelsen skal ikke kun være biomedicinsk 
orienteret, men også adfærdsvidenskabelig

Hvorfor kæmper MSR så for 
PBL, SAU og afskaffelse af 
pensumlister??
Fordi vi ønsker at medicinstudiet i København 
skal kunne måle sig med andre internationale 
universiteter, hvad angår kvaliteten af både un-
dervisningen og de læger, vi uddanner!

PBL
Man indførte i studieordning 2000 studenterak-
tiverende undervisningsformer, som har været 
anvendt i udlandet siden 70’erne, fordi man 
ønskede at give de studerende de redskaber, der 
skal til for at de kommende læger ved, hvor og 
hvordan de gennem hele deres virker opdaterer 
og forbedrer deres viden. Målet med den slags 
undervisningsformer er netop at træne evnen til 
effektiv problemløsning, strukturere den viden, 
man skal bruge i det lægelige arbejde og udvikle 
evnen til selvstyret læring.
Det lyder måske, som om MSR er en flok hippier, 
der tror på, ”at hvis man bare taler om tingene, så 
går det”, men det er bevist i adskillige studier, at 
det virker. Man ved fx at :
- de studerende lærer lige så mange fakta, som 
ved den traditionelle undervisning, men de stu-
derende fastholder deres viden længere ved PBL 
undervisning. 
- de opnår bedre evne til at stille den rette diag-
nose
- PBL træner evnen til at overføre begreber fra et 
område til et andet.

Pensumlister eller ej…
Der er i litteraturen bevis for at studerende læser 
på den måde eksamensformen dikterer - dvs. hvis 
eksamen baseres på en masse udenadslære, så 
lærer de studerende en masse udenad uden nødv-
endigvis at forstå det hele.
Man valgte at gå bort fra pensumlister af flere 
årsager, bl.a.:
- der er ofte kun angivet pensumliste til én eller 
to bøger, hvilket direkte dikterer hvilken bog de 
studerende skal læse efter og det er noget af det 
mest læringsdræbende man kan byde studerende 
på et universitet.
- Man ønskede at lave målebeskrivelser i stedet, da 
det er bevist at disse stimulerer den ovenstående 
proces med livslang læring. 

Målbeskrivelser er de studerendes køreplan
Der er blandede følelser omkring disse målbeskriv-
elser, men hensigten er at have såkaldte niveau 
4 målbeskrivelser på alle kurser i stedet for pen-
sumlister. Målbeskrivelserne for medicinstudiet 

er delt i 4 niveauer, hvoraf niveau 4 er præcise 
målbeskrivelser for det enkelte kursus.
Det er svært at lave målbeskrivelser, fordi under-
viserne derved skal kunne argumentere for, hvad 
der er relevant, og hvad der ikke er- og desuden 
kræver det, at de selv opdaterer deres viden om 
lærebøger..

Skal man så finde sig i dårlig 
undervisning? 
NEJ, selvfølgelig skal man ikke det. Hvis en under-
viser til en PBL eller SAU time siger at ”han/hun 
ikke må undervise, men bare skal observere”, så 
har han/hun ikke fattet noget som helst, og i øvrigt 
snyder han/hun både de studerende og fakultetet, 
og det skal vi naturligvis gøre noget ved. Desuden 
bør der konstant arbejdes med at forbedre under-
visningen, og det forsøger vi bl.a. at gøre ved at tage 
på konferencer, hvor amerikanske, skotske og hol-
landske lægeskoler deler deres meget store erfaring 
med moderne undervisningsmetoder med os. 

Men at gå tilbage til pensumlister 
og én-vejs-undervisning, som ikke 
træner de studerende i andet end 
at lære udenad, er at forringe 
kvaliteten og skyde medicinstudiet 
ved KU tilbage til førkrigstiden 
- og hvem ønsker det?

Litteratur: 
Ugeskrift for Læger 2001;163 (26):3600: ”Eksempler på 
studenteraktiverende undervisningsformer i lægeuddan-
nelsen”, 
Ugeskrift for Læger 2001;163(26):3591: ”Forandringer af 
lægestudiet: hvorfor og hvordan?” , 
Ugeskrift for Læger 2001;163(26):3609: ”Spørgsmålet 
som (e)vidensnøgle: undervisning af medicinstuderende i 
evidensbaseret medicin”, 
Ugeskrift for Læger 2001;163(26):3635: ”Kompetencemåling 
i klinisk uddannelse”, 
Ugeskrift for Læger 2001;163(26):3614: ”Kernefaglighed i 
lægeuddannelsen”

HIPPIER!!! Det 
giver jo ingen 
MENING at basere 
undervisning på 
problemer!!!

INDRE ORGANER
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 47

Vi går Christiania i bedene og 
kommunikerer i digterisk form: 

Debatforum, strik,
præsten tilbyder meget.
Vælg til eller fra.

Tre strikke-haiku-digte: 

Breathe in, breathe out
Patience tempered, Peace flows
Needles and yarn
(Gloria Frazier)

The softness of wool
Slipping through aching fingers
Oh sweet obsession.
(Margaret A. Reinke)

Push, loop, fingers dance
easing woes as does chocolate
wool reassures life
(Saille Simonetti)

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.

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

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

Strikkecafeen er åben hver torsdag og alle er 
velkomne. Sidste gang inden jul er allerede den 
7. december, men til gengæld starter igen vi den 
første torsdag efter nytår, altså torsdag den 4. 
januar 2007.

Kom og brug dine hænder et par timer på noget 

hyggeligt og nyttigt - uanset om du er 100 % nyb-
egynder, en erfaren strikker eller et sted inde imel-
lem. 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 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

KURSUS I BASAL 
SUTURTEKNIK
Sted:  Amager hospital Italiensvej 1 i færdighed-
slaboratoriet over skadestuen 

Tid:  6 December 2007 KL 17 - 20                      

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold: 
Teori om suturmateriale og nåle fra ethicon ved 
Helle Lindved, Teori om sterilteknik, sårlukning, 
instrumenthåndtering, lokalbedøvelse, knuder, 
suturteknik herunder enkeltsting, enkeltsting 
med tilbagesting, fortløbende, samt intrakutan, 
ved Jes Braagaard

Træning: på skumplader og griseføder, der trænes 
i de teknikker der er blevet undervist i.
           
Underviser:  Jes Braagaard fra Køge sygehus og  
Helle Lindved  fra Ethicon

Kursusafgift: Kurset koster 50kr per deltager 

Tildmelding: På www.studkir.dk eller til 
tilmelding@studkir.dk fra den 22 November

Med Venlig Hilsen
Ebbe Thinggaard

København, den 17. November 2006

MÅNEDSMØDE I SAKS
D. 27. 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 suturere 
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 

SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
www.studkir.dk

BESØG PÅ IDRÆTS-
MEDICINSK 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’ ARRANGEMENTER?
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 idræt-
slæge 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

INDRE ORGANER
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Studenterorganisationen IMCC 
Uland driver professionelle 
udviklingsprojekter i både Ghana 
og Bolivia. Ambitionerne er høje og 
budgetterne på mange millioner. I den 
følgende artikel kan du møde Tine og 
Anders, som har gjort det, mange kun 
tør at drømme om: revet 14 måneder 
ud af kalenderen for at arbejde med 
et udviklings-projekt i det nordlige 
Ghana.   

Til hverdag er Tine og Anders henholdsvis medicin-
studerende og folkeskolelærer. Men siden juli i år 
har de opholdt sig i den lille by Tumu i Ghana, hvor 
de skal bo og arbejde de næste fjorten måneder. 
De er udsendt med IMCC Uland, en Danida-fin-
ansieret studenterorganisation og arbejder med 
primær sundhed. 
For at holde venner og familie opdateret har de 
valgt at skrive en weblog, som updateres løbende 
på deres hjemmeside. 
I det følgende kan du læse udvalgte passager af 
denne weblog, der runder emnerne: udviklingsar-
bejde, pengemangel, kirkebesøg, klima. Få indsigt 
i hvor udfordrende, frustrerende, hårdt, men frem 
for alt fantastisk livsbekræftende, det er at bo og 
arbejde i et økonomisk fattigt, men menneskelig 
rigt samfund.  

Om arbejde
Siden d.19. september har vi arbejdet i Wellem-
belle subdistrikt. Det er en del af IMCC arbejdet, 
at man arbejder på en klinik ude i et subdistrikt 
på landet i 4 uger. Her er det meningen, at man 
skal have noget erfaring med hvordan en klinik 
fungerer, hvilket så skal kvalificere det daglige 
arbejde vi laver i Tumu, hvor vi jo netop tager 
beslutninger, der får indflydelse på klinikkerne. 
Det har indtil videre været et besøg der har budt 
på mange sjove og mærkværdige hændelser som 
gir stof til eftertanke. 
Arbejdet på klinikkerne består af patientkonsulta-
tioner samt måling, vejning og vaccinering af børn, 
og kontrol af de gravide kvinder. 
Derudover er det meningen med de 4 ugers 
subdistriktarbejde, at vi skal lave et studie af et 
eller andet sundhedsrelevant i Wellembelle sub-
distrikt. Resultatet af studiet skal så munde ud i 
nogle anbefalinger til forbedringer af den service, 
klinikken udbyder. Vi har bestemt os for at lave 
et studie om (manglende) brug af myggenet. Vi vil 
undersøge befolkningens viden om, attitude til, og 
praktiske brug af malaria/myggenet. Det er nemlig 
ofte sådan, at deres viden er ok, men at den ikke 
afspejles i deres praksis. – Vi kender det udmærket 
i Danmark, hvor det ikke hedder malaria, men 
f.eks. rygning, fed mad, eller alkohol. Udfordringen 
er stor, for ofte er der ude på landet slet ikke den 
opfattelse af, at en sygdom har en egentlig årsag. 
Man bliver bare syg, og hvis det endelig skyldes 
noget, så kunne det måske være en straf af en 
slags... Ja man må jo konstruere et syn på verden 
som man kan leve med, og vi kan da godt forstå det 
fornuftige i at se på sygdomme på den måde, når 
det yderst begrænsede udbud af sundhedsydelser, 
gør at døden er meget tæt på i det daglige. Så det 

er forståeligt at folk er relativt meget troende og 
over-troende i dette samfund. I øvrigt skal man 
ikke så langt ud på landet før vi undrer os, for selv 
den sygeplejerske der er “in charge” på Wellembelle 
klinikken, som er uddannet i en vestlig medicin-
tradition, har fortalt os, at hendes ene datter døde i 
en alder af 24 år. Vi spurgte så til årsagen, og svaret 
fra hende lød som det naturligste, “she just died”. 
Nåh ja hvad… der er vel ingen grund til at tænke 
mere over det? Døden er jo ganske naturlig del af 
livet – også for en 24-årig. Man påmindes også om 
dette ved et kig i mødre-journalerne på klinikken, 
hvor man ikke nøjes med at tælle fødsler, men også 
antal overlevende børn af de fødte – f.x. “5 fødsler, 
2 i live”. Det minder os om en af årsagerne til at vi 
er her: yderst høj børnedødelighed - 185 ud hver 
1000 bliver ikke 5 år! 

Om pengemangel
Efter en rundvisning på hospitalet i Tumu har 
specielt to ting brændt sig fast: 
- Siden marts i år, har hospitalet modtaget, hvad 
der svarer til 80.000 kr. til at køre hospitalet for 
– (Vi mindes i 2005, da der forsvandt 100 mio. kr. 
fra Odense Universitets hospitals budget – ved 
en fejl…) 
- Under rundvisningen kom vi helt ind i det 
“sterile” rum beregnet til operationer – dog skulle 
vi skifte til hospitalets lyserøde klipklappere! Vi 
har talt om, at dette rum givetvis ikke er med i 
en dansk hospitalsrundvisning... og i hvert fald 
er eneste sikkerhedsforanstaltning ikke lyserøde 
klippere… 
Det var faktisk samlet en lidt skræmmende oplev-
else at se hospitalet, for her blev vi i den grad 
mindet om, at vi er i et ekstremt fattigt land, hvor 
al økonomi kører på pumperne – Her er brug for alt. 
F.eks. en seng til nogle af de patienter, der ligger 
udenfor på jorden, eller nogle flere læger (de er kun 
tre – og Tumu hospital dækker et område på ca. 
100.000 mennesker). Det er klart, at det at blive lidt 
skræmt også er sundt, for det er de barske realiteter 
vi skal deale med. Derudover så blev vi mindet om, 
at der er god mening i vores tilstedeværelse, og det 
gir lyst til at tage fat – der er nok at gribe i. 

Om klimaet
Vi har haft temperaturer op til 35 grader og en 
luftfugtighed op til 88% . Solen står i zenit over 
Nordghana netop nu. Det betyder at man i froko-
stpausen, hvor solen står lige over en, kan blive 
solbrændt af bare at gå de 500 meter hjem til huset 
(man går selvfølgelig heller ikke så hurtigt i den 
varme…) Om vejret kan vi ellers fortælle at det er 
en kold tid (i hvert fald i forhold til varme- sæsonen 
i marts/april hvor temperaturen dagligt når de 45C, 
og ikke kommer under 35 om natten), og flere af kol-
legerne brokker sig også over kulden – men bevares, 
vi har da også haft nattemperaturer helt ned til 
25 grader. De første par uger i Tumu, gik snakken 
alle steder om vejret. Det er ifølge farmerne den 
dårligste regnsæson nogensinde, “he will not come” 
lød det fra dem. Men ham, altså  “regnen”, har dog 
taget revanche siden. Vi har haft enorme regnskyl 
og tordenbyger, hvor det hele stod i ét. Dagen efter 
er det dog knapt så sjovt, for så kommer insekterne 
i hobevis. Ja vi har faktisk ikke spist aftensmad 

udenfor endnu af netop den grund. Takket være 
insekterne m.m. kan vi hver aften nyde koncerten, 
som T. Hansen beskriver meget rammende: “Ude 
i bushen begynder den natlige vestafriakanske 
dobbeltkoncert. Cikadernes skingrende diskant 
over frøenes skomagerbas.” Thorkild Hansen, 
Slavernes kyst

Om religion og kirkebesøg
Så har vi også prøvet det. En katolsk søndagsgud-
stjeneste i en ghanesisk udgave – det betyder godt 
med tromme, xylofon, rasle-rasle, sang og dans, 
klap og latter – og så selvfølgelig den obligatoriske 
skæppen i kirkekassen som det jo sig hør og bør i 
den katolske kirke verden over. Vi blev inviteret af 
vores Sissali-lærer (sproglærer) Abraham, der selv 
synger i kirken. Han er en rigtig flink fyr, som vi 
kommer godt ud af det med, så vi tog selvfølgelig 
imod invitationen med kyshånd; til trods for det 
ukristelige begyndelsestidspunkt – kl. 7.00 om 
morgenen. Da Abraham inviterede os gjorde vi 
ham det klart, at nok er vi kristne, men at vi ville 
betragte besøget som en kulturel oplevelse, og ikke 
andet. Det var han helt på det rene med. Det var en 
fantastisk fornemmelse at stå i denne faldefærdige 
bygning, der minder lidt om en dansk lade, og lytte 
til lyden af afrikanske toner og en forsamling på 300 
mennesker, der alle synger med (og kan samtlige 
sange i hovedet). Kirken betyder meget for ghane-
serne – og det kan virkelig mærkes. 
Prædikenen der til tider mindede om Stand Up (folk 
hylede i hvert fald af grin - os inklusive) var også no-
get for sig. Præsten stillede spørgsmål til publikum 
som de svarede på og han formåede at overføre det 
kristne budskab til hverdagssituationer som folk 
kunne forholde sig til. Da almissen skulle betales 
(for anden gang) blev der lavet en konkurrence 
mellem damerne og herrerne. Først dansede alle 
kvinderne op ad midtergangen for at yde sit bid-
rag oppe ved alteret. Line og Tine var naturligvis 
med i rækken, og blev på vej op ad kirkegulvet 
flere gange opfordret til at danse mere. Herefter 
gik mændene den samme tur op for at betale. 
Anders lod sig dog rive med af stemningen og den 
fede musik, og kunne ikke dy sig for at ryste lidt 
med numsen og vifte lidt med hænderne, hvilket 
morede de tilskuende kvinder kosteligt! Bagefter 
blev pengene talt, og kvinderne “vandt” – de havde 
altså betalt mere end mændene. 
 
Hvorfor Ghana er det perfekte samfund
At komme for sent, kan ikke lade sig gøre… 
At tale for højt i munden på andre er helt ok… 
Grimme skjorter er moderne… 
Og endelig – man må pille næse og skal helst gøre 
det hele tiden

Faktabokse:
Læs mere af dagbogen på:
www.tineoganders.dk 
og besøg hjemmesiden http://uland.imcc.dk
 for læse mere udviklingsprojekterne og hvordan 
du eventuelt kan blive udsendt til enten Ghana 
eller Bolivia. 
 

STUD. EVENTYRER
INDRE ORGANER
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VIND EN IPOD NANO
 – indret det sociale rum

SundRådet har af dekanatet fået lov at indrette 
det gamle rygerum i kantinen til socialt rum, og i 
den anledning udlodder SundRådet en 2 Gb iPod 
Nano til den bedste projektbeskrivelse.

SundRådet tænker det sociale rum som et sted, 
hvor de studerende kan hænge ud på de sene 
aftentimer og se lidt fjernsyn, spille lidt x-box, 
bordfodbold eller andet som pause i aftenlæsningen 
på Panum, men vil meget gerne have en masse 
kvalificerede bud på indretningen og anvendelsen 
af et sådant rum.

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

1) En uddybende beskrivelse af rummets anven-
delse, herunder hvad ville gøre dette rum særligt 
attraktivt at benytte for de studerende?

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!

2) En detaljeret beskrivelse af rummets indretning. 
Hvilke ting skal rummet indeholde og hvorfor? 
Hvordan sikres inventaret mod hærværk og alm. 
slitage? Hvordan ser du rummet som en del af 
det arbejdsmiljøet og det studentersociale miljø 
på Panum?

3) Et realistisk budget for den valgte indretning. 
Begrænsningen ligger i snævre økonomiske ram-
mer, idet der ikke foreligger en pose penge og 
pengene skal søges. Derfor skal valget af møbler 
og ting begrundes til evt. ansøgninger om penge 
til indkøb.

Vinderen vil blive kontaktet direkte og vinderfor-
slaget vil blive annonceret i MOK. Alle indkomne 
forslag vil blive opbevaret til evt. senere brug.

Din projektbeskrivelse vedhæftet evt. tegninger og 
skitser sendes senest den 25. november pr. mail til 
socialtrum@gmail.com eller til SundRådet, lokale 
1.2.20, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 
Kbh. N, Att.: Steven Andersen.

FADLS Julebanko 2006
D. 6. december afholdes dette års julebanko
Her kan du bl.a. vinde disse fl otte præmier:

Et rejsegavekort på kr. 3000,- sposoreret af Forstædernes Bank

En Ipod Nano 4GB sponsoret af Apple

Flotte bøger fra FADLs Forlag

- og meget andet.
Der vil desuden være æbleskiver og andet kræs, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

FADL

INDRE ORGANER
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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

KENDER DU DINE RETTIGHEDER?

Vidste du:

- Du må max sidde fastvagt på to patienter ad gangen og kun, hvis de ikke 
kræver fuld opmærksomhed hver især. 

- Du kan altid (24 timer, alle ugens 7 dage) ringe til Vagtbureauet, hvis du 
kommer i tvivl om noget på en vagt. 

Er du usikker på, hvad du må på en vagt, eller har du haft en ubehagelig oplevelse, 
så ring endelig.

- Du har en forpligtigelse over for dine kollegaer til at melde, hvis der er pro-
blemer med en afdeling, så vi kan gøre noget ved det.

Du kan som FADL-medlem, (ligegyldigt om du er SPV’er, VT’er, ansat på Universitet 
eller i den lokale Netto), altid kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Vi har træffetid på FADL (ved kemigangen) torsdag d. 30/11  kl. 15 -17.

Du kan også sende en mail til: tillid@fadl.dk.

MVH

Tillidsrepræsentanterne v. FADL, KKF

Stine, Urfan og Ida

- Vi er til for dig

CODAN FORSIKRING
Hvis du ønsker at afmelde eller ændre din Codan Forsikring via FADL for året 2007, 

skal du huske at gøre det inden den 1. december 2006. Det gælder også, hvis du flytter 
sammen med en anden FADL-studerende, og den ene af jer derfor ønsker at afmelde 
indbo- og ansvarsforsikringen.

Kig forbi FADLs Sekretariat bygning 1.2.7, eller send en mail til kkf@fadl.dk.

FADLS PSYKIATRI-
SKE JOURNALKON-
CEPT

Huak, at du som medlem af FADL nu 
kan få FADLs Psykiatriske Journalkon-
cept, som er et effektivt hjælpeværktøj 
til at strukturere den psykiatriske journal, 
når du er i psykiatrisk klinik eller får et 
lægevikariat på en psykiatrisk afdeling.

Kig på kittelgejl-reolen i FADLs Sekre-
tariat. 

Så er efterårslandsmødet 2006 vel-
overstået. Landsmødet har som altid 
været et oplagt sted at skabe et tættere 
samarbejde de forskellige byer imellem 
med mulighed for at udveksle ideer og 
holdninger mellem kredsene.

På efterårslandsmødet var der samti-
dig lagt vægt på at forbedre politikernes 
og medarbejdernes kompetencer ved 

hjælp af opkvalificerende kurser i blandt 
andet mundtlig formidling og regnskab. 
Udvalgene blev konstitueret, men der er 
stadig mulighed for at deltage i arbejdet 
i de forskellige udvalg, hvis du er interes-
seret. 

Referatet fra landsmødet vil være til-
gængeligt i FADLs Sekretariat fra den 4. 
december.

EFTERÅRSLANDSMØDE 2006ORIENTERINGSMØ-
DE VEDR. TURNUS-
LODTRÆKNING

Der afholdes orienteringsmøde for 
de, der bliver kandidater sommeren 
2007. Mødet afholdes den 6/12 2006 kl. 
15.00-18.00. i Lundsgaard Auditoriet.

Udførlig dagsorden følger i MOK i næ-
ste uge.

INDRE ORGANER
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GAMMEL SÆD GIVER FLERE 
DVÆRGE
Af Per Thiemann
07-06-06: 

Den genetiske kvalitet af sæd falder med alderen. 
Det viser en undersøgelse, som videnskabsfolk fra 
Berkeley University i USA har foretaget. DNA kan 
fragmentere hos ældre mænd, og andelen af tilfælde 
med mutation, der fører til dværgvækst, stiger.

Undersøgelsen, der er publiceret i Proceedings of 
the National Academy of Sciences, baserer sig på 
prøver fra 97 frivillige i aldere 22 til 80 år, hvis 
DNA blev undersøgt. Risikoen for, at mænds sæd 
giver anledning til en mutation, der forårsager 
dværgvækst, stiger med to pct. om året.

Ovenstående er sakset fra Dagens Medicin.dk

DERFOR SKAL DU SKIFTE TIL MAC...

DE NYE DØR-REGLER 
TRÆDER I KRAFT VED 
NÆSTE FREDAGSBAR

MOK
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MOK HAR MULIGVIS VÆRET UDSAT FOR ET PHISHING ANGREB! NEDENSTÅENDE 
BREV HAVNEDE I DUESLAGET FOR NYLIG.
VI HAR FORGÆVES FORSØGT AT KONTAKTE FIRMAET, FOR AT HØRE HVILKE 
ABONNEMENTER DE HAR HOS OS, MEN UDEN HELD.
AF FIRMAETS HJEMMESIDE FREMGÅR DET, AT DE HAR KONTOR PÅ JAGTVEJ OG 
FLERE DANSKE MEDARBEJDERE. HVORFOR DE HAR VALGT AT KONTAKTE OS FRA 
HOLLAND ER UVIDST.

MOK



20

HVAD ER DET NU DE PLEJER AT SIGE NEDE I BANKEN? UDLEVÉR ALDRIG DIN KODE. 

LÆS MOK PÅ NETTE ALLEREDE MANDAG AFTEN!
WWW.MOK.INFO

MOK


