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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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)

Denne uges forside: MOK-redaktionens non-dominante hjernehalvdele.

Onsdag:  FADLs Julebanko kl. 17 i Klubben! Vel Mødt!
  MOK nr 13, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag: 2. Søndag i Advent
  

Mandag:
  INGEN MOK DEADLINE! Vi vender tilbage til   
  februar

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

PANUMPOSTEN

PanumPosten nr. 66. - 10. 
november 2006
Nr. 67 - 24. november 2006

PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed/default.htm.
PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt 
undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser 
og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. 
Deadline er 24 timer før udgivelse.

Campusplanen ændrer SUNDs 
udformning og funktion

Ved et Lundsgaardmøde tirsdag den 14. november 
fremlagde Dekanen den første grovskitse for
SUND’s fortætningsplan på det kommende Nørre 
Campus. I grove træk skal institutterne afgive godt 
10 procent af deres arealer. Fortætningsplanen in-
debærer bl. a, at medarbejdere i Teilumbygningen 
skal flytte til enten Panum eller BRIC og at SUND 
skal afgive omkring 4.000 m2 i Panumbygningen.

Beregningerne for SUND i City Campus er ikke 
afsluttede

I Panumbygningen er hovedpunkterne for ”Pa-
num-tårnene”:
- Afgive dele af bygning 4 og 6
- International Sundhed, Immunologi og Mikro-
biologi etableres i bygning 6
- Biomedicinsk Institut etableres i bygning 12
- Cellulær og Molekylær Medicin etableres i bygn-
ing 18
- Institut for Neurovidenskab og Farmakologi 
etableres i bygning 24
- Odontologisk Institut etableres i bygning 24 (ca. 
2 etager)

I Campusplanen er der afsat 400 mio. kr. til de nød-
vendige ombygninger og istandsættelser. En del af 
disse midler skal bruges i Panumbygningen til bl.a. 
at ombygge og modernisere laboratorier og tekniske 
installationer som følge af fortætningen. 

Dekanatets holdning er, at flyttede enheder som
minimum skal have adgang til faciliteter på samme 
tekniske niveau som dem man fraflytter.
Mens grovskitsen er den overordnede ramme for 
SUND’s fortætningsproces i Nørre Campus vil de 
kommende måneder bruges til at foretage de mange 
finjusteringer i samarbejde med en rækkespeci-
fikke ad hoc arbejdsgrupper. På institutniveau får 
de nye institutledere på SUND - med udgangspunkt 
i grovskitsen – ansvar for i samarbejde fakultet-
ssekretariatet, driftsafdelingen og

Teknisk Administration at udarbejde de de-
taljerede lokaliseringsplaner. Institutlederne vil 
involveremedarbejderne i processen, ikke mindst 
når det drejer sig om skabe gode forhold for arbe-
jdsmiljø oggode laboratoriefaciliteter.
Dekanen forventer, at den detaljerede planlægning 
vil færdiggøres i løbet af 1. halvår 2007, og at de 
første flytninger kan påbegyndes i 2. halvår 2007. 
Hele flytteprocessen vil dog ske gradvist over en 
3-4 årig periode.

Dekanatet vil orientere løbende om processen på 
de nye Campushjemmesider
www.noerrecampus.ku.dk og www.citycampus.
ku.dk

Styrende Organer

EN GLÆDELIG JUL TIL ALLE JER, FRA ALLE OS.
Så nåede vi endelig ind i julemåneden. 
NESA aner endnu et rekord indtjen-
ingsår og de af os, der lagde ”Absolut 
Christmas” på gramofonen 1. Novem-
ber, kan endelig komme ud af skabet. 

Inden længe vælter sneen forhåbentlig 
ned og indtil da, kan vi fordrive den 
lange ventetid med den ekspotentielt 
voksende bunke af reklamer. 

Det er endnu ikke lykkedes os at udpege 
dette års gavehit, men der er klare 
favoritter. I kølvandet på tidligere års 
”bestsellers” som ”Lav-creme-brulee-
hver-dag-brænderen”, ”slut-med-fedt-
ede-fingre-cd-løfteren” og ”slush-ice-
er-bare-det-sejeste” forventer vi, at en 
af følgende tager prisen i år: 1. Jamie 
Olivers ”flavour-shaker”, 2. Tuborgs 
“hjemmefadølsanlæg”. En oplagt man-
del/hade-gave kunne være det svært 
udskældte David Owe album. 

For dem, der fortsat er i tvivl om gaven 
til kæresten eller svigermor, er MOKs 
forslag en splinterny cykelhjelm i det 
nye smarte skater-design. Specielt i 
denne mørke tid fyldt med farlige jule-
frokoster er lidt ekstra beskyttelse på 
sin plads. Så giv gerne denne ”present” 
på forskud.

I år vil ventetiden føles længere for 
nogle end andre. Det gælder specielt 
værterne på TV2 News. De af os, der 
derimod vælger at zappe over på Kanal 
4, vil før vi aner det være på vej rundt 
om træet. Som en særlig gave til de tro-
faste seere, sender de nemlig De Unge 
Mødre sæson 1.

Vi på redaktionen ønsker alle vores 
læsere en rigtig dejlig jul uden for 
meget eksamensstress. På gensyn i det 
nye år.

MOK/Martin

REDAKTIONELT
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EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se hvornår du skal til eksamen og læs 
om de mange regler.

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er 
www.medicin.ku.dk/eksamen. 

Herfra kan man hente eksamensplanen for dette 
semester. Der er desuden links til rettevejled-
ninger, klagevejledninger og meget andet vigtig 
information om eksamen.

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. 

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

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

1) Du kommer i god tid (helst så hurtigt som 
muligt). Vi kan sjældent hjælpe, hvis du først kom-
mer ugen op til eksamen… 

2) Du kan dokumentere de forhold det drejer sig 
om (kan du ikke det så kom ned og snak med os 
alligevel). 

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

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

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET 
RIGSHOSPITALET, D. 12. OKTOBER 2006 KL. 15.00  

GODKENDT 
Adresse:  Afsnit 5313, Teilumbygningen   
 Frederik V´s Vej 11   
 2100 København Ø·
Direkte telefon: 3545 4438·
Lokal fax 3545 4437·
E-mail: rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
 

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, stud. med. Ellen Christensen (7. sem.),  stud. med. Anne-Sophie 
Christensen (8. sem.), stud. med. Morten Suppli (10. sem.), sekretær Karin Perch Nielsen og sekretær Rita 
Dalhammer.  

Fraværende:  Overlæge Michael Petersen, overlæge Helle Aggernæs, prof. Mogens Spang Thomsen, 
overlæge Keld Kjeldsen, overlæge Jesper Eldrup, overlæge Ole Weis Bjerrum, overlæge John Vissing, overlæge 
Henrik Arendrup,stud. med. Hellen Edward (11. sem.) .   

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2.Godkendelse af referat
Godkendt
 
3. Meddelelser fra formanden
Formanden bød velkommen til de nye studenter-
repræsentanter.
Receptionen for efterårets kandidater bliver 
torsdag d. 25.01.07 kl. 14 – derfor flyttes klinikud-
valgsmødet den dag til d. 18.01.07.
Orienterede om status ifm den nye undervisn-
ingsstruktur herunder ansættelse af kliniske 
institutledere.
Har netop hørt, at undervisningen i CEKU ikke er 
obligatorisk – med undtagelse af 7. semester.
Manglende fremmøde til kommunikationsunder-
visning blev diskuteret. Det bliver svært at få 
sygeplejersker og psykologer til at undervise, hvis 
de studerende ikke møder op til undervisningen. 
Studenterrepræsentanterne foreslog, at under-
visningen i fremtiden gøres obligatorisk, og at 
undervisning i kommunikation er på første del af 
studiet. Klinikudvalget skriver til Studienævnet for 
medicin. Efterfølgende har Studienævnet meddelt, 
at kommunikationsundervisningen på 9. semester 
er obligatorisk.

4. Meddelelser fra Studienævnet
Intet

5. Meddelelser fra sekretariatet
Studienævnet har godkendt rammeplanerne for 
foråret 2007 med undtagelse af 12. semester, som 
vi forventer svar på i næste uge. 
På møde med studieadministrationen er det bes-
luttet, at bibeholde fordelingen af hospitaler til 7. 
& 9. semester.

Sekretariatet er blevet orienteret om, at under-
visere finder det problematisk, at de studerende 
på 6. semester møder op på hold, som de ikke er 
tilmeldt. Det er utilfredsstillende for underviserne 
og forringer undervisningen, at der på nogle hold er 
op mod 60 studerende mens andre hold har ganske 
få studerende. 

Undervisere har orienteret om, at nogle studer-
ende på 7. semester ikke overholder gældende 
regler, mht. etik, når en patient er tilstede i un-
dervisningen etc. Torben V. Schroeder henstiller 
studerende til at overholde gældende regler mht. 
omgangstone.

På 8. semester er meget undervisning  blevet aflyst 
af enkelte afdelinger. 

Klinikudvalgene  arbejder med at forbedre SIS 
og Syllebus sammen med de systemansvarlige. 
Programmerne skal ensrettes og blive lettere 
tilgængelige for studerende og undervisere.

6. Meddelelser fra semestrene
6. semester:
Ingen repræsentant

7. semester:
Iflg. undervisningsplanen for kursus i patologi  
varer undervisningen 8 timer (kl. 10-18). Dette 
er imidlertid ikke korrekt, undervisningen varer 
kun 3 timer, derefter gruppearbejde. Sekretariatet 
undersøger ovennævnte.
Studerende på en enkelt afdeling oplever, at afd. 
ikke er interesseret i de studerende, ligesom de ikke 
indgår i operationsprogrammer m.v. 
Studerende holdsat på Frederiksberg Hospital 
ønsker adgang til EPM, netlab. og grønt system. 
Klinikudvalget støtter ønsket  om  adgang til 
EPM og netlab - sekretariatet sender brev til 
direktionen.

8. semester:
Utilfreds med mange aflysninger fra en enkelt afde-
ling samt ringe engagement fra samme afdeling. 
Klinikudvalget beder om afdelingens kommentarer 
til dette samt kritikken fra 7. semester.

9. semester:
Ingen repræsentant

10. semester:
Hvis 11. semester tages før 10. semester sker der 
overlap mellem eksamen på  10. semester og semes-
terstart på 12. semester.  Studieadministrationen
er opmærksom på problemet.

Studerende efterlyste tidligere information, om 
hvornår semestret starter. 
 
7. Evt.
Intet.
    
KAGE: Morten Suppli tager kage 
med næste gang.

Referent: 
Sekretær Karin Perch Nielsen

Studievej-
ledningen

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller amme et barn kan du få 
bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

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

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

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

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

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

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

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

TRÆFFETID
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE 49-50 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag 4/12 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag  5/12 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard    
Onsdag  6/12 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager     
Onsdag 6/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  7/12 1500 – 1600 1600 – 1900  Christina R. Lundin   
Mandag 11/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag  12/12 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard   
Onsdag  13/12 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager     
Onsdag 13/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Rasmus Storch Jakobsen 
Onsdag 13/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hjul 
Torsdag 14/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  
Torsdag  14/12 1500 – 1600 1600 – 1900  Christina R. Lundin  
     
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

                                                          
DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver onsdag Aflyst til og med den 6/12  2006    International 
Hver fredag  0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl  International 

Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

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

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

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

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

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

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

NYT! 
UDVIDET SUTURKURSUS
Mandag den 11. december afholder vi på CEKU et 
nyt udvidet suturkursus.
Underviser denne aften vil være Martin Glud fra 
Plastikkirurgisk afdeling RH.
Kurset er tænkt til jer der allerede mestrer basal 
suturteknik. Fokus vil
blive lagt på forskellige suturteknikker, samt kiru-
rgisk knudebinding.Kurset retter sig mod jer der 
skal have lægevikariat, ud i turnus eller
bare jer særligt interesserede.Mødested: CEKU`s 
lærerværelse
Tid: Mandag 11.december kl: 16.15-18.45

GIGTFORENINGENS PRISOPGAVE TIL BELØNNING 
AF SELVSTÆNDIGE OPGAVER INDEN FOR DET 
REUMATOLOGISKE FAGOMRÅDE. 
Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive deres større obligatoriske valgfrie 
opgave (OSVAL II) inden for gigtområdet. 

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og pris-
værdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen indsende
- en forside med dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf., e-mail) og projekttitel
- en kopi af karakterbeviset
- indstillingen fra vejlederen
- en kopi af opgavebesvarelsen 
- en kort, letforståelig beskrivelse af projektet

I tilfælde hvor der er flere eksaminander om samme skriftlige besvarelse skal hver student ansøge og ind-
stilles for sig.

Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede opgaver at offentliggøre den korte projektbeskrivelse. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels på tlf. 3977 8073. 

Ansøgning mrk. ”Obligatorisk opgave” indsendes i 4 eksemplarer til

 Forskningsrådet
 Gigtforeningen
 Gentoftegade 118
 2820 Gentofte

og skal være Gigtforeningen i hænde senest torsdag den 1. marts 2007.

Endvidere skal den korte projektbeskrivelse sendes elektronisk til mpagels@gigtforeningen.dk. I emne-feltet 
skrives ”Obl. opgave” samt dit navn.

Der må påregnes op til 3 måneders behandlingstid.

Studietilbud

STUDIET
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Demokratiske Medicinere
Demokratiske Medicinere er et nyt, uafhængigt studenterråd 
som opstiller til studienævnet for medicin. Vores grundlæggende 
mission er at give alle medicinstuderende større indflydelse på 
planlægningen af vores studie. Næsten alle beslutninger omkring 
indholdet og udformningen af vores uddannelse træffes i studi-
enævnet, så det er vigtigt at de studerende bliver hørt her.

Et nyt studenterråd?
Vi mener ikke, at den nuværende situation, hvor MSR sidder på 
samtlige pladser i studienævnet er særlig demokratisk. En del af 
problemet er at det kun er en ganske lille kreds på ca. 20 studer-
ende, som sidder på indflydelsen i MSR. Selv siger MSR at deres 
møder er åbne for alle, og at alle medicinstuderende således har 
mulighed for indflydelse gennem MSR. De mener altså, at når 
der ikke møder flere end ca. 20 studerende op på deres møder, 
er det fordi vi er ligeglade med, hvordan vores uddannelse er 
tilrettelagt. Det tror vi ikke på i Demokratiske Medicinere – vi tror 
at langt de fleste studerende er interesserede i at præge deres 
uddannelse. Vi mener at det skal være lettere for alle studerende 
at give deres mening til kende uden at være tvunget til at deltage 
i MSRs ret utilgængelige møder. Vi tror ikke at det kan passe at 
kun ca. 20 medicinstuderende interesserer sig for hvordan studiet 
er udformet, mens de resterende 3.000 er ligeglade.

Åbenhed og indflydelse
Demokratiske Medicinere tilstræber en høj grad af åbenhed 
omkring vores politik, og vi er meget interesserede i at høre 
netop DIN mening om hvordan studiet og undervisningen kan 
forbedres. Et af vores initiativer til at sikre dig mere indflydelse 
er vores hjemmeside www.DemokratiskMedicin.dk. Her kan 
du læse om vores politik, og deltage i afstemninger og debat 
om forskellige aktuelle emner, der vedrører vores uddannelse. 
Syntes du f.eks. at vi skal have læseferie inden eksamen? 
Fungerer PBL-undervisningen som den skal? Skal der være 
syge/re-eksamen efter alle eksamener? Og bør fakultetet betale 
rusvejleder-uddannelsen, så vejlederne ikke skal være afhængige 
af private bidrag fra MSR og FADL?

Om rusvejledningen
Rusturen har uden tvivl stor betydning for studietiden. Det 
bærende element i rusturen er vejlederne og deres evne til at 
samarbejde og give russerne en udbytterig oplevelse. Disse fær-
digheder skabes på RUS-instruktørkurset, der forløber gennem 
foråret og sommeren. Kurset betales i dag til dels af FADL, der 

giver over 100.000 kr. per år til rusvejlederne; både direkte (ca. 
70.000) og indirekte via MSR (ca. 70.000). Det er flot at FADL har 
påtaget sig denne opgave, men vi syntes ikke det er rimeligt at 
vejlederne skal være afhængige af private bidrag. Vejlederne gør 
et flot stykke arbejde, og bør støttes bedre af fakultetet.
Vi vil arbejde for at fakultetet betaler hele RUS-instruktørkurset 
og fjerner byrden fra de studerende. Dette er i fakultetets 
interesse, det er det mest hensigtsmæssige, og det er det 
eneste rimelige.

Om PBL
PBL– problem baseret læring – blev indført som undervisnings-
form i studieordning 2000, fordi man havde gode erfaringer fra 
velrenommerede udenlandske universiteter med denne metode. 
Spørger man en tilfældig studerende, er udmeldingen dog ikke 
kun positiv. På de højere semestre er der en del velvilje i forhold 
til denne undervisningsmetode, men sjældent på bachelordelen. 
Vi mener derfor det er tid til en større debat af PBL metodens 
brug. PBL er som udgangspunkt en god ide, men kræver de 
rigtige forudsætninger. Vi vil arbejde for, at medicinstudiet får 
bedre undervisningsmetoder.

Om læseferie
Vi vil arbejde for at de sidste 2 uger af samtlige semestre kan 
frigives til en reel skemalagt læseferie. Vi kan ikke forlade os på, 

at den enkelte kursusleder er fornuftig nok til at “skemalægge” lidt 
plads til sidst i semestret, og fordelene ved en læseferie er så store 
og mange, at det burde være en indlysende god ide.

Om valget
Det er første gang i mange år, der kommer kampvalg til studi-
enævnet. De seneste år har kun en enkelt organisation (MSR) 
opstillet repræsentanter til studienævnet. Dette er foregået 
ved, at MSR på sin generalforsamling, hvor der deltager ca. 20 
studerende, har valgt deres kandidater. Disse var så automatisk 
valgt til studienævnet, da der ikke var andre organisationer der 
opstillede. Vi synes det er tid til at udfordre dette monopol, og give 
alle medicinstuderende mulighed for at præge vores studie, ved 
at stemme til studienævnsvalget. Du modtager en stemmesed-
del med posten lige inden jul, og kan stemme frem til 12. januar 
ved at udfylde stemmesedlen og sende den til universitetet i 
svarkuverten. Det er altså meget let at give din mening til kende, 
ved at afgive din stemme. Demokratiske Medicinere opfordrer alle 
studerende til at deltage i valget – kun sådan kan du sikre at din 
mening rent faktisk bliver hørt.
Demokratiske Medicinere gi’r dig et valg – tag det!

Læs mere på 
www.DemokratiskMedicin.dk

Vores kandidater til studienævnet: Jens Helby Petersen, Halfdan Holger Knudsen & Maria Eiholm Frederiksen

ENDNU ET VALG…?
Det er hårdt at være medicinstuderende. Ikke mindst fordi man 
ustandseligt bliver mindet om at stemme. Til folketing, Studen-
terrådet, repræsentantskab – ja sågar til antenneforeningen! 
(husk at du kan miste ”de unge mødre” hvis du ikke stemmer…) 
Dét med at stemme, er efterhånden en gammel ret i Danmark, 
som daterer helt tilbage fra det herrens år 1915 (jeg tæller først 
fra indførelsen af stemmeret for kvinder). Når man nu er blevet 
givet denne hellige mulighed, at sætte sit præg på verden om-
kring én, så skal man da være et skarn, hvis man ikke  udnytter 
den til fulde! 

Derfor vil jeg opfordre dig til at tage stilling til neden-
stående valg. Måske husker du endda at stemme.

Det handler om dit studienævn. Studienævnet er det sted, hvor 
beslutninger omkring lægestudiet træffes, f.eks. udarbejdelse af 
nye studieordninger. Nævnet består af 5 underviser-repræsent-
anter samt 5 studerende. Det er disse 5 studerende, som du skal 
være med til at bestemme. Der har ikke været valg til disse plad-
ser siden atten-hundrede-hvidkål, eller… det er i hvert fald mere 
end 10 år siden sidst! 
Men nu sker det! Valgperioden er fra d. 21. december 2006 til 
d. 12. januar 2007. Desværre også lige oveni eksamensperioden 
for langt de fleste medicinere. Jeg håber at du vil kunne lægge 
studierne fra dig i ca. 1 time, tage stilling, og vigtigst af alt: Huske 
at stemme.

Jannie Pedersen / MOK-red.

STUDIENÆVNSVALG
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Bjarne Nordstrøm Kjær: Starter 
på 11. semester til februar. Har 1 
års erfaring i studienævnet

Line Malmer Madsen: Starter på 
6. semester til februar. Sidder i 
udvalg under studienævnet og 
har været aktiv i MSR i 1½ år. 
Medlem af MSR’s bestyrelse.

Steven Andersen: Starter på 3. 
semestert til februar. Har været 
medlem af MSR 1 år og har siddet 
i 1. semestersudvalget. Medlem af 
bestyrelsen for Sundrådet.

Melanie Veber: Starter på 9. 
semester til februar. Har været 
medlem af MSR’s bestyrelse.

Sabrina Elias-
son: Starter på 7. semester til 
februar. Har siddet i studienævnet 
i 1 år. Formand for MSR på 3. 
år, Næstformand i Sundrådet og 
medlem af Akademisk Råd.

VALGKAMP TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
Som det tydeligt fremgår af dette 
sidste MOK er der mere end én 
liste opstillet til studienævnet for 
medicin. Det er ikke sket i mange 
år og lidt konstruktiv konkurrence 
er jo altid godt!

Det Medicinske Studenterråd (MSR) har i 
mange år haft tradition for at besidde alle 
5 pladser i studienævnet for medicin, både 
fordi vi brænder indædt for arbejdet i stu-
dienævnet men også fordi ingen andre har 
villet opstille.
De tider er ovre nu og det er jo fantastisk at 
så mange studerende pludselig interesserer 
sig for hvad der sker med deres studieordn-
ing. MSR ser frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde i studentergruppen, hvis nogen 
fra de konkurrerende lister skulle få pladser 
i studienævnet.

Er vi så ligeglade med om vi bliver 
valgt ind?
Nej! Og vi mener faktisk også at vi er de 
bedst egnede til opgaven. MSR har igennem 
sin mangeårige erfaring fået en god kontakt 
med lærerrepræsentanterne i studienævnet, 
ligesom vi også kender til de ”farlige” situ-
ationer, hvor studerende nemt - rent ud sagt 
- bliver taget i røven af nogle undervisere i 
et udvalg.
MSR besætter ca. 40 udvalgspladser under 
studienævnet, og enhver, der har siddet i et 
udvalg under studienævnet ved, at det rent 
faktisk er i disse udvalg at 50 % af arbejdet 

gøres- nemlig det hårde arbejde med at 
forhandle, argumentere og nytænke studie-
ordningen igen og igen.
MSR har i øvrigt gjort meget ud af at sam-
mensætte en bred studienævnsgruppe 
af personer fra forskellige semestre og vi 
dækker således medicinstudiet fra 3. til 11. 
semester- en force man ikke skal undervur-
dere, da mange af diskussionerne om de sene 
semestre nemt drukner hvis alle repræsent-
anterne går på 5. semester.

Husk at stemme til valget og tænk 
dig om
MSR’s førsteprioritet i studienævnet har 
altid været at holde studentergruppen 
samlet. De studerende besidder halvdelen 
af pladserne i studienævnet og hvis de stu-
derende begynder at modarbejde hinanden 
mister vi flertallet i studienævnet i mange 
vigtige sager. 
Det er også studienævnet der behandler 
dispensationsansøgninger og personsager. 
MSR har altid haft personer i dispensa-
tionsudvalget og har under behandlingen 
af personsager gjort meget ud af at briefe 
studentergruppen meget grundigt inden 
studienævnsmøderne så der ikke kommer 
nogen ”hovsa-løsninger” på den slags meget 
vigtige sager- en praksis vi naturligvis ikke 
vil stoppe med selv om vi ikke får alle 5 
pladser i studienævnet og vi håber at evt. nye 
så vil deltage i denne grundige gennemgang 
så alle studerende får den sagsbehandling 
de har krav på.

Her er så MSR’s kandidater: 
(De Fantastiske 5!)

Valgprogram for 
MEDICINERLISTEN

Medicinerlisten vil arbejde for de medicinstuderende på 
Københavns Universitet. Vores primære motivation for 
at stille op til studienævnet er, at vi vil give de medicin-
studerende muligheden for, ved et egentligt valg (ikke 
fredsvalg), at udpege hvem, der skal repræsentere dem 
i studienævnet. Der har længe været en meget dårlig 
kontakt mellem de brede grupper af studerende og de 
5 studenterrepræsentanter i studienævnet. Og det er 
vores indtryk, at der også på en række punkter er en 
betydelig uoverensstemmelse imellem det, flertallet af 
de studerende går og mener og så den linie, som lægges 
i studienævnet. F.eks.:

· Læselister 
Det forekommer os total uforståeligt, at man har forbudt 
læselister og erstattet dem med ”målbeskrivelser”! Dette 
synes da også afspejlet i virkeligheden, idet langt de 
fleste fag har valgt at trodse studienævnet og derfor har 
lagt læselister ud alligevel. Vi ønsker ikke at afskaffe det 
frie lærebogsvalg. Læselisterne skal kunne bruges både 
til forelæsninger, holdundervisning og eksamen.

· Læseferie
Læseferien er afskaffet af de studerende. Altså de 
studerende, som har tegnet den politiske dagsorden 
på studiet i de sidste mange år. Alligevel er det vores 
fornemmelse, at hvis man fordelte de to sidste ugers 
undervisning ud over den øvrige del af semestret, så 
var der mange, der ville have glæde af 2-3 ugers ga-
ranteret læseferie.

· Bedre holdundervisning
Der har løbende været meget kritik og debat omkring 
PBL (case/problembaseret læring) undervisningen på 
især fase 1. Vi mener, at det er meget vigtigt at huske, 
at konceptet i PBL undervisning er udviklet til studer-
ende i små grupper (<6) og SAU12/24 ligger naturligvis 
langt fra dette. En tidligere studenterpolitiker, som vi 
vil citere her, har udtalt at: ”en neurolog læser artikler 
om problemstillinger, han i et vist omfang allerede 
kender fra den kliniske hverdag. På Panum løser vi 

gåder, som vi ikke har nogen som helst forudsætninger 
for, da vi mangler et basalt vidensgrundlag”. Denne 
udtalelse, mener vi, taler for sig selv. Vi vil gøre hol-
dundervisningen bedre ved først og fremmest at flytte 
fokus fra den pædagogiske metode over på det konkrete 
faglige indhold.

· Evaluering og opfølgning på undervisnings-
forløb
De fleste medicinstuderende har på et eller andet tid-
spunkt udfyldt et af PUCS forjættede evalueringsske-
maer, der udsendes på e-mail efter afslutningen af et 
kursus. Man kan mene, hvad man vil om kvaliteten af 
spørgsmålene, men det underlige er først og fremmest, at 
de færreste studerende nogensinde har set resultatet af 
evalueringerne! Hvor blev feedbacken af, så man ved, at 
man ikke blot har svaret til nogle statistikere, der bare 
skulle bruge flere tal at lege med? Det vil vi gerne ændre, 
således at resultaterne af evalueringerne medinddrages 
i det studenterpolitiske arbejde.

· Reeksamen / sygeeksamen
Spørgsmålet om flere reeksamener, især på fase 1, er 
næsten altid til debat. Der er et klart ønske fra de stud-
erende om, at der skal være reeksamen på alle semestre. 
Omvendt er det et meget stort arbejde fra lærerkollegiets 
side at lave eksamenssæt og især, når de studerende 
har indført enorme integrerede eksamener i meget 
store emner. Vi mener, at der bør kunne findes en mere 
”spiselig” mellemvej for alle parter. En mellemvej, som 
kan gennemføres i praksis, hvilket ikke er muligt med de 
eksaminer, der foreligger i den nuværende studieplan.

· Bedre øvelser
Vi mener, der er behov for bedre øvelsesvejledninger 
- specielt i biokemi - samt bedre instruktion og teori-
undervisning. Vi mener, at tiden kunne bruges bedre, 
hvis man f.eks. ændrede nogle af ”monsterøvelserne” 
således, at der blev lagt mere vægt på teori i form af 
undervisning fra forsøgslederne og mindre vægt på 
rapportskrivning. 

Vi glæder os over, at du har læst så langt som hertil, for 
så kan du også få opsummeringen af vores, måske endda, 
vigtigste pointe med i alt dette valgflæsk.

Vores vision er at indføre mere demokrati på medicins-
tudiet og et stort skridt på vejen er, at der nu afholdes 
valg. Men det er også nødvendigt, at der løbende er en 
langt bedre dialog/feedback mellem de studerende og 
studenterrepræsentanterne i studienævnet. 

Konkret forestiller vi os, at man kunne lave løbende, 
vejledende afstemninger via Internettet om ”hotte 
emner” således, at det siddende studienævn får muligh-
eden for at ”tage temperaturen” blandt de studerende. 
Dette kunne man kombinere med en debatside for 
både studerende og undervisere, hvor aktuelle emner 
i studenterpolitik tages op.

Mange medicinstuderende har faktisk en holdning til 
tingene, men bliver ikke spurgt og siger derfor ikke 
noget. Dette vil vi gerne ændre.

- MEDICINERLISTEN, Københavns Universitet, 
december 2006

Simon, Kristian, Henriette, Simon og Rasmus
Kandidater til studienævnet
Medicinerlisten

Læs mere om valget på www.medicinerlisten.dk

STUDIENÆVNSVALG
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EQUIP HOLDER MÅNEDSMØDE 
DEN 11 DECEMBER

--
Valg af ny lokal og landsformand
--
Samarbejde med Kagoma orphans 
and Health Care i Uganda
--

Er det ovenstående noget du kunne tænke dig at 
arbejde med, så kom til vores månedsmøde. 

EQUIP beskæftiger sig med indsamling af, fortrin-
svis brugt, hospitalsudstyr i Danmark, og formi-
dling af dette til værdigt trængende, fortrinsvis i 
udviklingslande.
EQUIP er repræsenteret i Århus, Odense og 
København.

EXCHANGE
Skal DU ud at rejse i 
februar måned?

Og vil du leje dit værelse ud 
til en sød udvekslingsstud-
erende?
Vi er IMCC EXCHANGE; 
en studenterorganisation på 
Københavns Universitet, Panum Instituttet, som 
formidler kliniske udvekslingsophold af en måneds 
varighed på Københavns hospitaler.

Vi betaler dig
1400 kr

Pr. måned for dit værelse og der vil blive lavet 
lejekontrakt.

Kontakt: Emilie Palmgren Colov, IMCC Exchange, 
emiliepc@stud.ku.dk

PIT
Så er det nu !

Tag med IMCC PIT 
(Praktikanter I Trop-
erne ) til Afrika eller 
Indien 

Ønsker du at kombi-
nere rejse med fagligt 
udbytte ?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven 
?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?

Så kom til informationsmøde d 12 september om 
PIT og vores programmer.
Hvad laver PIT ?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?
Hvordan søger jeg ?

Men først og fremmest : Få en fornemmelse af 
hvordan det er at leve og arbejde i Afrika og 
Indien.

Tid : Tirsdag 23 september kl 17.00- ca 19.00
Sted : lille mødelokale ( Til højre for vandregangen, 
efter informationen, hvis du går mod kantinen)
Program : Kl. 17.00 : Generelt om PIT
 Kl. 17.15 : Oplæg og lysbilleder : Af-
rika
 Kl. 17.40 : Oplæg og lysbilleder : In-

dien
 Kl. 18.00 : Pause med kage og kaffe !
 Kl. 18.15 : Diskussion, spørgsmål mm.

Vel mødt !

Med Venlig Hilsen PIT

HER KOMMER EN 
LILLE REJSEFORTAEL-
LING FRA NOGLE PIT-
UDSENDTE I BOLIVIA. 
Vi sidder på “sala de aslamiento” - isolations 
sengestue om man vil - som består af et rum med 
tre jernsenge og tilhørende sengeborde. Vægge og 
gulv er belagt med hvide kakler og vinduerne er 
beklædt med glas og overraskende nok, myggenet 
uden huller. Vi er på Hospital Rurrenabaque, i  
Rurrenabaque, Bolivia. En af jernsengene er idag 
skiftet ud med en varmekuvøse og i den ligger en 
lille dreng. Lad os kalde ham Luis, for han har 
endnu ikke noget navn. 

Luis vejer idag, til hans mors og vores store glæde, 
1500 g. For nogle dage siden var vægten nede på 
1300 g. Det har været nogle hårde dage for Luis. 
Udover at møde verden med en gestationsalder pa 
kun 32 uger, så er Luis født i et land, der betragtes 
som et af de farligste i Sydamerika og hvor et sted 
mellem 70 og 80% af befolkningen lever for under 
2$ om dagen. Det er mødet med Luis, der gør, at 
vi for første gang for alvor bliver praesenteret for 
det faktum, at vi befinder os i et udviklingsland. 
Luis historie er et glimrende eksempel på de prob-
lemstillinger man møder i Bolivia.

Luis mor er 21 år gammel, hvilket er en relativt høj 
alder at få sit første barn i, når man er i Rurrena-
baque. Hun har ikke været til prenatal lægekontrol 
under hele sin graviditet, selv om dette er noget der 
dækkes af SUMI (en national forsikring for gravide 
og børn under 5 år). Luis fødes hjemme i sine 
bedsteforældres hus, og faren er allerede på dette 
tidspunkt smuttet sin vej. Det tager 15 min fra det 
at Luis ser sit første lys, før han begynder at græde 
og dermed åbne sine lunger op ordentligt. 

Da Luis er 14 dage gammel bringer hans mor ham 
til hospitalet. Hun har på intet tidspunkt kunne 
amme. Han har fået sin maelk i en sutteflaske og 
han har nu problemer med at trække vejret. Luis 
har brug for to ting; ilt og en nasogastrisk sonde. 
Ingen af delene er en selvfølge i Rurre. 
Hospitalet i Rurrenabaque ligger i Beniregionen 
i det nordvestlige Bolivia, på grænsen til hoveds-
tadsregionen La Paz. Hospitalet har ca. 20 sengep-
ladser og udover at fungere som primært lægehus, 
bliver der også udført mindre operationer så som 
kejsersnit, appendektomier mm. Det er fem læger 
ansat på hospitalet, heraf kun en specialistuddan-
net - en gynækolog. Dagen starter kl 8 med “turno”, 
hvor alle læger går en fælles stuegang. Klokken 9 
starter ambulatorierne,  hvor 80% af patienterne 
består af gravide kvinder og børn. Konsultationerne 
er som regel overstået før klokken 12, hvorefter de 
fleste af lægerne går hjem og holder siesta. Mellem 
kl 15 og 17 er der ingen konsultationer, der dog 
som regel udfæres af den ene læge, der har vagten 
resten af døgnet. 
Mere er der ikke behov for. 

Hospitalet har ikke meget udstyr og det, der er 
tilgængenligt er meget gammelt. Man lærer at 
leve med det faktum at det kan tage tre timer at 
tage et røntgenbillede, at det ikke er muligt at få 
analyseret en blodprøve i weekenden (eller når 
laboranten er taget pa en månedslang ferie!). På 
baggrund af dette stilles de fleste diagnoser klinisk, 
til tider uden den store reflektion over diagnosens 
rigtighed. Vi er velkomne til at deltage i hele hospi-
talets virksomhed og den største begrænsning for os 
her, er i princippet sproget samt måske det faktum 
at vi endu ikke har haft paediatri og gyn/obs. 

For at vende tilbage til lille Luis. Luis (største) 
problem er, at han ikke får nok mælk. Hospitalet 
har ikke sonder til præmature babyer, men utroligt 

nok lykkes det os at finde 3 stk hos en af byens 
mange apoteker. Den andet, på dette tidspunkt, 
altoverskyggende problem er, at Luis har lange ap-
noeperioder, der efterlader ham cyanotisk og brady-
card. Han behøver ilt døgnet rundt, men dette er på 
ingen måder muligt i Rurre, hvor ilten kommer i 
store gasflasker fra La Paz og koster mange penge. 
Luis mor får besked på at stimulere ham tactilt så 
meget som muligt, men det er svært, for på 
hospitalet er hun oftest alene og sygeplejerskerne 
ser det ikke som deres job at døgnobservere pa-
tienterne. 
Beniregionen og La Paz regionen adskilles af floden 
Rio Beni. Rurrenabaque tilhører som sagt Beni og 
på den anden side af floden, i La Paz regionen, ligger 
en noget mindre by - San Buenaventura - mindre 
end 200 meter væk. Denne by har også et hospital, 
dog kun med ni sengepladser. Dette hospital har 
langt mere og bedre udstyr end hospitalet i Rur-
renabaque og er medbragt af ca. 30 cubanske læger, 
der også arbejder på hospitalet. Denne ordning er 
resultatet af president Evo Morales venskab med 
Fidel Castro. Hospital Rurrenabaque er statsligt 
ejet, men benytter sig af brugerbetaling. Sidstnae-
vnte saetter en del begraensninger i behandlingen 
af de patienter, der ikke har nogen penge - dem 
er der en del af! På det cubanske hospital er der 
også brugerbetaling, men til lidt billigere penge. 
Regionerne i Bolivia er næsten lige så forskellige 
som to lande og samarbejde er ikke bolivianernes 
stærke side. I stedet for at lave et stort hospital med 
mange læger og meget udstyr, hvor man dermed 
kunne øge effektiviteten og presse priserne i bund, 
har man nu to konkurrerende hospitaler. Og de 
store tabere i dette politiske spil er selvfoelgelig 
patienterne! 
Men vi må hellere afslutte historien om Luis, for 
han lever faktisk endnu. Noget vi tvivler på at han 
ville gøre, meget længe. Han har taget på i vægt, 
er begyndt at amme rigtig godt, så måske er der 
håb for Luis. Et er sikkert - mødet med ham vil vi 
ikke glemme lige foreløbigt! 

Tropiske hilsner 

Stine Borch Thorup og Hanna Parknäs 

VIGTIGT FOR ALLE DER ER 
INTERESSERET I Praktikant I 
Tropenes (PIT): - hva enten du vil være 
aktiv i gruppen eller du gerne vil søge 
til forår2008.

DATOER TIL FORÅR 2007
- Planlægningsmøde (-her forbereder vi informa-
tionsmødet, se nedenunder):  tirs 6 februar (Uge 
5), kl 17.00

- Infomøde(- her er alle som vil hore noget om PIT 
velkommne. I særdeleshed dem som gerne vil soge 
om at komme ud i forår 2008): Tirs 20 februar ( 
uge 8), kl 17.00

- Ansøgningsfrist ( - meget vigtig dato for dem som 
vil ud til forår2008): 15 marts kl 12

- Udvægelsesmøde(- her her prøver de aktive at 
fordele pladserne så retfærdigt som muligt til an-
søgerne.  Prioriteringsregler vil udkomme i MOK i 
februar): søndag d. 18 marts kl. 12 I ODENSE 

Derudover tilstebes der at afholde månedsmøder 
hver sidste tirsdag i månedet kl 17.00 fra januar 
2007. Hvis du har spørgsmål så kontakt sarah 
Samama, sarahsj@gmx.net eller Anders dastrup, 
asdastrup@hotmail.com. Der vil fkomme mere in-
formation om PIT i de forste forårsnummre af MOK 
–og på imcc.dk når den nye version fungerer.

Hilsen,

sarah samama jensen, national koordinator for PIT 
og aktiv i PIT-KBH.

INDRE ORGANER
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GIMS JULEHYGGE!
På næste månedsmøde (6. december) holder vi 
traditionen tro Julehygge! :) 

Vi mødes kl. 16.00 hjemme hos Anne (Englands-
vej 90, st.th., 2300 Kbh S) og hygger resten af 
aftenen! 

Vi holder i samme forbindelse Generalforsamling 
med valg af ny bestyrelse - og vi så skal vi diskutere 
ændringen af studieordningen (indførsel af under-
visning om alternativ behandling på medicinstudi-
et), vi skal snakke om vores kommende samarbejde 
med forskningsgruppen KUFAB, vi skal høre om 
forskningsartikler indenfor ayurveda, vi skal høre 
referat fra BioLogues møde om Naturlægemidler 
(7/11) og vi skal høre referat fra mødet med Ole 
Kåre Føli og lægerne fra Rigshospitalet (14/11). 

Formanden sørger for indkøb af glögg og æble-
skiver - alle andre tager hver især noget spiseligt 
med til deling samt evt. supplerende drikkevarer 
til sig selv! 

Husk også en pakke til pakkeleg! (Den skal være 
hjemmelavet!) 

Alle interesserede er velkomne! 

Vi glæder os til at se 
dig! 

Venlig hilsen 
GIM - Gruppen for 
Integreret Medicin

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 49

Vi ønsker alle studerende god læsning, 
vellykket eksamen, glædelig jul, godt 
nytår og dejlig ferie! 

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.

Studenterpræstens 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 & 
teknik, 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; 
semesterets sidste møde er den 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 nærmer sig afslutningen på endnu 
et semester. Sidste gang inden jul er allerede den 
7. december – og der skal vi julehygge OG strikke 
- 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 % 
nybegynder, en erfaren strikker eller et sted inde 
imellem. Vi har pinde og garn, så du kan komme 
i gang. Vi har også masser af gode ideer og op-
skrifter, 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

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 stud-
erende.

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

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!

Annoncer
EN MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL AT UDFØRE ET KLINISK PRO-
JEKT

På klinisk farmakologisk afdeling på Rigshospitalet søges en kvik medicinstuderende med interesse for klinisk 
forskning. Vi har i forbindelse med at aktuelt projekt fået en række nye gode ideer som vi gerne vil have 
afprøvet i praksis. Så hvis du har lyst til at lave et klinisk projekt som involverer direkte patientkontakt, 
så er dette måske noget for dig.

Problemstillingen vi arbejder med er, hvordan vi får forbedret vores viden om, hvad patienterne bruger af 
medicin hjemme. Når patienter indlægges på sygehuset går mange oplysninger tabt – patienterne husker 
dårligt medicinnavne, kommunikationen med almen praksis er ikke altid optimal for bare at nævne 2 prob-
lemer. I Danmark findes oplysninger om receptudleveringer nu tilgængelige på www.medicinprofilen.dk. Vi 
ønsker derfor at klarlægge, hvorvidt receptdata kan bruges til at forbedre medicin anamnesen. 

Du vil få mulighed for at være med i projektplanlægningen fra starten, fra protokol, projekt-godkendelse, 
dataindsamling og –behandling.  Og selvom vi har mange gode ideer er der rig mulighed for, at du selv kan 
præge forløbet. Du vil blive vejledt af professor Henrik E Poulsen samt klinisk assistent Bente Glintborg.

Projektet er oplagt som grundlag for osval 2. Du kan blive lønnet som scolar stipendiat i op til 6 mdr.

Har dette vagt din interesse, kontakt da
Phd studerende, læge Bente Glintborg, klinisk farmakologisk afdeling Q7642, Tagensvej 20, Rigshospitalet, 
Telefon 35457763 eller Telefon 35457642. Mail bente.glintborg@rh.dk

klip 
hér!

INDRE ORGANER
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BIOSA FORDRAGSAFTEN: 
BIOTERROR – HISTORISK OG 
MOLEKYLÆRBIOLOGISK IND-
BLIK
Torsdag den 7. december kl. 19:30 i 
Bot. Aud. Tilmelding senest den 6. 
december

Bioterror kan dateres tilbage til før vores tidsregn-
ing. Således puttede assyrerne i det 6. århundrede 
f. Kr. svampeinficeret rug-korn ned i fjendens 
brønde, hvilket gav dem mavekramper ved ind-
tagelse. I 1300-tallet brugte Tartar-folket på deres 
krigstogt pestramte lig til at overtage byer ved at 
hænge ligene op over bymuren og dermed sprede 
pestsmitten til hele byen. Nu til dags foregår terror 
på et noget andet plan og aftenens to foredragshol-
dere vil komme hele vejen rundt om emnet:

1) Dr. Mats Olof Fridlund, afd. for teknologihis-
torie, DTU: “From Fritz to Osama: The History of 
Biological and Chemical Weapons Terror”
2) Mette Due Theilade Thomsen, ph.d., center for 
biologisk beredskab, SSI: Fortæller om biologiske 
våben på et mere molekylærbiologisk plan, om 
forskning i bioterrorbeskyttelse, om 3. genera-
tions biologiske våben og kort om det biologiske 
beredskab i Danmark.

Gratis adgang for alle interesserede – men 
begrænset antal pladser Botanisk auditorium, 
Gothersgade 140, 1123 Kbh. K
Af hensyn til bestilling af julegodter er tilmeld-
ing nødvendig på tilmelding@biosa.org - frist 6. 
december

Julegodter serveres undervejs 

RASKE, MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER SØGES
til forsøg på Institut for Idrætsmedicin 
på Bispebjerg hospital.

Formålet er at undersøge de aldersbetingede adap-
tationer til immobilisering og genoptræning. 
Vi søger raske mænd i alderen 20-30 år og 60-75 
år til forsøg på Institut for Idrætsmedicin på Bis-
pebjerg hospital. Vi skal undersøge betydningen 
af at have det ene ben i gips i 2 uger og efter-
følgende genoptræne benet i 4 uger. Udover at 
få undersøgt muskelstyrken og have målt andre 
non-invasive parametre skal man have taget i alt 
8 muskelbiopsier.  

Baggrund:
Den ældre del af befolkningen udgør en stadig 
stigende del af den samlede befolkning og dermed 
øges forekomsten af hospitalsindlæggelser, senge-
leje og dermed immobilisering på baggrund af kro-
nisk sygdom, faldepisoder og kirurgiske indgreb. 
Den skadelige effekt af inaktivitet og sengeleje 
på bevægeapparatets funktion er veletableret, og 
det vides at der specielt indenfor de første uger 
sker et dramatisk fald i muskel- og senevævets 
egenskaber og et samtidig tab af muskelmasse. 
På trods af at immobilisering i relation til aldring 
er et langt mere betydende og udgiftskrævende 
problem, er den forelæggende viden på dette om-
råde tidligere primært studeret hos unge raske 
forsøgspersoner. 

Indhold:
Bispebjerg Hospital på afdelingen Institut for 
Idrætsmedicin.
· En gang til helbredsundersøgelse (1/2 til 1 time) 
i december.
· Test samt gipsning ca. 10 dage af 1-4 timers 
varighed i januar/februar.
· Styrketræning i fire uger, tre gange om ugen i 
januar/februar.

Honorar:
6000 kr. som gavekort samt dækning af trans-
portudgifter. 

Test/undersøgelser:
Helbredsundersøgelse. MR- og UL-scanning af 
begge ben (tre gange). Test af muskelstyrken og 
muskelaktivitet, EMG (tre gange). Blodprøver (tre 
gange). Muskelbiopsier, fire i hvert ben. DEXA-
scanning (tre gange). 

Kontakt:
Har forsøget fanget din interesse så kontakt Lene 
Justesen på tlf. 23 98 82 78 (hverdag), tlf. 35 31 
62 96 tirsdag og torsdag ml. 8.30 og 15.00 eller på 
mail lenejustesen@gmail.com  

TURNUSBYTTE! 

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

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

STUDENTERMEDHJÆLP 
TIL PÆDAGOGISK 
UDVIKLINGSCENTER(PUCS)

PUCS er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet og tilbyder bl.a. undervisere ved fakulte-
tet støtte og
vejledning til anvendelsen af webbaseret læring i 
undervisningen.

Københavns Universitet har anskaffet en ny 
Lærings platform. Materiale fra tidligere anvendte 
platforme og hjemmesider skal derfor flyttes over 
i den nye læringsplatform. Denne proces påbeg-
yndes ved årsskiftet. I den forbindelse søger PUCS 
1 studentermedhjælper fra 1. januar 2007. Den 
største arbejdsindsats vil ligge i januar/februar og 
i juli-august-september –  i semstermånederne vil 
arbejdet være af mindre omfang.

 Arbejdsopgaverne består i første omgang i prak-
tisk arbejde med overflytning af kursusrum fra 
SUNDs nuværende e-læringsplatform, Blackboard 
til den nye fælles platform, bl.a.

   * Oprettelse af kursusrum i Københavns Univer-
sitets nye Lærings Management System (LMS)
  * Indlæsning af kursusrum i den nye platform
   * Assistance til undervisere med at tilrette deres 
kursusrum efter overflytningen, telefon-support 
eller fremmøde på institutter

Vi forventer, at du:

   * er serviceminded
  * interesserer dig for webbaseret læring og 
pædagogik
   * har EDB-Kendskab
    * kan tage selvstændigt ansvar for dit arbejdsom-
råde, og har lyst til at samarbejde i et team samt 
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 studentermedhjælp-
ere

 Send ansøgning til Sara Legind-Hansen: sl@pucs.
ku.dk

Yderligere oplysninger:

Sara Legind-Hansen

Koordinator for Webbaseret Læring

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab 
(PUCS) Teilum, Afsnit 5404, 68,25
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Dir.: 35 32 67 05
Mobil: 28 75 67 05
wbl@pucs.ku.dk
www.pucs.ku.dk

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

ANNONCER
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ÅHH… PBL
Det skulle være så godt… PBL - Problem Based 
Learning – undervisningsformen, der er ideel til 
at træne de studerendes evne til effektiv prob-
lemløsning og fantastisk til at lære studerende 
at strukturere viden. Et fremragende redskab 
for de studerende, der ønsker at udvikle evnen 
til selvstyret læring. MSR har kæmpet og kæm-
per fortsat en indædt kamp for at implementere 
denne undervisningsform på medicinstudiet på 
Københavns Universitet. For som de siger i MSR 
(MOK nr. 11 d. 22. november 2006): ”…vi ønsker 
at medicinstudiet i København skal kunne måle 
sig med andre internationale universiteter, hvad 
angår kvaliteten af både undervisningen og de 
læger, vi uddanner!” Og det er da også korrekt, 
at man i løbet af de sidste 10-20 år også på andre 
universiteter rundt om i verden, har valgt at indføre 
PBL undervisning. Om det så har øget kvaliteten 
eller ej, det kan diskuteres.   

I de skandinaviske lande har man specielt haft 
Harvard Medical School som forbillede i forhold 
til PBL undervisning. Her har man siden 1985 
anvendt problemløsningsorienteret undervisning 
og søreme om ikke Harvard University ligger num-
mer 1 på Academic Ranking of World Universities. 
Man kunne derfor blive fristet til at tænke, at der 
kunne være en sammenhæng. At problemløsning-
sorienteret undervisning gør de studerende til ”su-
perlæger”. Og når det fungerer på Harvard, hvorfor 
skulle det så ikke også fungere her på KU? Det er 
netop den tanke, MSR og de øvrige ophavsmænd til 
de seneste to studieordninger har haft, da de valgte 
at indføre PBL undervisning i år 2000. I dag, seks 

år senere, er PBL gået hen og er blevet en indis-
kutabel hjørnesten i medicinstudiet på KU. 

Problemet er imidlertid, at PBL undervisningen 
ikke fungerer her i København. Specielt på fase 1 af 
medicinstudiet oplever studerende, at undervisnin-
gen fremstår ustruktureret, at underviseren ikke 
formår at formidle stoffet og at de faglige diskus-
sioner udebliver. Med andre ord: det faglige udbytte 
af PBL er minimalt. Og skulle man en sjælden gang 
imellem have været så heldig, at have haft en rigtig 
god holdundervisningstime, så skyldes det oftest 
det forhold, at underviseren egentlig ikke har holdt 
sig til ”PBL-metoden”, men i stedet rent faktisk 
har undervist – dvs. har forklaret sammenhænge, 
svaret på spørgsmål, uddybet svære emner, tegnet 
og fortalt. 
 
Men er det så ikke bare os studerende, der har 
misforstået metoden? Er det egentlig ikke bare 
vores egen skyld, hvis vi ikke får noget ud af under-
visningen? Det fungerer jo på Harvard... 
For at sige det kort: Nej! Det er ikke os studerende, 
der har sovet i timen. Der er nemlig en meget god 
grund til, at PBL kan fungere på Harvard men 
ikke på KU.      

De studerende, der optages på medicinstudiet på 
KU, kommer ind på baggrund af deres studen-
tereksamen. De studerende, der optages på Har-
vard Medical School, har allerede som minimum 
en bachelorgrad i et andet fag og skal, inden de 
overhovedet kan komme i betragtning, bestå en 
optagelsesprøve i alle de fag, som en medicinstu-
derende på KU har i løbet af de første 6 semestre. 
Det vil sige, at selv en 1.semester studerende på 
Harvard allerede har, hvad der svarer til vores 

bachelorgrad i medicin plus i øvrigt en masse an-
den akademisk erfaring. Og derfor fungerer PBL 
undervisningen på Harvard.

Med andre ord: For at PBL skal kunne fungere efter 
hensigten, så SKAL de studerende have en viden 
at bygge videre på – for det er i sagens natur meget 
svært at diskutere og arbejde kritisk og problemori-
enteret med noget, man ikke har lært endnu! 

Hvorfor skal vi på KU så fortsat blive ved at have 
PBL, når det ikke fungerer? Jamen, det skal 
vi også kun så længe, MSR får lov at være den 
eneste, studenterpolitisk gruppe på medicins-
tudiet, der sætter dagsordenen. Kun så længe, der 
udelukkende sidder MSR folk i studienævnet, vil 
PBL undervisningen være urørlig. Medicinerlisten 
stiller op til studienævnet i år som et alternativ til 
MSR. Medicinerlisten går ind for at afskaffe PBL 
undervisningen på fase 1, hvor man som medicins-
tuderende endnu ikke har tilegnet sig den fornødne 
basale viden, som vi mener, er nødvendig for at 
kunne gennemføre en vellykket PBL undervisning. 
Medicinerlisten går ind for bedre holdundervisning 
med mere fokus på det faglige indhold og mindre 
fokus på formen. Det er dig som studerende, der 
bestemmer, hvordan studiet skal se ud. Tag stilling 
og stem til studienævnsvalget i december/januar. 
Stemmesedlerne finder du i posten.  
 
Henriette og Rasmus
Kandidater til studienævnet
Medicinerlisten

Læs mere om Medicinerlisten og vores øvrige 
mærkesager på www.medicinerlisten.dk

SUNDHEDSVÆSEN 

OG SUNDHEDSPOLITIK

REDIGERET AF SIGNILD VALLGÅRDA OG ALLAN KRASNIK

Sundhedsvæsenet udfører en væsentlig samfundsmæssig 

opgave i alle lande. I Sundhedsvæsen og sundhedspolitik 

fremlægges nogle centrale modeller, begreber og teorier, som 

kan anvendes til at beskrive og forstå sundhedsvæsenet og 

dets indsats – både internationalt og i Danmark.

208 sider, kr. 198,- (vejl.)

UDKOMMER JANUAR 2007

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

Debat

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

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

skal du huske at meddele det til FADLs Sekretariat hurtigst muligt.  

Det gælder også, hvis du bliver kandidat i januar 2007 og ikke længere ønsker at 
have din Codan Forsikring via FADL. Du har dog stadig mulighed for at beholde for-
sikringen indtil 31/12 2007, selvom du bliver færdig først på året. Du skal ikke fore-
tage dig noget i den forbindelse udover at betale enten girokortet, du får tilsendt eller 
tjekke, at PBS trækker beløbet fra din konto.

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

NYT CPR-NUMMER?
Hvis du er nordisk studerende og fornylig har fået et dansk CPR-nummer, skal du 

huske at oplyse det til FADLs Sekretariat senest d. 21/12 2006. 

FADLS Julebanko 2006
D. 6. december kl. 17.00 i Studenterklubben 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 sponsoreret af DIT Vagtbureau!

Gavekort på kr. 1000,- til Eventyrsport

- og meget andet.

Desuden vil Forstædernes Bank gerne invitere på æble-
skiver og glögg, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
- tilmelding er ikke nødvendigt, bare mød op, og husk 
studiekortet!  

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER EMAIL.

JUL     JUL     JUL 
ORIENTERING  FRA VAGTBU-
REAUET

I lighed med tidligere holder Vagtbu-
reauets ekspedition, bogholderi og 
kursusafdeling lukket for både personlig 
og telefonisk henvendelse fra og med 
fredag den 22. december 2006 til og 
med søndag den 1. januar 2007.
Vagtafdelingen kan kontaktes alle 
dage.

VAGTBUREAUET ØNSKER ALLE 
EN GLÆDELIG JUL SAMT ET 
GODT NYTÅR.

HOLD 1707 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Herlev sygehus

Herlev sygehus Onkologisk afdeling søger 
lægesekretærvikar hold, med tiltrædelse hurtigst 
muligt.
Arbejdet bestå primært i journalskrivning og 
arkivering, men andet forfaldende arbejde kan 
forekomme.
 
Arbejdstid primær hverdage, dag og aften-
vagter, men weekend- vagter kan forekomme.. 
Alle vil modtage grundig oplæring før start.
        
Krav: 
- Skal have bestået 3 semester
- Minimum 200 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne fl ere 
- Det forventes at du er på holdet i en længere 
periode
- IT kyndig på bruger niveau
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 8. december inden kl. 10.00 
til Vagtbureauet via www.fadl-vagt - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1707”

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

UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag 8.december  2006 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold 

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 

INDRE ORGANER
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER NYE MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den 
kroniske hæmodialyseafdeling på Rig-
shospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af væs-
ketræk, overvågning af patient, IV-medicinering, 
stuegang med læge, blodprøvetagning m.m. 
I forløbet vil du blive fortrolig med behandling af 
svære blodtryksfald og initial hjertestopbehan-
dling.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige 
fod med afdelingenssygeplejersker, korte 
dag- og aftenvagter á 7 timer med mulighed 
for dobbeltvagter, god løn samt et klinisk 
spændende arbejde med udviklingsmuligheder.

Vi kræver af dig, at du mindst er på 5. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fl eksibel og 
er indstillet på at tage 8 planlagte vagter om 
måneden, for at holde kompetencen ved lige. 
Efter 700 afholdte dialysetimer kan du gå på 
pension, hvilket betyder, at du kan nøjes med at 
dække 4 vagter om måneden. 
Det forventes at du bliver på holdet i mindst et år, 
samt at du kan overskue at tage sygevagter når 
afdelingen og holdet er i nød.  

Ansøgere fra de tidlige semestre foretrækkes.
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en pils og lidt at spise.
Ansøgning til Vagtbureauet senest fredag d. 15. 
december 2006 kl. 12:00. 

Yderligere information fås hos holdleder 
Anders Peter Skovsen på mail aps@stud.ku.dk 
eller tlf 22243265.

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 8. december kl. 1200. Ansæt-
telsessamtaler snarest derefter. 
Følgevagter afholdes december, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra januar 2007.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler:
È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgning via www. Fadl-vagt.dk – København 
– tilmelding til hold – mærket ”4402”

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 rel-
evante 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 8. 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

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 godt-
gørelse

Ansøgningsfrist : Fredag den 8. december 
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 perman-
enthold 4301 på Rigshospitalets neona-
talafsnit.

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. 1 år.
- Gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring:
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den 
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: Torsdag den 18. januar 2007 til: 
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

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”

INDRE ORGANER
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NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD FRA FEBRUAR 2007

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har fl ere med-
lemmer der snart bliver færdige med studiet. 
Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. 
Derfor søger vi 2-3 nye medlemmer der kan tage 
Min. 2-4 vagter pr. måned. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til medlemmernes vagtønsker. 

Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer 
en sød, stille dreng på 7 år, der har en cer-
ebral parese. Dette gør at han ikke kan synke 
tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning 
nogle gange i vagten, ligesom han skal sonde-
mades via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. 
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der 
er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Ar-
bejdet består i at observere, suge p.n., (oftest er 
det nok med olivenknop, nogle gange dybere), 
sondemade, skifte ble og omsorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om nat-
ten. Drengen passes i eget værelse og vagtfa-
ciliteterne er særdeles gode (computer, internet, 
dvd, tv, kaffe, te). 
Forældrene er utrolig søde og er glade for 
holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagt 
tiderne er fra 22.00 til 07.00.

Krav til dig:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med 
BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
-  Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du fi nder 
dette nødvendigt. (en er ofte nok, følgevagt må 
gerne kunne afholdes i januar så du kan tage 
vagter fra 1.2.07)
- Du skal være glad for børn og have lyst til at 
arbejde i et privat hjem.

Ansøgningsfrist:
Den 8. januar 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbureau-
et via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da ven-
ligst holdleder Lea Andersen på mail: 
lealaird@webspeed.dk  eller tlf. 21446216

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR, 
ALLERØD. 

Arbejdssted:
Almen praksis,  Frederiksborgvej, 3450 Allerød

Varighed:   11. – 15. december 2006 

Arbejdstid: Mandag til fredag 9:00 – 1400. 

Løn.: Lægesekretærløn: kr. 139, 32

Helst erfaring fra vagter > 200 timer.

Forefaldende sekretærarbejde
Indscanning af dokumenter
Telefonpasning og booking af kalender

Ansøgningsfrist hurtigst muligt

Ansøgning via: www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold

RIGSHOSPITALET, PATIENTHOTEL-
LET SØGER HJÆLP I JULEN

Patienthotellet søger erfarne FADL-vagter i alle 
døgnets 24 timer i perioden fra den:
- 22. december kl. 14.00 til den 24. december 
kl.12.00. 
- 26. december kl. 08.00 til den 31. december 
kl.12.00.

Patientkategorien vil være onkologiske patienter 
i strålebehandling.

Arbejdsopgaver :
Opgaven vil først og fremmest bestå i at være til 
rådighed, kunne kontakte
stamafdeling (sengeafsnit) ved forværring i en 
patients tilstand, være
behjælpelig med bestilling af transport samt 
administration af nøgler.
Derudover holde opholdsstue ren og ryddelig.
Der vil være en kort introduktion før start.

Krav :
- Minimum 300 SPV-timer
- Skal have bestået 4. semester
- Gyldigt akkrediteringskort 
- Du skal kunne dække ved evt. sygdom hos dine 
FADL kolleger  

Obs. Det forventes at du kan arbejde 
selvstændigt, idet du kommer til at sidde alene i 
funktionen.
Der vil altid være mulighed for at kontakte 
vagthavende sygeplejerske på onkologisk 
sengeafsnit.
         
Løn : VT-holdløn 

Ansøgningsfrist : Mandag den 11. december 
inden kl. 10.00 via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Mærket ” Patienthotellet”.
Ansøgere med høje semestertrin og mange 
SPV/VT timer vil blive prioriteret.
FADL´s tillidsmænd vil være deltagende i ud-
vælgelsen.

Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på mail go@fadl.dk eller 35 24 54 02.

Mere jul til dig

INDRE ORGANER

Kan du gætte hvem jeg er?



16

SÅ BLEV STUDENTERHUSET EN REALITET!!!
Sundrådet har igennem de sidste par år 
arbejdet meget heftigt på indretningen 
af et studenterhus og nu er det endelig 
lykkedes!
Dekanen præsenterede d. 14. novem-
ber sin plan for udendørsområdet på 
Panum og herunder var indtegnet et 
studenterhus.

Studenterhus i de gamle Gæstebo-
liger
I de gamle gæsteboliger vil basisgrup-
perne få nye og bedre lokaler, Univer-
sitetsbogladen får lokaler i stueetagen 
og børneinstitutionen Panumhaven 
flytter også ind i huset.
Det er planen at der også skal indrettes 
en lille café i huset som med tiden skal 
sælge mad fra Panumkantinen i aften-
timerne.

Skal Studenterklubben også 
flytte?
Nej. Studenterklubben bliver præcis 
hvor den er og de eneste ændringer der 
evt. kunne komme på tale i Klubben 
er, at Sundrådet vil gå stærkere ind og 
argumentere over for dekanatet for, at 
fakultetet støtter forbedring af indret-
ningen herunder opsætning af flere 
toiletter i Klubben.

Hvornår står huset færdigt?
Du vil det næste halve år kunne se 
håndværkere bore, banke og flytte på 
gavlen af huset, og planen er, at det skal 
stå færdigt til semesterstart d. 1/9-07.

Vil du vide mere om Studenterhuset? 
Skriv til Sundrådets bestyrelse på
 adm-sundraadet@punkt.ku.dk eller 
kom til Generalforsamlingen d. 20. 
december kl. 16 i lokale 1.2.20.

På vegne af Sundrådet

 Kenneth Andersen, Formand
Sabrina Eliasson, Næstformand

Dét hér er vist parkeringspladsen... 
(MOK-red)
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