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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-redaktionen. 

Onsdag:  MOK nr 14, årgang 39 udkommer
  DUM på Kanal 4 kl 21
  GIM, IMCC Exchance og SATS holder    
  månedsmøde (dog hver for sig...)

Torsdag:
  

Fredag: Informationsmøde om rusvejledningen   
  kl 16.00 i klubben

Lørdag: Semesterstartsfest i klubben - husk billet!
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  IMCC Equip holder månedsmøde
  

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,  Ass. Marianne Sørensen
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

VELKOMMEN TILBAGE TIL DIT YNDLINGSSTUDIE!

MOK-redaktionen håber at du har 
haft en god skiferie/druktur eller 
hvad du ellers har brugt tiden på, 
siden eksaminerne var overstået.

Og et stort velkommen til de nye studerende 
på 1. semester!

Det har været en lang ferie for MOKs vedk-
ommende, så vi kan jo passende bruge lidt 
spalteplads på at fortælle hvad der er sket 
siden MOK sidst udkom (og det var d. 6/12)

VALG
Sidst i december udkom et særligt MOK, 
nemlig valg-MOK. Det handlede (blandt an-
det) om valg af 5 studenterræspræsentanter 
til studienævnet, hvilket den flittige elev nok 
opsnappede. Valgkampen var præget af en 
til tider lidt ufin, men intens magtkamp, 
som ville have affødt mangt en afslørende 
forside på MOK, havde MOK altså bare ikke 
holdt ferie…

Blandt andet kom det frem at MSR op 
til FLERE gange havde stemt på Medicin-
erlistens quick poll, og altså påvirket det 
ellers åh så saglige resultat, så det stemte 
mere overens med MSRs valgprogram. Ikke 
særligt fint gjort af MSR. Og heller ikke 
smart at bruge egne datamaskiner til den 
slags valgfuskeri, for Medicinerlisten satte 
blodhundene på sagen, og fandt snart frem 
til at synderen var ingen ringere end deres 
egen konkurrent. Hvor pinligt. 

Og mens Medicinerlisten tudede over deres 
ødelagte quick-poll i et åbent brev til MSR, 
valgte MSR til gengæld at bringe det tunge 
skyts på banen. Advokaterne.

Ikke så snart var valgkampen blevet en 
smule interessant, førend Demokratiske 
Medicinere absolut skulle lægge låg på det 
hele, med en humoristisk tegneserie. Freden 
blev genskabt, og valget afviklet uden flere 
miserer.  

OG RESULTATET AF VALGET BLEV…
Maria Eiholm Frederiksen og Jens Helby 
Petersen, Demokratiske medicinere. 
Bjarne Nordstrøm Kjær og Line Malmer 
Madsen, MSR. 
Simon Krabbe, Medicinerlisten.

Stemmeprocenten var hele 24,5% så det kan 
du godt klappe dig selv på skulderen for! 

DET ANDET VALG
Desuden skulle der stemmes om to stu-
denterrepræsentanter til universitetsbes-
tyrelsen. Resultatet af dette valg blev ikke 
overraskende at følgende blev valgt: 

Anders Ehlers Andersen, Forenede Jurister 
og 
Mette Marbæk Johansen, Teologisk Fa-
gråd

Mere information om valgresultaterne kan findes på 
http://www.ku.dk/valg/resultat/2006-2stud.pdf

BONUS INFO 
Hvis du ikke allerede har smidt Universitetsavisen ud (som du fik sendt hjem 
forleden) kan du på bagsiden læse mere om medicinstuderende, Ungdomshus-ak-
tivist og suppleant til studienævnet Halfdan Holger Knudsen.

SÅ MANGLER VI BARE AT SYLLABUS GÅR 
DEN SAMME VEJ…
Ja, det måtte jo ske før eller siden. KU’s 
e-læringsportaler holder sjældent særlig 
længe af gangen. 

Jeg husker dengang da jeg selv var en lille 
pige på 2. semester, og nogen havde fundet 
på Claroline. De færreste studerende nåede 
dog at opdage at E-læringsportalen Claroline 
eksisterede, før den var død og begravet. 

Nu kom turen så til Blackboard, som altså 
erstattes af ABSALON. Den nye E-læring-
sportal ser også umiddelbart meget bedre ud 
end de forgangne. Et mere nutidigt design, 
flere funktioner, nemmere at overskue – ja 
der er sågar en kalender-funktion, så man 
kunne måske endda, i sin vildeste fantasi, 
forestille sig at Syllabus en dag bliver over-
flødigt. 

Dog skal der herfra lyde en advarsel: Hvis 
altså empirien ikke fejler, så tag dig i agt 
ABSALON… dine dage er talte. 
Du kan læse mere om ABSALON andetsteds 
hér i bladet...

Jannie / MOK-red

Studenterpolitisk gøgl fra Demokratiske Medicinere

Det lidt mere seriøse budskab
Valgkampen til studienævnet har efterhånden udviklet sig til lidt af en farce. 
I december måned opdagede Medicinerlisten, at man fra MSRs computere 
havde afgivet et stort antal stemmer på kort tid i Medicinerlistens internet-
afstemning. Medicinerlisten lavede derfor et åbent brev til MSR. Her skrev 
Medicinerlisten, at de mente MSRs misbrug af hjemmesiden var upassende 
og ulovligt. Dette brev blev MSR så utilfredse med, at de hyrede en advokat. 
Advokaten kræver nu at Medicinerlisten trækker deres brev tilbage, og of-
fentligt beklager. Hvis dette ikke sker, truer MSR med at de vil anlægge en 
retsag mod Medicinerlisten, og kræve tortgodtgørelse samt at Medicinerlis-
ten bliver straffet efter straffelovens §267. 

Selvom sagen ikke direkte har noget med Demokratiske Medicinere at gøre, 
har vi valgt at blande os alligevel. Vi mener at MSR opfører sig fuldstændigt 
absurd, når de blander et advokatfirma ind i studenterpolitikken, og truer 
Medicinerlisten med at anlægge en retssag. Hvis MSR er utilfredse med 
indholdet i Medicinerlistens brev, må de snakke med Medicinerlisten om 
dette. Vi opfordrer således alle studerende til at lægge pres på MSR til at 
de dropper denne sag. Det kan på ingen måde være rimeligt at MSR – som 
kalder sig alle medicineres fagråd – vil køre retssager mod andre studenter-
politikere. En retssag er helt ude af proportioner, og er samtidigt en meget 
bekostelig affære. Det kan på ingen måde være rimeligt at MSR bruger 
vores allesammens penge på noget så meningsløst.

Lad os nu få studenterpolitiken tilbage på det niveau hvor den hører til! Det drejer sig om et valg til studienævnet – ikke et 
amerikansk præsidentvalg.
       Venlig hilsen fra Demokratiske Medicinere

Udsnit af Demokratiske Medicineres tegneserie - hele teg-
neserien kunne ses opslået på Panum instituttet i januar 
måned

REDAKTIONELT
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Vinduespudsning i Panum bygningen 
begynder den 1. februar
Vinduespudserfirmaet Anders Andersen begynder 
at pudse vinduer på SUND den 1. februar 2007.
Firmaet begynder i bygningerne 27 + 29 + 31 + 
33 fortsætter med resten af Panum Instituttet. 
Arbejdet vil tage ca. 2 måneder.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. servicekoor-
dinator Gitte Damsgaard, tlf. 353-27047,
mobil 2368 0372.

Campusplan: Institutter får oplyst 
arealstørrelse og etager ultimo januar
Institutlederne er sammen med fakultetsdirektøren 
gået i gang med at udmønte grovskitsen for
fortætning i Panum bygningen, som dekan Ulla 
Wewer præsenterede på et stormøde i Lundsgaard 
Auditoriet den 14. november 2006. Grovskitsens 
grundlæggende præmis er, at SUND skal afgive ca. 
4.000 m2 fra Panum bygningen. Derudover har alle 
institutter fået tildelt et institutareal, som er
beregnet på basis af en række normtal.

Fakultetssekretariatet er i gang med at ajourføre og 
kvalitetssikre dette materiale, sådan at alle
institutter inden for 2 uger præcist ved, hvor mange 
m2 institutarealer og hvilke etager de råder over.
Næste skridt er at fastlægge, hvor de enkelte forsk-
ergrupper skal lokaliseres og hvilke flytninger det 
vil medføre. Derudover skal institutterne afklare, 
hvilke ombygninger, istandsættelser, og opgrade-
ringer der skal gennemføres. Til dette formål er 
der i Campusplanen afsat betydelige midler til 
Panum bygningen.

De fleste institutter har nedsat lokale byggeudvalg, 
som i stigende grad vil blive involveret i
planlægningen af fortætningsplanen. Endvidere vil 
driftsafdelingen inden for kort tid indkalde til en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra hvert 
institut, der specifikt skal se på laboratorier, som 
anvender genmodificerede organismer, GMO. Ar-
bejdsgruppen skal undersøge, hvor mange har vi og 
hvor mange skal vi bruge og beskrive, hvordan vi 
mest effektivt får indrettet GMO-laboratorier.

Arbejdsgrupperne skal desuden undersøge, hvordan 
vi undgår driftsstop i forskningsaktiviteter, mens 
ombygninger pågår. Endelig har driftsafdelingen 
undersøgt, i hvilket omfang de tekniske instal-
lationer skal opgraderes, før en fortætningsplan 
i det hele taget kan gennemføres. Det foreløbige 
resultat peger på, at der først og fremmest skal ske 
en række opgraderinger af ventilationsanlægget i 
bygning 18.

I løbet af februar-marts vil alle ombygnings- og ren-
overingsbehov blive samlet, sådan at institutterne 
og Driftsafdelingen i samarbejde med Teknisk 
Administration kan begynde med at udarbejde
byggeprogrammer for Panum bygningen.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, fakultetsdi-
rektør Arnold Boon, boon@adm.ku.dk

Videnskabsministeriet godkender 
to nye kandidatuddannelser på 
SUND
SUND kan pr. 1. september 2007 udbyde to nye 
kandidatuddannelser, som Videnskabsministeriet 
netop har godkendt. Det er kandidatuddannelsen 
i Molekylær Biomedicin, som giver ret til beteg-
nelsen Cand.scient. i Molekylær Biomedicin – på 
engelsk Master of Science (MSC) in Molecular
Biomedicine samt kandidatuddannelsen i Sund-
hedsinformatik, som giver ret til betegnelsen Cand.
scient. i Sundhedsinformatik – på engelsk Master 
of Science in Health Informatics.

Kandidatuddannelsen i Molekylær Biomedicin er 
karakteriseret ved et stærkt fundament i
humanbiologi, cellebiologi, patofysiologi og et stort 
indhold af molekylærbiologi. Endvidere får de
studerende gennem specialeperioden på to år et 
stærkt fokus på sygdomslære og eksperimentelle
færdigheder. Uddannelsen giver kompetencer med 
sigte på forsknings- og udviklingsarbejde i den
molekylære biomedicin, idet de studerende opnår 

en integreret forståelse af den humane biologi ned 
til det molekylære niveau. Som færdiguddannet 
får man grundlag for selv at deltage aktivt i bio-
medicinsk forskning enten i et offentligt miljø eller 
inden for den biomedicinske industri.
KU besluttede tidligere på året at gøre IT til et 
satsningsområde og søgte derfor Videnskabsmin-
isteriet om godkendelse af 4 IT-kandidatuddan-
nelser, som alle er blevet godkendt. Ud over
kandidatuddannelse i Sundhedsinformatik, som 
SUND vil udbyde i samarbejde med bl.a. NAT, 
drejer det sig om eScience, IT og kognition samt 
IT og logistik.

Formålet med uddannelsen i Sundhedsinformatik 
er at give de studerende et grundigt kendskab til
informationsteknologi, der kan anvendes til ud-
vikling af nye principper for overvågning, diagnos-
tik, behandling og dialog med patienter. Målet er at 
kunne forstå og bidrage til udvikling af de
datainformationer, der er grundlag for kvalitets-
monitorering, sikring og udvikling af sundheds-
væsenet.

Videnskabsministeriet har godkendt i alt 33 nye 
videregående uddannelser, som universiteterne 
kan udbyde fra 1. september 2007.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Områdeleder Lisbeth Roland Hansen, tlf. 353-
27058, lrh@adm.ku.dk eller
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/
pressemeddelelser/2006/33-nyeuddannelser-
paa-vej-til-de-studerende

Nyt optagelsessystem påvirker 
uddannelser med høj optagekvotient
Regeringen har besluttet at ændre optagelsessys-
temet til de videregående uddannelser for at rette 
op på den stigende ubalance mellem danske og 
udenlandske studerende, bl.a. på medicinstudiet.
Beslutningen kommer på baggrund af et analysear-
bejde, som blev sat i værk efter optagelsen
sommeren 2006, og som fortsætter indtil 2009.
Det betyder, at Videnskabsministeriet udarbejder 
nye omregningtabeller for eksamensgennemsnit 
for optaget i 2007 for de relevante udenlandske ek-
saminer. Optagesystemet skal tage højde for de
konstaterede forskelle mellem landenes uddan-
nelses- og karaktersystemer.

Den såkaldte bonus A-ordning omlægges også. 
Bonus A-ordningen betyder, at man i forbindelse 
med ansøgning om optagelse på en videregående 
uddannelse får ganget sit eksamenssnit med 1,03, 
hvis man har et ekstra fag på A-niveau/højniveau 
udover det obligatorisk antal i den pågældende
uddannelse. Denne ordning har utilsigtet favoris-
eret udenlandske ansøgere i forhold til danske
ansøgere ved optaget i sommeren 2006.

Desuden har regeringen besluttet, at på medicin og 
andre videregående uddannelser med høj
adgangskvotient bør eksamensgennemsnit princip-
ielt opgives som det altafgørende kriterium. Da
ansøgerne skal varsles i god tid, vil disse ændringer 
dog først træde i kraft ved optaget i 2010.

Yderligere information:
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/
pressemeddelelser/2006/nytoptagelsessystem-
til-enkelte-videregaaende-uddannelser

Odontologisk Institut er bedst til 
papirindsamling
Odontologisk Institut er vinder af konkurrencen på 
SUND om at indsamle mest papir til genbrug.
Konkurrencen er en forlængelse af Driftsafdelin-
gens kampagne for at forbedre affaldshåndteringen 
på fakultetet.
Opgørelsen viser, at medarbejderne på OI i alt 96 
gange siden konkurrencestarten i september har
kvitteret for afleveret genbrugspapir ved de hvide 
papircontainere i kælderen under Panumbyg-
ningen.

Afleveret genbrugspapir
Odontologisk Institut   96
SKT    93
IMMI    92

UDPLUK AF 
PANUMPOSTEN NR. 68-71.

Bedre synliggørelse af ph.d.-projekter 
på ny elektronisk opslagstavle
Dekanatet opfordrer alle VIP’erne ved de præklini-
ske institutter, til at fremsende forslag til ph.d.-
projekter indenfor biomedicinsk eller folkesund-
hedsvidenskabelig grundforskning.
Projekterne bliver offentliggjort på hjemmesiden, 
hvor en ny ”opslagstavle” kan synliggøre hvad der 
rør sig i den aktuelle forskning, hvilke forsknings-
muligheder SUND tilbyder og hvilke vejledere, der 
ønsker at tilknytte en turnus-ph.d.
De nyuddannede medicinere hjælpes på denne 
måde til at identificere projekter og vejledere med 
henblik på udarbejdelse af projektbeskrivelse. 
Dekanatet håber, at man ved at opslå og synliggøre 
navngivne projekter, vil øge interessen hos de stud-
erende for sundhedsvidenskabelig forskning.
Opslagstavlen er kommet i værk i forbindelse med 
SUND’s opslag af 2 turnus-ph.d.-blokke for
nyuddannede medicinere i foråret 2007 med start 
august 2007. Projekter kan anmeldes frem til og 
med den 12. februar 2007.
Se projekterne på http://sundphd.ku.dk/turnusphd/
projekter/ og anmeldelsesskemaet på
http://sundphd.ku.dk/upload/application/msword/
82c6a27c/Projektanmeldelseforaaar2007.doc

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. Linette 
Kjær, likj@adm.ku.dk

Ny stillingsstruktur på KU trådte i 
kraft den 1. januar 2007
En ny Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt 
personale ved universiteter er trådt i kraft den 
1. januar 2007. Notatet om stillingsstrukturen 
findes i Københavns Universitets Regelsamling 
med adgang fra SUNDs hjemmeside.
Fakultetet har den 23. januar modtaget den hertil 
knyttede vejledning/præcisering fra Personale & 
Jura og vil snarest muligt følge op på sagen.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/stillinger/vip/ 
eller Fakultetssekretariatet, Forskning & Jura, att. Susanne 
Larsen, sula@adm.ku.dk eller Inge-Lise Damberg, ida@adm.
ku.dk eller Vibeke Milwertz, vim@adm.ku.dk

Kunstværkerne på SUND bliver 
registreret
De næste mange måneder vil en studentermed-
hjælper fra Driftsafdelingen foretage en revision af 
registreringen af kunstværkerne på SUND. Regis-
treringen begynder i Panum-bygningerne, hvor
studentermedhjælperen skal løse følgende op-
gaver:
- stadfæste kunstværkernes placering
- sikkerhedsfotografere
- registrere og indtaste ikke registrede kun-
stværker
- rapportere eventuelle skader til Teknisk Ad-
ministration
Studentermedhjælperen er udstyret med ID kort 
og har adgang og nøgler til de fleste rum.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. Henning 
Overgaard, tlf. 353-27044.

SUND opslår 8 ph.d.-stipendier samt 3 
kliniske assistent stillinger
I alt 11 stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat eller 
klinisk assistent er ledige til besættelse pr. 1. juli
2007 eller snarest derefter. Opslaget gælder 8 ph.d.-
stipendier samt 3 kliniske assistent stillinger.
Kvalifikationskrav, arbejdsopgaver, aflønning, an-
sættelsesprocedure mv. er beskrevet i det fulde
opslag på ph.d. sekretariatets hjemmeside, hvoraf 
det tillige fremgår, at der skal anvendes specielle
ansøgningsskemaer. Ansøgningsfrist er torsdag 
den 1. marts 2007, kl. 12.00.

Yderligere information: http://sundphd.ku.dk/stipendier/
opslag/stipendierf2007/ eller
Fakultetssekretariatet, att. Maria Gaston Andresen, tlf. 
353-27050, MLGA@adm.ku.dk

Odontologisk Institut er vinder af konkurrencen på 
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PLAB    81
IMBG    79
MFI    62
MAI    44 
FARM    34
MDB    24
FAKSEK    18
AEM    13
DRIFTEN    8

Odontologisk Institut, SKT og IMMI har opnået de 
bedste resultater og vil modtage præmier for
medarbejdernes indsats i løbet af uge 50. Drift-
safdelingen, der står for konkurrencen, har 
ved flere lejligheder diskuteret konkurrencens 
udfald.

Computereksamen på SUND fra 
sommeren 2007
Fra sommeren 2007 vil alle skriftlige eksamener på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blive
afviklet på computer. Fakultetet har sammen med 
Det Juridiske Fakultet i det sidste års tid arbejdet 
på en løsning så de to fakulteters studerende 
fremover kan anvende computer til de skriftlige 
eksamener.
Senest har også Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet tilkendegivet, at de ønsker at være med i 
projektet, der støttes af Rektor.
Eksamenerne vil blive afholdt i seks lokaler på Pe-
ter Bangsvej, hvor der vil blive opstillet i alt 339
computere. Alle computere vil have tilkoblet en 
særlig digital pen, således at de studerende nemt 
kan tegne figurer etc. Tegningerne vil automatisk 
kunne sættes ind i det dokument de studerende 
arbejder i.
Studielederne på SUND’s uddannelser vil i feb-
ruar blive indkaldt til et orienteringsmøde om 
projektet.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. om-
rådeleder for Eksamenskontoret Martin
Stampe Noer, tlf. 353-27098, masn@adm.ku.dk

Eftersyn af elevatorer i 
Panumbygningen er forsinket
Driftsafdelingen oplyser, at gyldighedsdatoen for 
nogle elevatorer i Panumbygningen er overskredet, 
men at overskridelsen ikke medfører sikkerhed-
sproblemer.
Overskridelsen skyldes et efterslæb hos Arbejd-
stilsynet, som har udskudt alle elevatoreftersyn 
med 10 måneder også de eftersyn der endnu ikke 
er overskredet. Arbejdstilsynet vil snarest sende 
mærkater med en længere gyldighedsperiode for 
SUND’s elevatorer.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. driftschef 
Henrik Kudal, hku@adm.ku.dk

PANUMPOSTEN FINDES OGSÅ I ELEKTRONISK FORM 
PÅ SUND’S HJEMMESIDE PÅ HTTP://SUND.KU.DK 
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.

er overskredet. Arbejdstilsynet vil snarest sende 
mærkater med en længere gyldighedsperiode for 
SUND’s elevatorer.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. driftschef 

GODKENDT /REFERAT 4/2006 AF 
MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. 
AMT MANDAG D. 2. OKTOBER 
2006 KL. 15.15

Tilstede: Formand, overlæge, dr.med., Lars 
Laursen (LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin 
(LW), overlæge Thomas Lind (TL), overlæge Anne 
Haaber (AH), stud.med. Bo Westergaard (BW), 
stud.med. Stine Madsen-Østerbye (SMØ), stud. 
med Mette Tolstrup Jansen (MJ), sekretær Alice 
Rasmussen (ALR), sekretær Lone Grøn Laursen 
(LGL), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL)

Afbud fra: Overlæge dr.med. Carsten Lenstrup, 
overlæge Sven Adamsen ,overlæge Poul Erik 
Helkjær.

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.Godkendelse af referat nr. 03/2006: Godkendt

3.Meddelelser fra formanden.:

Orientering om status for arbejdet med Ny institut 
struktur og organisation af klinikudvalg. 
Intet konkret nyt vedr. klinikudvalget, da for-
mandsmøderne ikke har været afholdt siden d. 
31.03.06.
P.t. er studieleder Pernille Due sygemeldt.
 
SUND/KU har opslået lederstillinger til de 5 
nye kliniske institutter d. 17.09.06. Det gælder 
institutterne:
 Medicinsk-kirurgisk Institut I
 Medicinsk-kirurgisk Institut II
 Institut for Diagnostiske Fag
 Institut for Neuro- og sansefag
 Institut for Gynækologi, Obstetrik og 
Pædiatri.
 
De studerende ønsker Merit for vikariat på 7. 9. 

ALTING HAR SIN PRIS.

De faste læsere af MOK vil for længst have stiftet 
bekendtskab med Tv-serien De Unge Mødre 
(DUM). I gennem længere tid har vi fulgt de små 
pus i en reportage-serie. Over jul og nytår har vi 
måtte salve vore legemer med re-runs af seriens 
første sæson, men nu er det endelig blevet tid 
til en ny sæson. Grundet den lidt sene opstart af 
MOK i dette semester, kommer vi dumpende ind 
imellem 6. og 7. afsnit og et resumé må derfor være 
på sin plads. 

Først må der dog lyde et trist suk herfra. For selvom 
det er et kærkomment gensyn med alle de gamle 
kendinge og nye til, så skæmmes serien nu af sin 
egen succes i form af den nyindførte reklamepause 
i et 20 min program! Berømmelsen er dyrekøbt og 
det bliver ikke bedre af den udvikling serien gen-
nemgik i efteråret, med en tiltagende forhaling 
af handlingen, som kun DR´s Forbrydelsen kan 
gøre det efter.

Nu ikke mere galde, lad os komme til sagen. Nye 
ansigter i denne sæson er den purunge Stella og 
hendes slyngveninde af en mor. Den stakkels Stella 
blev ladt i stikken af sin praktiserende læge, der 
ikke ville give hende p-piller, og da hendes udkårne 
ikke beherskede præservativets svære kunst gik 
det som det gik. Den unge mand på 14 somre, som 
Stella havde mødt på Arto, følte sig dog ikke klar 
til faderrollen, så Stella og hendes mor har påtaget 
sig opgaven at opfostre afkommet.

Vore yndlinge fra Dalmose, Bente og David, har 
raget uklar efter noget natteroderi i Tyrkiet, så 
David sover på sofaen indtil Bente er flyttet. Det 
med flytningen var parret dog allerede begyndt at 
tænke på, men da kommunen smækkede kassen i 
for et indskud på 22.000 blev det ved snakken. Her 
vil den opmærksomme seer have lagt mærke til, at 
Bente havde taget sin søster med på kommunen 
til moralsk opbakning. Hun havde angiveligt selv 
prøvet at søge indskud til en lejlighed. 

Michelle er pludselig blevet husvild og har, uden at 
overveje konsekvenserne, takket ja til tilbudet om 
at flytte ind hos eksmanden Simon og dennes nye 
dame Sofie, som rygtet vil vide er ”knocked up”. Der 
er ingen tvivl om at det ender galt, selv om begge 
kvinder smisker for hinanden så det driver.

Den lidt sære Katharina fra Vejle er på jagt efter 
en ny kæreste. Hun har mødt en bosnier ved navn 
Karlo, som efter at have båret Katharina op på 
stranden (!) har vundet hendes hjerte. Han forsøger 
at kurtisere hende med et hjemmelavet måltid, 
men glemmer at Katharina er udtalt kræsen. Kom 
igen Karlo!

Det eneste velfungerende par i serien June og HC, 
lever det skønne liv med deres nyfødte datter. Hans 
Christian er stadigvæk temmelig svær at forstå. 
Mest af alt minder han om Henrik Solgaard fra 
Drengene Fra Angora. 

Den svovlgule Christina og Hr. Leach er kommet 
hjem med deres anden søn Simon. Muligvis ans-
poret af sidste sæsons hændelser, har kommunen 
kontaktet forældreparret, for lige at høre hvad 
de har gang i. Dette sender straks shockbølger 
igennem Christinas hjerne. I et anfald af åbenhed 
bedyrer hun, at hvis kommunen tager hendes børn, 
vil hun 99% sikkert begynde at drikke igen (2 
flasker vodka om dagen), samt begynde at skære i 
sig selv. Lad os ikke håbe for hende, at kommunens 
folk så det afsnit! 

Der er faktisk kommet endnu et nyt par ind i 
serien, men de snakker ikke rigtigt om andet end 
slik og sodavand og de stoffer de tog engang, så 
dem springer vi over.

Sendetiden er som vanligt tirsdag og onsdag kl. 
20.55
Og så lige et hep hep til Anette Heick i Grand Prix 
finalen  - jeg er klar til afgang.

Mok-red/Martin

Styrende 
organer
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sem.. Vil blive taget op i Studienævnet.

Reception for nye læger E 2006 ons. d. 24.01.07, 
lægeløfte to. d. 25. januar 2007.

Nye mødedatoer i KLU: d. 11.dec. 2006 + i foråret 
2007 d. 5. feb. og d. 4. juni – i efteråret 2007 1. 
oktober.

Nye mødedatoer for Læ.møder: ons. d. 8. nov. 2006 
+ i foråret 2007 ons. d. 18. april. - efteråret 2007 
d. ons. d. 14. nov.

Evalueringsmøde på 6 til 9. sem. ons. d. 04.10.06 
kl. 16.15 på Panum, Torben Schrøder formand 
for udvalget
(studenterrepræsentanterne i revisionsgruppen 
for 6-9 semester under studienævnet) skal afholde 
et møde, hvor vi inviterer alle studerende på den 
kliniske del af studiet til at komme og fortælle os, 
hvad de gerne vil have lavet om på 6-9 semester

Klage fra 12. sem.  studerende vedr.  eksamen i 
Gyn/obs og pædiatri, klagen lyder på, de er startet 
på kursus i akut pt. samtidig med eksamen. Vil 
blive taget op I studienævnet og sikkert ændret 
fra F 2007.

Status over ny studieordning, evalueringer af ny 
studieordning starter i efteråret.
Der vil fremover blive afholdt to møder (jan. og aug.) 
hvor forslag til ændring af logbøger og studieplanen 
vil blive drøftet.

 
4.Meddelelser fra studenterne:

SMØ orienterede vedr. evalueringsskema: De 
studerende har ønsket at skemaerne kan udfyldes 
således at man kan se om det er decentral eller 
central undervisning man evaluerer. Pucs/Jørgen 
Hedemark Poulsen går ind for forsla-get.

5.Status vedr. strukturændringer.: se meddelelser 
fra formanden.

6.Bøger i læsesalen.:

Der er forsvundet 10 bøger fra læsesalen. Vi vil 
fremover have dem inde på kontoret, hvor de stu-
derende må skrive på en liste hvad de låner, og er 
ansvarlig for bøgerne indtil de har afleveret dem 
personligt. Det er beklageligt, at nogle studenter 
ikke kan finde ud hvad der dit og mit. Bøgerne 
har nu stået frit tilgængeligt i 2 år uden der har 
manglet nogle.

7. Universitetssekretariatet:

Fremmøde ved klinikker på 9. sem. i anæstesiperi-
oden: de studerende er fritaget i den periode.
  Evnt. 12 pladser på Halm-
stad sygehus til 9. sem.  i F 2007.
På 9. sem.  kliniske ophold vil der fra F 2007 blive 
taget højde for skæve helligdage, således at den 
første periode bliver 6 uger og anden på 7 uger, og 
omvendt i efteråret.

Syllasbus: blev taget i brug her i E 2006, det er 
blevet godt modtaget, og med de forbedringer der 
vil komme skal det nok blive godt. Al undervisn-
ing skal skrives ind i Syllabus. Fra foråret vil også 
anæstesi 9.sem. samt al formali-seret undervisning 
på 10. sem. + 12. sem. kunne ses i Syllabus.
 
KU og klinikudvalgene er blevet enige om, at kon-
vertere studentersekretærerne i de tre klinikudvalg 
til en 30 ti-mers rotations-stilling. Administrativt 
sker ansættelsen på KU, ansættelsen er pr. 
01.08.06. Her i KKA vil det blive naturlig afgang 
af studentersekretærer.
 
Vi har i E 2006 åbnet for 6 pladser på gyn/obs på 
Hillerød 12. sem, samt 6 pladser på neurologisk 
afd. 10. sem.  

8. Studienævn for medicin (Referaterne findes 
på www.sund.ku.dk / vælg besøgende, nyeste 
referater, markér studienævnet for medicin-tryk 

REFERAT FRA KLINIKUD-
VALGSMØDE I KLINIKUDVAL-
GET KØBENHAVNS KOMMUNE-
MANDAG D. 18. DECEMBER 2006 

Klinikudvalget 3632 2571 3632 375  
8susan.post@hh.hosp.dk

Tilstede
Lektor Vibeke Backer, Susan Post, Ass. Marianne 
Sørensen, Stud.sekr. Martin Christensen, stud.
med. 7.sem Katrine Ander-sen, Stud.med. Melanie 
Østergaard-Veber 8.sem 

Afbud
Formand Sten Madsbad, Prof. Birthe Høgh, Lektor 
Michael Krogsgaard, stud.med. Jakob Rasmussen, 
stud.med. Julie Stryhn 

1.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
 
2. Godkendelse af re-ferat fra d. 6. november 2006.
Godkendt
  
3. Meddelelser fra Formanden, Under-viserne, 
studeren-de, sekretariatet og Studienævnet. 

Formanden: Ikke til stede.
Underviserne: Den planlagte revurdering af 6.-
10.sem er sat i be-ro, indtil de nye institutledere 
er ansat og konstitueret.

Studerende: Flere studerende samt Henrik Permin 
ønsker, at 7.sem opdeles i flere afdelingsophold, 
så den enkelte studerende ser flere forskellige 
afdelinger. Dette kan jævnfør studieplanen ikke 
formaliseres. Hvis de enkelte afdelinger vil aftale 
det indbyr-des, kan de det.Fra studerende på 8.sem 
gives der udtryk for utilfredshed med den afsatte 
tid til EKG undervisning.

Sekretariatet: a) Rotationsstillingen har 
sagt op og er fritstillet. Stillingen er ikke genop-
slået. b) HH-intranet har været hårdt ramt af 
virus, hvilket har medført, at Syllabus har været 
nede i 1 måned. Den tilgængelige version af Syl-
labus er derfor IKKE opdateret. c) Holdsætning: 
7.+9.sem er overbooket. De 9.sem studerende, 
der skal til Nykøbing F, Rønne og Nuuk, har fået 
besked. Nuuk bruges nu både i forår og efterårsse-
mestre. Sygehuse i Sverige er indtil videre lukket 
ned. Sagen behandles i Landstingsrådet og vil 
derfor tidligst blive gennemført i 2008.  d ) 
De bøger, der blev foreslået på sidste møde, er 
indkøbt til se-kretariatet og kan lånes herfra. 
e) Sekretariatet holder juleferie fra 22/12-2/1 
f) På falkutetsklubmødet blev prøveordningen med 
at have en stud.sekr. på BBH hver anden mandag 
evalueret. Det blev be-sluttet, at lade ordningen 
fortsætte i foråret ad hoc. g) Studienævnet 
for medicin har besluttet at rykke det tidlige kli-
niske ophold til 3. Sem. Det bliver derfor muligvis 
nødvendigt, at inddrage BBH ud over HH. 

4. Institutstruktur – kender vi konse-kvenserne 
nu?
Går videre til næste møde, da vi endnu  ikke har 
nyt. 

5. Møder for 2007
Næste møde er den 26/2-07 på HH kl.15.30 

Referant Martin  Christensen

på “vis referater.)

9.Eventuelt:

Målbeskrivelse på 4. sem. er nu revideret og er mere 
relevant, overlæge Anne Haaber, KAS Gentofte  har 
været rådgivende i forhold til ændringerne..

Næste møde er mandag d. 11. dec. 2006

Referent.
Anna-Lise Lindahl

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.

STUIDET
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                         FORÅR 2007                   
                STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN     UGE 6-7 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag  5/2   1200 – 1500  Christina R. Lundin     Medicin 
Tirsdag 6/2 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  Medicin 
Onsdag 7/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard  Medicin 
Onsdag 7/2   1600 – 1900 Malene Esager Liberoth Medicin 
Torsdag 8/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
Fredag  9/2 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul Medicin 
Mandag  12/2 1500 – 1600 1200 – 1500  Christina R. Lundin     Medicin 
Tirsdag 13/2 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  Medicin 
Onsdag 14/2 1200 – 1300 1300 – 1600 Gro Askgaard  Medicin 
Onsdag 14/2 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager Liberoth Medicin 
Torsdag 15/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
Fredag  16/2 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul Medicin 
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 træf-
fetid 
- 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  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                

ER DU OVERFLYTTER 
FRA SDU, AU ELLER 
ET UDENLANDSK 
UNIVERSITET?

Så først og fremmest tillykke med pladsen på 
Medicin, Københavns Universitet. 
Vi håber, at du er glad for overflytningen og får det 
godt her på studiet.

For at hjælpe dig med at komme godt i gang holder 
Studievejledningen for medicin et lille uformelt 
introduktionsmøde for alle nye overflyttere. Vi vil 
gennemgå nogle vigtige regler og tidsfrister samt 
hjælpe dig med, at få et overblik over studiet og 
hvilke fag, du eventuelt mangler og selv skal læse 
op på, eller kan søge merit for.

Dette foregår torsdag d. 8.februar 2007 kl. 16.00 i 
vores træffetidslokale 9.1.33a

Du skal medbringe brevet med dit tilsagn om en 
plads på KU.

Mvh Studievejledningen for Medicin KU.

Studievejledningen

EKSAMEN – DET VED JEG ALT 
OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via Internettet 
inden den 15. september/15. februar, herefter er det 
for sent og du vil ikke få lov at gå op. Derfor skal du 
også huske at kontrollere dine tilmeldinger.
 
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret. Dette gøres bedst 
ved at logge ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind 
igen. Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > 
Vis tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 5 hverdage inden 
dagen hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen 
tæller ikke med i de 5 dage. Vær opmærksom på 
at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke 
mulighed for at gå op før næste semester, derfor er 
det en god ide at tale med en studievejleder inden 
man afmelder eksamen. 
 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

STUDIEOPHOLD I 
UDLANDET
Informationsmøde 

Som medicinstuderende ved KU har du mulighed 
for et ophold ved et universitet i udlandet via en 
udvekslingsaftale med et universitet i Europa 
(Erasmus-aftale), i Norden (Nordplus-aftale), med 
Vanderbilt Medical School, USA, eller ved selv at 
arrangere et ophold. 

Er du interesseret i at vide:

·Hvornår på studiet du kan komme af sted?
·Hvor du kan komme hen?
·Hvor lang tid du kan studere i udlandet?

LÆSEMAKKER?

Medicinstudiet kan være nemmere at komme igen-
nem hvis man har en læsemakker. Her er nogle 
steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker hvis du 
lige er startet på studiet, eller hvis du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester og føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre der ligesom 
dig har svært ved at finde en at læse med.

På administrationsgangen uden for studievejled-
ningens kontor er en opslagstavle med overskriften 
”læsemakkermarked”. Her kan du hænge opslag 
op eller du kan se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i 
MOK eller på punkt.ku, hvor masser af medicins-
tuderende kigger. Hvis du er ny på studiet kan du 
prøve at spørge din tutor om de kender nogle.

Det gode råd er at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

OSVAL 2 STUDENT SØGES
 
Rygestop og kirurgi.
Spændende og velafgrænsede opgaver.
Fokus på god vejledning.
 
Ring 4488 3578 eller 4488 3579
eller send en e-mail: annmo@heh.regionh.dk

Ann M. Møller Overlæge, dr.med.
Anæstesiologisk afd.  Herlev Hospital

·Hvordan du søger?
·Hvilke fag du kan følge?
·Og vil du høre om andres erfaringer fra Bruxelles, 
Firenze og Tokyo?

Så kom til 
Informationsmøde i Dam Auditoriet torsdag d. 8. 
februar 2007 kl. 16.15

7.-12.sem

STUDIET

Skal man være oppe hele natten og 
se Superbowl XLI, så kræves der 
lidt ekstra at stå i mod med. 
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E-LÆRINGSPLATFORMEN 
BLACKBOARD ERSTATTES 
AF KU’S NYE FÆLLES E-
LÆRINGSMILJØ ”ABSALON”  

E-læringsplatformen Blackboard erstattes af 
et fælles e-læringsmiljø for KU. Dette sker da 
Københavns Universitet i følge EU krav har skul-
let bringe vores Lærings Management System i 
udbud. Et udbud der resulterede i e-læringsmiljøet 
ABSALON, som er baseret på et norsk system ”Its 
learning”. 

ABSALON er et virtuelt læringsmiljø, som fra 1. 
februar 2007 giver alle studerende og undervisere 
mulighed for at supplere deres daglige aktiviteter 
med redskaber, der understøttes af det virtuelle 
miljø. 

En del af ABSALONs funktioner har ligheder med 
Blackboard – men er på mange områder mere mål-
rettet til de studerendes behov. Fx kan man arbejde 
projekt- og portfolioorienteret, være i dialog via 
chat eller diskussionfora og udveksle opgaver. 

ABSALON vil også blive en del af studiemiljøet; 
studerende og forskere kan nemlig oprette egne 
virtuelle rum til egne studie-netværk, forskergrup-
per eller til andre faglige interessefællesskaber. 
Du vil til og med kunne invitere personer udenfor 
KU med ind i dit eget rum. Der vil komme mere 
information om dette når ABSALON er endeligt 
implemeteret.

ABSALON vil efterhånden erstatte de platforme 
som bliver benyttet i de forskellige undervisn-
ingsmiljøer og vil være det fælles virtuelle samling-
spunkt for studerende og undervisere ved KU. 

Hvornår kan jeg få adgang til forårets kurser i 
ABSALON?
I øjeblikket er Center for Webbaseret Læring ved 
at foretage implemeteringen af ABSALON. Pr. 1. 
februar 2007 har alle KU ansatte og studerende 
adgang til ABSALON med alle dets herligheder. 

Login vil stadig være via Punkt KU med CPR nr 
og 4 cifret adgangskode. I Punkt KU vil du pr 1. 
februar se link til både ABSALON og Blackboard. 
I foråret vil nogle kurser afvikles i Blackboard 
og andre i ABSALON, fordi overflytningen fra 
Blackboard til ABSALON er en større proces, der 
strækker sig over forårssemesteret. Fra sommeren 
2007 vil alle tidligere Blackboard-kurser være 
overflyttet til ABSALON, da Blackboard-licensen 
udløber 1. maj 2007.

Tålmodighed er en dydJ
Som studerende kan det opleves som frustrerende 
at skulle benytte 2 platforme i en periode – samt 
ikke have adgang til forårets kurser fra semes-
terstart af. 
Det er et stort arbejde at flytte fra et e-læringsmiljø 
til et andet, og skiftet opleves mindst lige så frus-
trerende for undervisere og studiesekretærer, der 
netop havde vænnet sig til at benytte Blackboard. 
Hav derfor tålmodighed med din underviser og 
studiesekretær, der nu skal til at lære at navigere 
og lægge materiale ud i et nyt system, som de først 
får adgang til samtidig med SUNDs studerende.

Mere information
I de næste numre af MOK vil du løbende blive 
orienteret om overgangen til ABSALON samt de 
nye muligheder det nye system byder på.
 
Du kan læse mere om ABSALON på http://cwbl.
ku.dk/

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Sara Legind-Hansen, Koordinator 
for WebBaseret Læring - Sundhedsvidenskab på 
wbl@pucs.ku.dk 

Studietilbud

FRIVILLIGE AFTENKURSER

CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE studerende på 6.-12. 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. semes-
ter, 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, infiltra-tionsanalgesi og materialevalg
- Suturering på fantom
- Træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med tilbagesting
Kateter:
- Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

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 færdigheder, 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 undersøgelse
- Træning i nogle af de vigtige undersøgel-ser på hinanden
- Mulighed for at bruge den indlærte un-dersøgelsesteknik på rigtige patienter  samt at 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 indeholder:
- Teoretisk gennemgang af basal og avan-ceret genoplivning inkl. rytmegenkendel-se, defibrillering 
og medicinering efter gældende europæiske standarder
- Intensiv træning i praktisk basal og avanceret genoplivning på realistiske fantomer
- Træning i teamlederfunktionen i diverse realistiske hjertestopscenarier

 

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

Kurser i februar måned:

DATO:   KURSUS:  TID:
13.02.2007   Kombi  16.15 – 20.30
13.02.2007   Genoplivning 16.15 – 19.00
13.02.2007   Obj. us.  16.15 – 20.00
22.02.2007   Kombi  16.15 – 20.30
22.02.2007   Genoplivning 16.15 – 19.00
22.02.2007   Obj.us.  16.15 – 20.00
 

Tilmelding er påkrævet til alle kurser og kan ske på telefon: 3545 5408

Sted:  Center for Klinisk uddannelse – Teilumbygningen - Rigshospitalet

STUDIET
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Scholarstipendium i forbindelse forskning i international klasse tilbydes 

Som led i et større forskningsprojekt, hvor den metaboliske og hormonelle kobling mellem 
skeletmuskulaturen og fedtvævet undersøges, søger vi efter medicinstuderende som er 
interesserede i et års forskning med tilhørende finansiering. 

Vi kan tilbyde: 
• Forskningsmiljø på højt internationalt niveau. 
• Oplæring i en række teknikker og analysemetoder i forbindelse med humant invasive 

forsøg. 
• 1 års scholarstipendium. 

Vi forventer til gengæld: 
• At ansøgeren er motiveret til at lære en række forskellige teknikker i forbindelse humant 

invasive forsøg (f.eks. anlæggelse af intravenøse og -arterielle katetre, flowmålinger, 
indirekte kalorimetri, bioptering). 

• At ansøgeren er motiveret til at sætte sig ind i en række analysemetoder. 
• At ansøgeren kan arbejde såvel selvstændigt som del af en forskergruppe. 
• At ansøgeren kan medvirke til planlægning og afvikling af forsøg, samt organisering af 

måleresultater. 
• At engelsk beherskes både mundtligt og skriftligt. 
Et minimum af erfaring fra klinikken foretrækkes. 

Forskningsprojektet udføres som led i et samarbejde med Centre of Inflammation and 
Metabolism og the Metabolic Mass-Spectrometry Facility, begge lokaliserede på 
Rigshospitalet, Tagensvej 20, opgang 76. 

Ansøgning skal indeholde motivation og curriculum vitæ. Husk at påføre eventuelle 
videnskabelige publikationer. Ansøgningen skal være formuleret på engelsk. 
Frist for aflevering af ansøgningen er den 1. marts 2007. 
Ansøgningen kan afleveres til en af nedenstående: 

Gerrit van Hall 
Associate Professor, leader of the Metabolic 
Mass-Spectrometry Facility  
Department of Medical Biochemistry and 
Genetics 
Rigshospitalet 
Tagensvej 20, section 7652 
2200 København N 
Telefon: 3545 7595 
E-mail: gvanhall@cmrc.dk
Web: www.inflammation-metabolism.dk

Christian P. Fischer 
Læge, PhD 
Centre of Inflammation and Metabolism, 
Rigshospitalet 
Tagensvej 20, afsnit 7641 
2200 København N 
Telefon: 3545 8609 
E-mail: cfischer@dadlnet.dk
Web: www.inflammation-metabolism.dk

STUDIET
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klare paragrafferne – det skal ghaneserne selv.
IMCC’s udgangspunkt er, at den eneste varige 
udvikling er den, der kommer indefra – fra be-
folkningen selv. Som nu på sundhedsklinikken 
i Nabulo. Den har manglet malariamedicin i tre 
måneder. Men vores opgave er IKKE at kaste os i 
4-hjulstrækkeren og fræse derud med medicin, den 
er at hjælpe administrationen med at finde ud af, 
hvad der er gået galt.«
 Mads, der mangler et semester i sit medicin-
studie, siger: 
 »Jeg er her ikke som læge, men som led i et projekt, 
der har til formål at hjælpe de lokale myndigheder 
med planlægning og prioritering i den primære 
sundhedssektor. Det er ting som: Hvordan opstiller 
man et regnskab? Hvordan laver man statistik? 
Hvordan skriver man en ansøgning? Det er måske 
at afsætte nogle få tusinde kroner til forbedringer 
på en sundhedsklinik. Hvordan bruges pengene 
bedst? Til nye låse, så medicinen ikke stjæles? Til 
bedre forhold for sundhedsarbejderne? Det er ofte 
småtingsafdelingen, men den har stor betydning 
her.«

På godt og ondt
Hvad er det hårdeste ved at leve så afsondret?
»At være så langt væk fra familie og venner,« 
siger Sara.
»Men når jeg får ondt af mig selv, så har jeg en god 
veninde, som siger til mig i telefonen, at det er
mig, der er ude at opleve, mig der får udvidet min 
horisont og min verden.«
Hvad skal der ske, når I kommer hjem?
»Vi skal gøre vore studier færdige,« siger Sara, der 
læser International Udvikling.
»Og så skal vi prøve, om vi kan få et barn. At være 
i Afrika betyder, at vi nu kender hinanden på godt 
og ondt og ved, at vores forhold kan bære.« Mads er 

enig: »Afrika 
har sat et stort 
og godt aftryk 
på os – vores 
o p h o l d  h e r 
har mærket 
og styrket os 
for livet!«

HÅND I HÅND FOR AFRIKA
B.T. 2. april 2006, 1 sektion, side 34

Kæresteparret Sara Krüger og Mads 
Falk er i Ghana med IMCC-Uland. Det 
har de lært meget af
– om landet og om hinanden

Af Birgitte Grue

Tumu, Ghana:
I Danmark ville krager vende 
her i den lille by med støvve-
je, som hvirvler alting rødt 
på denne tørre årstid. Vi er 
i Afrika, i Ghana, i Tumu 
– distriktshovedstaden i 
Sissala.
Det lyder fint, men er det 
ikke. Der er ekstrem fat-
tigdom i denne nordvestlige 
provins, Sissala, som er på 
størrelse med Sjælland og, 
hvor det på en af de få veje 
tager over to timer i en stærk firhjulstrækker bare 
at komme 50 km frem.

Ved første blik ser her trøstesløst ud. Men at alt håb 
langt fra er ude fremgår af butikkernes
optimistiske navne. Her er »Try Again« frisøren, 
»God will provide« købmanden og »Long Life«
apoteket. Her er livlige unger, der griner og råber: 
»Foli, foli!« (Hvide, Hvide!) og kommer spænende 
for at holde hånd med Sara og Mads.
»Menneskene her er så åbne og smilende, så 
humoristiske og selvironiske,« siger Mads Falk, 
30-årig medicinstuderende. Han og hans 29-årige 
kæreste, Sara Krüger, gi’r en hånd til Afrika – og 
en stor bid af deres hjerter.
Det opdager man hurtigt, når man møder dem 
i Tumu, hvor de arbejder som ulandsfrivillige, 
udsendt af organisationen IMCC.
»Her dør børn af malaria, af slangebid og af den 
kombination af fattigdom og infektioner, som er 
skyld i så stor dødelighed blandt Afrikas børn. Al-
ligevel har jeg rigtig mange dage her med boblende 

lykkefølelse,« siger Sara. 
Lykkelig – i det her jordhul? 
»Ja, for her har jeg lært så meget – om ressourcer 
både hos mig selv og hos menneskene her. Deres 
værdighed og humor hjælper os her, hvor vi er så 
rige i forhold til, hvor fattige, de er,« siger Sara. 
»For i modsætning til i Danmark, så forventer 
folk ikke, at de absolut SKAL være lykkelige hele 
tiden. De har ingen penge, men de har netværk, de 
har hinanden og de har deres stolthed. Som vores 
afrikanske ven, der er så fattig, at han ikke har 
råd til en skoletaske til sin datter. Men når Mads 
og jeg et par fredage 
i træk har inviteret 
ham på den lokale 
øl-bar, så insisterer 
han næste fredag 
på, at det nu er hans 
tur – det er hans ære 
og værdighed, der er 
på spil.«

Vi har så meget 
Alligevel synes Sara, det er hårdt hele tiden at 
mindes om »hvor meget vi har og, hvor lidt de 
har«.
Som da der gik hul på en sæk ris, der blev båret fra 
bilen ind i huset. »Kort efter sad vores vagtmand 
omhyggeligt og samlede hvert eneste riskorn op 
– og han har endda en god løn.«
Vi er i et af de fattigste områder i det tørre lan-
dområde syd for Sahara. I Sissala distriktet, hvor 
hvert femte barn dør, før det er fem år. Her er ét 
hospital (uden en generator at slå til, når strøm-
men forsvinder) og seks sundhedscentre – ordet 
lyder flot, men reelt dækker det over usle beton-
barakker, der hverken har toilet eller elektricitet 
og, hvor både medicinen og den sidste saks ofte 
er forsvundet.
»Men de lokale sundhedsarbejdere gør et stort, 
frivilligt og ubetalt arbejde – så kan vi ikke tillade 
os at miste modet,« siger Mads.
»Det er frygteligt at se børn dø og vide, hvor lidt der 
skulle til for at redde dem. Men vi er her ikke som 
livreddere på det personlige plan. »Den klarer jeg! 
effektivitet«, som vi har med hjemmefra, den er vi 
forpligtede til at skrue ned for her. For vi skal ikke 
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FORSØGSPERSONER TIL 
IDRÆTSMEDICIN
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
søger forsøgspersoner der opfylder følgende krav: 
Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge, hvordan hæmning af væksthor-
mon påvirker muskler og sener i forbindelse med 
akut træning.
Du vil under forsøget få målt din VO2max (kon-
dital).
Forsøget inkluderer endvidere 1 hudbiopsi, 2 
senebiopsier og 2 muskelbiopsier.

Vi giver 2000 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:
Rie Harboe Nielsen, stud.med. skolarstipendiat,
tlf. 35316663 eller 26131377

MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idræts-
medicin, Bispebjerg Hospital. 

BØGER SÆLGES
Laboratorieundersøgelser (Erik Kjærsgaard 
m.fl.), 3.udgave. Pris 75kr (nypris ca. 125kr)

Basisbog i medicin og kirurgi, 3.udgave. 
Pris 550kr (nypris 885kr)

De indre organers anatomi (Erik Andreasen 
m.fl.), 9.udgave. Pris 500kr (nypris 824kr)

Medicinsk filosofi (Henrik Wulff m.fl.), 1.udgave. 
Pris 200kr (nypris 355kr)

Anatomisk billedordbog (Heinz Feneis), 3. 
udgave. Pris 175kr (nypris 322kr)

Alle bøger fremstår stort set som nye og uden over-
stregninger, dog er der enkelte ridser på forsiden 
af ”De indre organers anatomi”.

Kontakt 
Sophine Krintel på mail: bog@sophine.dk

SE HER….
HAR DU TYPE II DIABE-
TES, ER DET LIGE DIG VI 
SØGER!
Formålet med dette forsøg er at undersøge arbe-
jdsintensitets betydning for fedtmetabolisme. 

Forsøget indebærer en indledende screening, 
hvor vi måler din kropssammensætning (fedt%) 
dit kondital og en måling af din insulinfølsomhed 
(ca. 4 timer). 
Derudover er der 2 forsøgsdage af 3 timers 
varighed hver.
Forsøget vil omfatte udtagelse af blodprøver og 
muskelbiopsier. 

Du skal være mand mellem 30 og 60 år, og have 
type II diabetes.

Forsøgsdeltagelse honoreres med 1500,- (B-ind-
komst)

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte os 
på telefon, E-mail eller komme forbi og snakke 
med os.

Kontakt
Specialestuderende Steen Larsen                      
Tlf: 35 32 75 47 eller 27 14 43 63                            
rum 10.1.36                                                              
slarsen@mfi.ku.dk             

Lektor Jørn W. Helge 
Tlf: 35 32 75 06
 rum 12.4.36
 jhelge@mfi.ku.dk

MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
PANUM Instituttet  •  Københavns Universitet

Blegdamsvej 3  •  2200 København N
Afdelingen for Patofysiologi.

CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
Der er et antal stillinger som studentermedhjælper 
ved Center for Klinisk Uddannelse (CeKU) ledige.

CeKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på 
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen i 
Centeret er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. Træningen omfatter kom-
munikationstræning og en række praktiske fær-
digheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering, 
gynækologisk og neurologisk undersøgelse m.m.).
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder 
samt hjælp til undervisningen i kommunikation-
stræning med bl.a. teknisk assistance, foruden 
assistance til anden undervisning. Desuden 
assistance ved afholdelse af stationsbaseret eksa-
men, vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og 
lagre samt andet forefaldende arbejde. Endelig 
forventes det at de der ansættes deltager i stedets 
forskningsaktiviteter.
 
Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået 3. 
semester og kunne besætte jobbet flere år frem. 
Derudover skal du være fleksibel, besidde gode 
samarbejdsevner og være socialt anlagt. Samtidig 
vil det også være en fordel, hvis du interesserer dig 
for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde. 
Undervisnings- og klinisk erfaring er en fordel.
Oplæring er et ca. 30 timers lønnet forløb, der 
primært foregår aftener og måske weekender i 
marts måned.
 
Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende aktiv-
itetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i 
samarbejde med de øvrige ca. 20 studentermed-
hjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig 
til:
Center For Klinisk Uddannelse, 
afsnit 5404, Rigshospitalet.
Susanne Andersen, tlf. 35 45 54 08
 
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 7. marts 
Tiltrædelse: hurtigst muligt efter samtale.
 

Ansøgning med CV senest 
fredag d. 23. februar 

til:
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

RASKE FORSØGS-
DELTAGERE 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 
minutter)

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 

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

OPGAVESKRIBENT 
SØGES!
Ménièreudvalget under den tidligere patientforen-
ing Ménière/tinnitusforeningen – nu Høreforenin-
gen – har gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt foreningens medlemmer vedrørende de 
symptomer en del Ménière/tinnitusramte lider 
under ved brug af elektronisk udstyr.
Symptomerne er typisk kvalme, svimmelhed, 
forøget tinnitus og balanceproblemer.

Med baggrund i den gennemførte spørgeskemaun-
dersøgelse håber udvalget, at forskere/studerende 
indenfor medicin, teknologi vil gå videre med en 
undersøgelse af, hvad årsagen kan være.

Formålet for udvalget er at få klarhed over, hvorfor 
nogle, men ikke alle med den samme lidelse, får 
symptomerne. Ved at kende baggrunden, vil det 
måske være muligt at ændre tingene.

Ved ikke at have mulighed for at kunne bruge/være 
i nærheden af elektronisk udstyr (f.eks. PC) sættes 
man udenfor samfundet, både nu og i fremtiden.  
 
Udvalget har tilsagn fra de personer, der har bes-
varet skemaet, om evt. at kunne stå til rådighed 
med deres viden overfor dem, der forhåbentlig vil 
være interesserede i at løse denne opgave.

Oplysninger om foreningen og de nævnte sygdomme 
kan indhentes hos udvalget på bonde@eriksminde.
dk 

Venlig hilsen 
Ingrid Bonde Nielsen
bonde@eriksminde.dk 
Formand for Ménièreudvalget , Høreforeningen
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HAR DU LYST TIL AT 
DELTAGE I FORSØG?
Til vores database søger vi sunde og raske frivillige 
mænd og kvinder der er over 18 år, der ikke ryger 
og som ikke tager fast medicin

Når du deltager i et forsøg modtager du økonomisk 
kompensation.

Ring mellem kl. 08,00  - 15,00 og snak med vores 
projektsygeplejersker på tlf. 36 34 48 83

Eller send en e-mail til:
kontakt@phaseonetrials.com

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside 
www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører 
afprøvninger af nye lægemidler i Danmark for 
lægemiddel- og biotekindustrien. 
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Hos-
pital, som er medejer af virksomheden.

PUSTERUM FRA MEDICINSTUDIERNE I 

STIMULERENDE OM-
GIVELSER I NEW YORK.
Au-pair stud.med. søges snarest muligt af dansk-
engelsk ægtepar bosiddende 25 minutter fra 
downtown Manhattan. 

Familien består af en 76-årig tidligere professor 
i biofysik og fysiologi på Georgetown University, 
samt speciallæge i gynækologi og intern medicin 
og direktør i medicinalbranchen, og 2 gravhunde. 
Arbejdet består primært af lettere pasning (ikke 
personlig hygiejne) og underholdning af den pen-
sionerede professor, som lider af Parkinsonisme 
og gangbesvær. Derudover indkøb og lettere fore-
faldende arbejde. 

Ansættelsesperiode minimum 3 mdr. men med 
mulighed for forlængelse. Arbejdet kan periodevist 
være krævende og ensomt. 

Fri kost og logi, bil og mobiltelefon stilles til 
rådighed. Honorering efter aftale.

Krav/forventninger: Ikke-ryger, kørekort, gode 
engelsk-kundskaber, og evne til at disponere eget 
arbejde.

Nærmere oplysninger kan indhentes hos 
læge Pia Føgh,
tlf 40525006 / 39614550.
Ansøgning til: piaf@dadlnet.dk

SEKRETÆR SØGES TIL 
ULTRALYDKLINIKKEN 
FOR GRAVIDE
Ny Østergade 5, 1101 K

Vi søger en sekretær fra 1. evt. 15. februar samt 
en vikar i 3 mdr. fra 1. marts.

Du vil indgå i et team med i alt 4 stud.med’er.

Arbejdstiden er oftest fra 15.30-21.00 samt lørdag 
8.30-15.00. Der er enkelte dage med arbejde også 
om dagen. Du skal arbejde 1-2 gange om ugen.

Du skal udføre almindelig sekretærarbejde, som 
mest består i at booke tider og tale med de gra-
vide, samt være behjælpelig med at få arbejdet 
til at glide på klinikken. Du skal hjælpe til ved 
moderkageprøver og fostervandsprøver og kunne 
tage blodprøver.

Du vil få stor indsigt i prænatal diagnostik.
Timeløn 125 kr. + feriepenge.

Send en mail med en ansøgning 
att. Lillian Skibsted 
eller hvis du ønsker mere information om jobbet 
til skibsted@get2net.dk

Du kan læse om klinikken på 
www.babyscanning.dk 

LÆR GENOPLIVNING PÅ 
EN HELT NY MÅDE!
Et forskningsprojekt på Rigshospitalet om hjert-
estop-behandling søger at afklare om en ny type 
undervisning i basal genoplivning er mere effektiv 
end konventionel undervisning.

Deltagerne bliver fordelt på to grupper, hvor den 
ene modtager gruppe-undervisning i ca. 30 min., 
mens deltagerne i den anden gruppe modtager 
individuel undervisning i 4 – 5 min.
Før og efter undervisning gennemfører alle en 
test af deres færdigheder inden for basal genop-
livning.

Samlet tidsforbrug på undervisningsdagen er ca. 
1½ time.

3 måneder senere skal man møde op igen til en test 
af ens færdigheder. Her vil tidsforbruget være ca. 
10 minutter. Denne dag honoreres man med

200,- kr. som tak for hjælpen. 

Undervisningsdagen er torsdag 8. februar 
2007 og testdagen er tirsdag  8. maj 2007

Begge dage foregår på Center for Klinisk Uddan-
nelse (CeKU) i Teilumbygningen ved Rigshospi-
talet i tidsrummet 16 – 21. Deltagerne startes i 
fire hold med ca. 1 times mellemrum.
Eneste krav til dig er at du er 
stud. med. på 3. semester
Tilmelding skal ske på pernilla@stud.ku.dk 
hurtigst muligt; det er først til mølle! Angiv gerne 
hvilket tidspunkt der passer dig bedst på under-
visningsdagen, så får du snarest at vide hvornår 
du skal møde op.

Yd dit bidrag til forskningen, undgå muskelbiopsi-
er, bliv bedre til genoplivning og få penge for det!

På vegne af forskningsgruppen
Dan Lou Isbye
Læge, projektansvarlig
Rigshospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken, 
afs. 4231

BØGER SÆLGES
Alle bøger fremtræder nærmest helt nye og 
ubrugte.
Ingen understregninger.

1) Psykiatri – En Grundbog, 2. udgave, 2006,  
Poulsen et al. Nypris: 358,-.  Pris: 200 Kr.

2) Klinisk Socialmedicin.2004. Michelsen et al.
Nypris: 445,-  Pris: 275 Kr.

3) Sociale Ydelser.2006 Udgave.
Nypris: 80 Kr.  Pris: 40 Kr. 

4) Retsmedicin, Nordisk lærebog.Thomsen et al. 
2004. Nypris: 575 Kr.  Pris: 400 Kr.

5) Ortopædisk Kirugi. 5 Udgave. Sneppen et al.
Nypris: 790 Kr.   Pris: 550 Kr.

6) Medical Microbiology. Mims et al. 3 Udgave, 
2004.   Pris: 250 Kr.

7) Pharmacology. Rang & Dale. 5 Udgave. 2003.
   Pris: 150

Kontakt:
Tlf: 22 99 42 37

HERLEV-ØSTERBRO 
UNDERSØGELSEN SØGER 
NYE KOLLEGAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og 
få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

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

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.15 til ca. kl.20.00 
også i eksamensperioden. Desuden forventer vi, at 
du er interesseret i at arbejde min. ½ år. 

Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling 
på Herlev Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV  til 
Afdelings- og projektsygeplejerske Anne Lene 
Oxlund på anleox01@heh.regionh.dk

Du er velkommen til at søge yderligere information 
man-tirs-tors på tlf. 44 88 33 17

SÆDDONORER SØGES 
TIL UNDERSØGELSE 
FOR ANTISTOFFER MOD 
SÆDCELLER
Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, 
Fertilitetsafdelingen søger 1-2 unge mænd med 
god sædkvalitet, der er villige til at aflevere en 
sædprøve ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal 
bruges til en analyse for antistoffer mod sædceller 
og ikke til insemination.

Honorar 300,00 kr. pr. prøve. 

Nærmere information fås hos 
  Birgitte Antoniades. 
  TLF.: 33 74 40 26  
  Email:BIA@KPLL.dk

  Københavns Praktiserende
  Lægers Laboratorium
  Pilestræde 65
  1112 København K
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STUDENTERMEDHJÆLP 
SØGES!
Det Internationale Kontor ved Københavns 
Universitet søger en studentermedhjælper til 
ansættelse per 1. marts 2007. Vi behøver hjælp 
til at forberede vores studerende på at tage på 
studieophold i udlandet.
 
Dine opgaver bliver:
· Generel vejledning af danske studerende, der 
gerne vil læse i udlandet 
· Udarbejdelse af de internationale studerendes 
karakterbeviser
· Bistå administrationen af Nordlys programmet
· Besvarelse af generelle henvendelser fra stud-
erende og andre
· Bistå med ad hoc opgaver for kontoret

Kvalifikationer:
Vi ønsker en selvstændig og dygtig studerende 
med interesse for internationalisering og med 
egen erfaring fra studieophold i udlandet. Gode 
engelskkundskaber – både i skrift og tale – er 
nødvendige. Det er en forudsætning at kunne få 
noget fra hånden i en ofte meget travl hverdag. Det 
er derfor vigtigt, at du er effektiv, har ordenssans 
og overblik. Det er endvidere nødvendigt, at du er 
fleksibel med hensyn til arbejdstider og har let til 
smil og venlig betjening af medstuderende.

Vi tilbyder:
· 21 timers arbejde om ugen (fordelt på tre faste 
dage).
· Løn efter gældende overenskomst
· Vores afgående studenter vil selvfølgelig sørge 
for, at du får den nødvendige oplæring
· En selvstændig og afvekslende arbejdsdag i et 
dynamisk kontor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til chefkonsulent 

Trine Sand 
tlf. 35 32 39 27, 
e-mail tsm@adm.ku.dk 

eller Line Gregersen 
tlf. 35 32 29 18 
ling@adm.ku.dk. 

For yderligere information om Det Internationale 
Kontor se www.ku.dk/international/  

Ansøgning, bilagt kopi af eksamensud-
skrift samt evt. udtalelser skal være 
modtaget på Det Internationale Kontor 
senest mandag d. 19. februar 2007 kl. 
12.00. 
Ansøgningen sendes til Det Internationale Kontor, 
mærket ”Studentermedhjælp 2. sal” Fiol-stræde 24, 
1010 København K.

Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 8 med 
ansættelsesstart fra d. 1. marts.

MANDLIGE RASKE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Ved Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Insti-
tuttet, søger vi utrænede normalvægtige mænd 
(BMI (20-25 kg/m2)) i alderen 20-30 år, uden 
familiær disposition (1’ grads slægtninge) til type 
2 diabetes. 

Det omfattende videnskabelige projekt omhandler 
betydningen af normal kost (~30E% fedt) eller 
fedtholdig kost (~60E% fedt) samt træningens ef-
fekt på musklers evne for energi dannelse. 

Kostinterventionen er fordelt over 3 sammenhæn-
gende perioder af 1-, 2-, og 2 uger. Disse indebærer 
ialt ~12 dage med kost registrering og daglig afve-
jning af indtagen mad. 

Sidste periode af 2 uger indebærer desuden sta-
tionær cykeltræning (6 gange/uge af 45 min) af 
moderat intensitet og under supervision. 

Ved deltagelse i forsøget får du blandt andet målt 
din kropssammensætning (fedt%) og dit kondital. 
Din krops insulinfølsomhed vil også blive målt 
over 3 ikke sammenhængende halve dage. Disse 
inkluderer, at der udtages mindre blodprøver og 
nogle muskelvævsprøver, de sidste fra ydersiden 
af din lårmuskel.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 
Der ydes et honorar for deltagelse i projektet. 

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte 
mig på telefon eller e-mail.
Cand. Scient. og PhD stud. Mette Skovbro 
Tlf: 35 32 74 13, 
Email: mskovbro@mfi.ku.dk 

Afdeling for Patofysiologi
MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT, 12.1.6.

PANUM Institutet · Københavns Universitet
Blegdamsvej 3 · 2200 København N

JOBOPSLAG: STUDIE-
VEJLEDER VED MEDICIN
To stillinger som studievejleder for medicin med 
start fra hhv. 15. marts og 1. august.

En af vores kolleger bliver færdige som læge og to 
står foran at stoppe som vejleder i løbet af foråret. 
Derfor mangler vi to nye ansigter i studievejleder-
gruppen. Stillingerne vil være ledige fra hhv. den 
15. marts og 1. august.

Hvad skal du lave?
Din primære arbejdsopgave bliver at hjælpe og 
vejlede dine medstuderende om store såvel som 
små problemer i din ugentlige træffetid. Desuden 
skal du lave sagsbehandling og deltage i relevante 
møder. Alle studievejledere mødes hver tirsdag, 
hvor vi diskuterer aktuelle sager og problemstill-
inger i forbindelse med vores arbejde. Vi er pt. syv 
studievejledere på 5. til 11. semester. 

Hvad får du ud af det?
Som studievejleder får du et godt indblik i dit eget 
studie og du får et godt og bredt netværk på hele 
universitet. 

Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet 
arbejdsgruppe, men med stor individuel fleksi-
bilitet mht. planlægning af egne arbejdsopgaver 
og arbejdstider. 

Du vil få en tung ballast af erfaring, som du helt 
sikkert vil kunne tage med dig i virket som læge, 
bl.a. inden for emner som; den svære samtale, 
præsentation foran store forsamlinger samt udar-
bejdelse af skriftlige informations materialer og 
fortrolige sagsakter – og meget meget mere..!

Du vil få en grundig uddannelse inden for ve-
jledningsmetode, studieteknik og studieordnin-
ger/regler.

Praktisk information!
Stillingen er beregnet på 50 - 60 timer om måneden, 
men dette kan dog forhandles.
Vi ser gerne at du har bestået første studieår og 
har mindst ét år tilbage på studiet.

Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskol-
leger, et spændende job, gode arbejdsforhold og fast 
indtægt, så send en ansøgning til 

  Studienævnet for Medicin
  Att. Mette Kristensen
  Panum Instituttet
  Blegdamsvej 3b
  2200 Kbh.N

Denne skal være os i hænde senest 
mandag den 26. februar klokken 12. 
Samtalerne vil blive afholdt i uge 10. Du er meget 
velkommen til at kontakte os, hvis du har yder-
ligere spørgsmål.

Studievejledningen for Medicin, 9.1.31, telefon 35 
32 70 91 eller mail sun-stv-medicin@adm.ku.dk

LÆGEPRAKSIS PÅ 
FREDERIKSBERG C 
Solopraksis i almen medicin centralt beliggende på 
Frederiksberg søger medhjælp til sygeplejerske-
/sekretærarbejde i praksis én dag ugentligt og som 
vikar efter behov.

Arbejdet er selvstændigt og med vekslende arbe-
jdsopgaver som f.eks. blodprøvetagning, vaccina-
tioner og telefonvisitation. 
Du vil arbejde sammen med en sygeplejerske. 
Praksis har edb med styresystemet Medwin. 

Studerende med Medwin/praksiserfaring eller på 
fase 2 foretrækkes.

Henvendelse rettes til 
Læge Eva Togsverd
Hostrups Have 40, 2. mf.
1954 Frederiksberg C
Tlf. 3537 0520 i dagtiden 
og 4495 5675 om aftenen/weekenden.
E-mail: evatogsverd@hotmail.com

520 kroner ned i din lomme!
En krone sparet, er en krone tjent… som bek-
endt. Så hér er et tilbud til dig!

Finn Bojsen-Møller ”Bevægeapparatets 
Anatomi” 12. udg. (nyeste) incl. CD.rom. 
Enkelte blyantsunderstregninger, men ellers i 
pæn stand.     
  500,- (du sparer 200,-)

Matthiessen: ”Overfladeanatomi” – som 
ny!
  75,- (du sparer 70,-)

Einar Kringlen: ”Den kliniske samtalen” 
– som ny!
God NORSK bog til sunhedspsykologi (med. 
og odont.) og kursus i basal kommunikation.
  200,- (du sparer 250,-)

Ring eller skriv til Jannie på 22455335 
eller janniep@stud.ku.dk

BOG TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.
Holum: Fundamentals of general,
organic and biological chemistry.  
200,-

Bogen er i MEGET fin stand og nyeste udgave!

Mail: mrl@sol.dk

ANNONCER
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RUSVEJLEDNING 2007
Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten er 
forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet 
sig af sted, som om hver dag var den 24 december, 
som om hver time var en uforberedt eksamina-
tion i diencephalon og regio cruralis posterior..!! 5 
måneder uden rusvejledning. Ikke godt nok.!!

Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusve-
jledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! 
Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen 
så kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende at 
der er nogle talenter, som rusvejledere bør besidde 
for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
- kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærvær-
digt gøglerinstrument) mens man reciterer 
døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer 
en 7 dages madplan for veganere
- finde på 6 nye banebrydende oplæg egen-
hændigt....om dagen
- være officer fra jægerkorpset, så man kan styre 
de skrigende masser

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet
- være mere interessant end dem fra Big Broth-
er……
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, 
både på seminarer og på rustur. Man kan ikke lave 
den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tål-
modighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin 
mobiltelefonitis.

PRAKTISK PÆDIATRI 
2. UDGAVE
REDIGERET AF PETER OLUF SCHIØTZ OG FLEMMING SKOVBY

Ny og opdateret 2. udgave af Praktisk pædiatri. Bogen er 
i omfang væsentligt øget i kraft af mere uddybende og 
forklarende tekst samt fl ere kliniske fotos og illustrationer. 
Endvidere er der tilføjet to nye kapitler om international 
pædiatri samt fysisk og seksuel mishandling. 

Bogen suppleres af ledsagende multiple choice spørgsmål til 
hvert kapitel på forlagets hjemmeside.
 
384 sider, ca. kr. 598,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

Som frivillig på Livslinien taler du 
med selvmordstruede, med men-
nesker i krise samt med pårøren-
de og efterladte. Du skal have lyst 
til at lytte – og have en relevant 
faglig baggrund. 

Livslinien tilbyder dig: 

• En solid grunduddannelse 
• Regelmæssig supervision 
• Efteruddannelse og temaaftner 
• Et team med 140 engagerede 
frivillige 

• Et tværfagligt miljø 
• Godt socialt og fagligt netværk 
• Senere mulighed for rådgivning  
via e-mail 

• Gode lokaler i Nyhavn 

Livslinien forventer at du: 

• Er ansvarsfuld og tolerant 
• Vil udvikle dine kompetencer 
inden for selvmordsforebyg- 
gelse, bl.a. samtaleteknik og 
risikovurdering 

• Kan tage formiddags-, efter- 
middags- eller aftenvagter 

• Engagerer dig helhjertet gen-
nemsnitligt fire timer om ugen. 

Livslinien søger voksne frivillige i 
alle aldre, der har lyst og overskud 
til at engagere sig som frivillige.  

Ønsker du mere information om 
arbejdet som frivillig, så kontakt  
os på telefon 3332 1119 eller 
livslinien@livslinien.dk 

Så sender vi dig informations-
materialet ’Frivillig på Livslinien’  

Send din ansøgning til 
Livslinien inden den  
15. februar 2007 

Fortæl om dig selv, din faglige 
baggrund og hvorfor du vil være 
frivillig på netop Livslinien.  
Mærk ansøgningen ’Frivillig’. 

Send ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157,  
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk 

Læs mere om Livslinien og se 
datoer for ansættelsessamtaler  
og den obligatoriske grundud-
dannelse på www.livslinien.dk 

Bliv frivillig på Livslinien
Livslinien søger frivillige til telefonrådgivningen 

RUSVEJLEDNING & ANNONCER

Rusvejledning inkluderer to weekendsem-
inarer:
d. 16.-18. marts
d. 20.-22. april

Ét ugeseminar:
d. 10.-17. august

Sidst, men ikke mindst, én rustur
d. 24.-30. august

Herudover holder de enkelte grupper og undergrup-
per en del møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, 
hvor det er obligatorisk at man møder frem til et 
af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når 
den enkelte har fundet ud af om vedkommende har 
lyst og magter at leve op til de hårde krav. Hvis 
man har været vejleder, er det nok bare at møde 
op og tilmelde sig.

Møder og tilmelding ligger som følger:
Obligatorisk informationsmøde:
Fredag den 9/2 kl. 16 i studenterklubben
Tirsdag den 13/2 kl. 16 i studenterklubben
Onsdag den 14/3 kl. 16 i studenterklubben

Aktiv tilmelding:
Torsdag den 15/2 kl. 16-17 i studenterklubben
Fredag den 16/2 kl. 16-17 i studenterklubben

Første stormøde:
Tirsdag d. 20/2 kl. 20.00 i studenterklubben
Kom glad, kom frisk !!!

M.V.H. Overvintringsgruppen



Som frivillig på Livslinien taler du 
med selvmordstruede, med men-
nesker i krise samt med pårøren-
de og efterladte. Du skal have lyst 
til at lytte – og have en relevant 
faglig baggrund. 

Livslinien tilbyder dig: 

• En solid grunduddannelse 
• Regelmæssig supervision 
• Efteruddannelse og temaaftner 
• Et team med 140 engagerede 
frivillige 

• Et tværfagligt miljø 
• Godt socialt og fagligt netværk 
• Senere mulighed for rådgivning  
via e-mail 

• Gode lokaler i Nyhavn 

Livslinien forventer at du: 

• Er ansvarsfuld og tolerant 
• Vil udvikle dine kompetencer 
inden for selvmordsforebyg- 
gelse, bl.a. samtaleteknik og 
risikovurdering 

• Kan tage formiddags-, efter- 
middags- eller aftenvagter 

• Engagerer dig helhjertet gen-
nemsnitligt fire timer om ugen. 

Livslinien søger voksne frivillige i 
alle aldre, der har lyst og overskud 
til at engagere sig som frivillige.  

Ønsker du mere information om 
arbejdet som frivillig, så kontakt  
os på telefon 3332 1119 eller 
livslinien@livslinien.dk 

Så sender vi dig informations-
materialet ’Frivillig på Livslinien’  

Send din ansøgning til 
Livslinien inden den  
15. februar 2007 

Fortæl om dig selv, din faglige 
baggrund og hvorfor du vil være 
frivillig på netop Livslinien.  
Mærk ansøgningen ’Frivillig’. 

Send ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157,  
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk 

Læs mere om Livslinien og se 
datoer for ansættelsessamtaler  
og den obligatoriske grundud-
dannelse på www.livslinien.dk 

Bliv frivillig på Livslinien
Livslinien søger frivillige til telefonrådgivningen 
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

Velkommen tilbage til såvel gamle som nye studerende. Vi går et 
spændende forår i møde med blandt andet intro for nye studerende og 
mange spændende kurser.

I FADLs Sekretariat (bygning 1.2.7) kan du som medlem hente diverse 
kittelgejl, studiekalender, Medicin.dk - Kittelbogen (”Den lille grønne”) 
og få svar, hvis du har spørgsmål til f.eks. din Codan Forsikring via FADL.

KURSUSTILMELDING
Torsdag den 1. februar kl. 10.00 startede kursustilmelding til lægevikarkurserne forår 2007 i FADLs Kreds-

forening, København. 

Kursustilmeldingen kan kun ske via vores online-tilmelding på www.fadl.dk. Gå ind på forsiden og klik på 
linket ”online-tilmelding”. Der er et begrænset antal pladser på hvert hold, og du kan max vælge 3 kurser.

Vær opmærksom på, at du først kan betale for kurset fra mandag den 12. februar. Det koster 50 kr. pr. kur-
sus, og betaling skal ske i FADLs Sekretariat (lokale 1.2.7) i åbningstiden. Betaling med Dankort og via inter-
nettet er ikke mulig. Så snart et kursus er fyldt, bliver det fjernet fra internettet. 

Vær opmærksom på:

* Ved betaling får du udleveret en kvittering, som også er en forsikring om, at du har fået en kursusplads. 

* Når du er tilmeldt et kursus og har betalt, vil dit navn fremgå på www.fadl.dk under det givne kursus.     
Bemærk, at der kan være en vis forsinkelse på dette.

* Hvis du har tilmeldt dig et kursus og alligevel ikke kan deltage, så husk at melde afbud til marie@fadl.dk, 
så en anden kan få gavn af pladsen.

* Kursister vil i løbet af ugen, inden det pågældende kursus starter modtage en påmindelses-mail med 
information om tid og sted for kurset. 

KONTINGENT 1. HALVÅR 2007
Den 15. februar udsender vi opkrævning for FADL-kontingentet gæl-

dende for 1. halvår 2007. Husk derfor at give besked til FADLs Sekretariat, 
hvis du har skiftet adresse, CPR-nummer eller andet. 

Hvis du er blevet kandidat, skal du sende en mail til kkf@fadl.dk, så 
sørger vi for at udmelde dig.  

INDRE ORGANER
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Af Inger Wæhrens og Simon Ser-
bian, Uddannelsespolitisk Udvalg, 
FADL

Sundhedsstyrelsen  er kom-
met med et forslag til den nye 
bekendtgørelse om lægers tur-
nusuddannelsesforløb, og FADL 
har givet høringssvar på dette. 
Turnusuddannelsesforløbet lever 
ikke op til de forventninger vi i 
FADL har om hvad et godt forløb 
er. Der er hverken tale om turnus 
reduceret til 1 år, nye målsætnin-
ger eller en ny fordelingsordning. 

Fordelingssystemet

FADL finder det dybt bekla-
geligt, at det ikke er lykkedes 
at udvikle og implementere et 
fordelingssystem, der er bedre 
end det eksisterende. Det hid-
tidige arbejde med at udvikle 
den såkaldte ’Danske model’ har 
været lovende. Der er her tale 
om en model, hvor valget sker 
direkte på afdelingsniveau, og 
hvor fordelingen/lodtrækningen 
afvikles over kortere tid, og så-
danne tiltag støtter vi i FADL.

Det er beskæmmende, at dette 
arbejdet med modellen ikke har 
givet afkast, og derfor ikke kan 
realiseres. Den udmeldte forkla-
ring på den manglende forbed-
ring er finansieringsårsager. I 
betragtning af, hvor store økono-
miske midler, der overordnet er 
til rådighed i sundhedsvæsenet, 
herunder administrationen af 
samme, må vi stille os helt ufor-
stående over for ovenstående 

forklaring. Fordelingen repræsen-
terer begyndelsen på de yngste 
lægers møde med Sundheds-
styrelsen og sundhedsvæsenet. 
Dette møde bør være godt, og 
den enkelte læge bør føle sig 
værdsat. 

FADL mener, at Sundhedssty-
relsen og Danske Regioner sna-
rest muligt sammen bør finde en 
løsning på fordelingsproblematik-
ken, og således muliggøre imple-
mentering af Den danske model. 

Tidsfrister i forbindelse med 
tildeling af sygehusområde og 
turnussted.

Bekendtgørelsesudkastet 
formulerer, at Sundhedsstyrelsen 
udarbejder nærmere regler for 
tilmeldingsfrister mv. i forbindelse 
med valg af sygehusområde. Det 
er overfor FADL blevet oplyst, at 
udmøntning af bekendtgørelsen 
vil medføre, at lodtrækningsforlø-
bet for kommende turnuskandi-
dater bliver forkortet fra nuværen-
de 9-10 måneder til 3-4 måneder i 
fremtiden.

FADL støtter afkortning af den 
samlede tid for lodtrækning og 
tildeling af turnussted, såfremt 
de kommende turnuskandidater 
får flere valgmuligheder. Dvs. får 
mulighed for at vælge helt ned på 
afdelingsniveau, således at valget 
af turnusforløb ikke kun bliver et 
geografisk valg, men også et valg 
ud fra faglige og specialemæssige 
interesser. Derimod opfatter FADL 
den nuværende udmøntning af 
turnusfordelingen som en væ-
sentlig forringelse. De kommende 

turnuskandidater og deres fami-
lier får væsentlig kortere tid til 
at forberede sig på en eventuel 
flytning, herunder opsigelse af 
arbejde, salg af bolig mv. 

’Læsermakkerordningen’

Det har hidtil været muligt at 
benytte sig af den såkaldte ’læ-
semakkerordning, men i det nye 
udkast vedr. turnusuddannel-
sen afskaffes denne mulighed, 
og  efterlades kun for gifte og 
samlevende. FADL finder denne 
ændring beklagelig.

Turnus er som bekendt en 
ansættelse, og derfor har udtryk-
ket ’læsermakkerordning’ været 
uheldigt. Der har reelt ingen 
krav været til, at man skulle være 
læsemakker for at kunne trække 
lod sammen. Derimod har selve 
ordningen opfyldt et vigtigt 
behov, nemlig det at give den 
enkelte turnuslæge mulighed for 
at sikre sig mod isolation, såfremt 
denne blev nødt til at flytte i for-
bindelse med turnus, og dermed 
har muligheden været med til 
at mindske den psykiske belast-
ning, det kan være komme til et 
nyt sted.

I følge FADL er der altså samlet 
tale om en forringelse af turnus-
uddannelsen og især forløbet 
op til turnusstart, og vi vil i FADL 
arbejde videre på at forbedre 
vilkårene for kommende turnus-
læger.

TURNUSUDDANNELSEN

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

NYT BLODPRØVETAGNINGS 
HOLD 1600
Frederikssund Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling.

Frederikssund sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, 
har hørt godt om vore ”stikkehold” og ønsker der-
for at oprette et hold i det nye år. 

De Søger 5- 6 FADL´ vagter til at dække 

-1 person mandag til fredag fra kl. 7.30 – 15.00.
- Evt. senere vil afd. udvide med weekender 
vagter og aftenvagter .
- Ingen ”skæve” helligdage.

OBS: der gives transportgodtgørelse på 1 timer 
hver vej.

Krav : 

-     Min. 200 SPV- timer.
-     Gennemsnitlig 4-5 vagter månedligt.
-     Gyldigt akkrediteringskort 

Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødv-
endig, afdelingen foretager oplæring !
Oplæringen vil fi nde sted i februar fra uge 8. Der 
forventes min. 4 oplæringsdage.

Ansøgningsfrist : Fredag 16.febuar tilmelding 
gerne via vor hjemmeside www.fadl-vagt.dk 
-København – tilmelding til hold
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
go@fadl.dk

ER DU INTERESSERET I AT ARBE-
JDE SOM DISPENSAT ! 

Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i alle vagt-
typer, weekends,  helligdage og i ferieperioder.

Det de krav der stilles:
- At du har oparbejdet omkring 200  
 SPV-timer.
- Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.
sygeplejerske 
Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere 
oplysninger: mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 
51 51

Ansøgningsfrist: Fredag den 2 marts kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – mærket ”Tranehaven”

LÆGEPRAKSIS PÅ ØSTERBRO

Vi har brug for en vikar enkeltdage og i ferier. Det 
vil være godt, hvis det kan være den/de samme 
personer.
 
Vi har en moderne, veldrevet  Østerbro-praksis, 
4 læger, 1 sygeplejerske og 1 sekretær, glade 
medarbejdere. Behovet er en vikar til sekretari-
atsfunktionen i ferier og enkelte dage.
Arbejdet består i telefonvisitation, tidsbestilling, 
modtagelse af patienter. EBD færdigheder en 
nødvendighed.
Studietrin ikke afgørende.
 
I første omgang har vi brug for en vikar på 
følgende dage:

9.2. (oplæring), 12.2.  14.2.  16.2.

Arbejdstiden er 8-15, undtagen 14.2. hvor vi er 
her fra 14-19
 
Som sagt får vi brug for en fremtidig løsning også, 
så hvis kemien passer vil der være fi ne muligh-
eder for noget mere fast/ fast tilbagevendende.
 
Ansøgning sendes snarest til Vagtbureauet via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.

NYE BLODPRØVETAGERE 
TIL HOLD 1606
på klinisk biokemisk afdeling 339 HH

Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere 
bliver kandidater og skal på barsel, søger 
vi nye folk til holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende 
fordelt på 5. til 12. semester. Vi søger nye 
blodprøvetagere, som er interesseret i at 
blive en del af holdet snarest. Vi huserer 
på Hvidovre Hospital hvor vores arbejde består 
i blodprøvetagning i ambulatorium og på de 
forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkrediteringkort

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

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 9. februar inden kl. 12.00 (husk at 
angive semestertrin) via www.fadl-vagt.dk - 
København – tilmelding til hold – mærket 1606

INDRE ORGANER
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WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 5 NYE HOLDM-
EDLEMMER

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

Krav:
Du skal kunne:
- Have min. 300 SPV-timer
- tage følgevagter i marts 
- deltage på holdmødet den 20. marts  
 2007 kl. 17.00 
- deltage i introduktion d. 22. februar  
 2007 kl. 14.00
- være på holdet i mindst 1 år.
- tage 3-5 pr. måned hele året – incl  
 sommer og eksamensperioder.
- tage ansvar og vide at det at arbejde  
 på hold kræver en vis dedikering  
 (holdånd).
- relevant erfaring er en fordel, men ikke  
 noget krav
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2007 kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold

STIKKERHOLD PÅ HILL ERØD 
SYGEHUS SØGER 2-3 NYE MED-
LEMMER. 

Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Med eget tøj og eget 
skab? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Hillerød Sygehus søger 2-3 nye stikkere med 
ansættelse pr. 1. marts 2007. Arbejdet foregår 
i ambulatoriet og rundt på Hillerød Sygehus’ 
afdelinger. Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 
7.30-15 er vi 2 på arbejde. Man-Fre 16-23 samt 
Lør-Søn 7.00-15.00 er der 1 med i vagten. I dag-
timerne i hverdage tager vi kun blodprøver, men 
i vagterne tager vi også EKG og blodsukker.

Betingelser for ansættelse:
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om  
 måneden.
- Gyldigt akkrediteringskort
- Du skal have lyst til blive på holdet i en  
 længere periode.   
- Du skal kunne deltage i holdmødet  
 tirsdag d. 13. februar 2007 kl. 19.00
- Du skal kunne deltage i oplæring i  
 uge 8 –9 

Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være lønnet og foregå i slutnin-
gen af februar 

Ansøgningsfrist: 8. februar kl. 10.00 
(med angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold- mærket hold 
1607
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive eller ringe til holdleder Sarah Wåhlin: 
waahlin@stud.ku.dk eller på telefon 22 62 26 47.

INTENSIVHOLD
Roskilde Intensiv hold 4106

Afdelingen søger yderligere 4 - 5  ventilatører 
(intensiv ass.) som er friske, positive og har lyst og 
energi til at indgå i afdelingens spændende og 
til tider meget hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

Afdeling består af 9 sengepladser og har i alt  
45  sygeplejersker ansat afd. modtager akutte 
såvel som elektive patienter fra Roskilde Amts 
Sygehuse.

Arbejdstid :  Skiftende vagter, alle ugens 
dage.

Arbejdet indebærer at du vil lære og blive 
bedre til:
- At blande/give medicin, herunder  
 inotropi og antibiotika.
- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrk 
 ninger, EKG og lign.
- At gå stuegang med læger fra forskel 
 lige afdelinger.
- At blive fortrolig med Patient Data  
 Management system (CareVue  
 Chart), samt Opus medicin.
- At arbejde selvstændigt – typisk med  
 ansvar for en patient.
- At udføre fysisk og psykisk pleje af 
den intensive patient. Tæt pårørende kontakt. 
Deltage i komplekse situationer, som intubation, 
anlæggelse af diverse invasive katetre, tracheos-
tomier, bronchoskopier m.v.
- At arbejde med observation og 
betjening af respiratorer og Non-invasiv ventila-
tion.

Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 400 VT timer. Dette kan der  
 dispenseres fra, forudsat tidl. relevant  
 arbejde.
- Har bestået farmakologi på den gam 
 le studieordning. Er du på den nye  
 studieordning er kravet afsluttet 6.  
 semester.
- Kan tage min.7-8 vagter om   
 måneden  (for at få noget rutine), og  
 at du bliver på holdet min. 1 år (for at  
 afdelingen og holdet har glæde af  
 dig).
- Kan tage 16 lønnede følgevagter  
 (under oplæring VT –løn)
- Du skal kunne tage forårs Intensiv  
 kursus i april
- Have gyldigt akkrediteringskort  

Løn : MVS – holdløn + 1 times transport-
godtgørelse pr. vagt 
          OBS.  MVS holdløn er det højeste løntrin

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
Fredag den 16.februar 2007 kl. 10.00. 
Ansøgning via www.fadl-vagt. dk - København  
- tilmelding til hold 
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk eller tlf. 
26712128

RIGSHOSPITALET
VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK 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 16. februar  kl. 10.00. Ansæt-
telsessamtaler snarest derefter. 

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

UD AT FLYVE...
SPV-FLYVERHOLD 1502 SØGER 
NYE MEDLEMMER.

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

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- 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 16. februar  2007 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – hold 1502

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

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed 
for at arbejde på den akutte afdeling, hvor der 
bliver stillet høje krav til din kompetence og 
selvstændighed. Hér vil der yderligere være 
mulighed for at dialysere på intensiv- og andre 
afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i 
nattetimerne hjemmefra samt varetage special-
behandlinger som plasmaseparation.

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

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. 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 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. Ansøgere fra de 
tidlige semestre foretrækkes. Obs. du skal have et 
gyldigt akkrediteringskort 
 
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen fi nder sted i marts måned. Samtaler 
vil blive afholdt i februar måned.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en pils og lidt at spise. 

Ansøgningsfrist: fredag den. 16. februar kl. 10.00 . 
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Husk holdbetegnelse 4201

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder 
Anders Peter Skovsen på aps@stud.ku.dk eller 
22243265.

HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 
Aften / Nattevagter

Bispebjerg skadestue søger 5 FADL - vagter som 
visitations ansvarlig lægesekretær. 
Holdet på i alt 12 personer skal dække 40 vagter 
pr. md.
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, 15 nat-
tevagte og 15 aftenvagter
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtig at du kan bibeholde overblik i stresset situ-
ationer, og være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil 
bla. ligge indenfor disse områder: 

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

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

HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE 
Aften og Nattevagter

Glostrup skadestue søger 2 FADL - vagter som  
lægesekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers 
plan, ca. 20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nat-
tevagter. 
Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. 

Arbejdsområder som lægesekretær på 
Glostrup skadestue:

- Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
- Skrive skadesjournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarder.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere 
   administrative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primære opgaver vil være administrative 
lægesekretær opgaver, men Ad hoc opgaver 
på 
   behandlingsstuerne kan forekomme.

Krav: 

- Du skal kunne håndterer stressede situationer 
- Have gode skrive egenskaber 
- SPV timer minimum 400 timer
- Skal have bestået 4 semester
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i én af de  først kommende læges-
ekretærvikar kurser 
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtaler på Glostrup 
skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste se-
mestertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i 
afdelings procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: Mandag den 12. februar kl. 10.00.
Løn: SPV-holdløn

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk (København – tilmelding til hold)

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

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 PÅ RIG-
SHOSPITALET

1 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.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 
tvungne vagter over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 16. Februar 2007 til: 
www.fadl-vagt.dk  - København – tilmelding hold 
– Hold 4301
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Dorte Linde tlf: 23 20 87 40

SEKRETÆR SØGES TIL SPECIAL-
LÆGER I FARVERGADE

Speciallægerne i Farvergade 2, 1 tv. København 
K. har brug for en/nogle vikarer over nogle mdr. 
Som udgangspunkt er det fra omkring den 
01.03.2007. 

Det drejer sig om hver tirsdag fra kl. 8-16 og hver 
fredag fra kl. 8-14. Kan evt. deles af 2 pers. 
Dagene er ledige til udgangen af maj. Herefter 
vil det formentlig kun dreje sig om fredag kl. 8-14.
Det drejer sig om bookning af patienter hos 
alle 4 læger samt vejledning til patienter som 
skal undersøges hos kirurgen med gastroskopi, 
sigmoideoskopi eller coloskopi. 
Herudover vil der måske være skrivning af små 
jr.notater.
Vi foretrækker en person som har prøvet at sidde 
i praksis før, da det er en travl klinik med mange 
pt. besøg hver dag.

Ansøgningsfrist : snarest. 
Ansøgning til Vagtbureauet via mail  www.fadl-
vagt.dk  - København – tilmelding til hold.

Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav : 

-     Du skal kunne håndterer stresset situationer 
-     Have gode skrive egenskaber. 
-     SPV timer minimum 400 timer.
-     Skal have bestået 5 semester.
-     Skal kunne tage minimum 3- 4 vagter pr.md.,  
gerne fl ere i sommerferieperioden
-     Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semes-
tertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring 
på afdelingen, bestående af 2 dagvagter, 2 
aftenvagter og 1 nattevagt. Følgevagterne plan-
lægges individuelt.

Ansøgningsfristen : Fredag den 16.febuar kl.10.00.
Tilmelding via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk 
– København – tilmelding til hold- Mærket ”Hold 
1701”

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

INDRE ORGANER



21INDRE ORGANER



Som frivillig på Livslinien taler du 
med selvmordstruede, med men-
nesker i krise samt med pårøren-
de og efterladte. Du skal have lyst 
til at lytte – og have en relevant 
faglig baggrund. 

Livslinien tilbyder dig: 

• En solid grunduddannelse 
• Regelmæssig supervision 
• Efteruddannelse og temaaftner 
• Et team med 140 engagerede 
frivillige 

• Et tværfagligt miljø 
• Godt socialt og fagligt netværk 
• Senere mulighed for rådgivning  
via e-mail 

• Gode lokaler i Nyhavn 

Livslinien forventer at du: 

• Er ansvarsfuld og tolerant 
• Vil udvikle dine kompetencer 
inden for selvmordsforebyg- 
gelse, bl.a. samtaleteknik og 
risikovurdering 

• Kan tage formiddags-, efter- 
middags- eller aftenvagter 

• Engagerer dig helhjertet gen-
nemsnitligt fire timer om ugen. 

Livslinien søger voksne frivillige i 
alle aldre, der har lyst og overskud 
til at engagere sig som frivillige.  

Ønsker du mere information om 
arbejdet som frivillig, så kontakt  
os på telefon 3332 1119 eller 
livslinien@livslinien.dk 

Så sender vi dig informations-
materialet ’Frivillig på Livslinien’  

Send din ansøgning til 
Livslinien inden den  
15. februar 2007 

Fortæl om dig selv, din faglige 
baggrund og hvorfor du vil være 
frivillig på netop Livslinien.  
Mærk ansøgningen ’Frivillig’. 

Send ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157,  
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk 

Læs mere om Livslinien og se 
datoer for ansættelsessamtaler  
og den obligatoriske grundud-
dannelse på www.livslinien.dk 

Bliv frivillig på Livslinien
Livslinien søger frivillige til telefonrådgivningen 
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TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 06
Velkommen til et helt nyt og friskt semester!

Sidste mandag kunne vi sige velkommen til et 
mylder af nye studerende, der blev vist rundt på 
Panum, og som havde et pitstop ved studenter-
præstens kontor. Vi vil gerne her sige velkommen 
særligt til de nye studerende endnu en gang.

Studenterpræstens forårskalender bliver især fyldt 
med de faste arrangementer: debatforummet og 
strikkecafeen som begge er beskrevet herunder. Vi 
håber, at du vil tage dig tid til at undersøge, om det 
er noget for dig. Der er dog også adskillige andre 
ting på programmet i den kommende tid:

På søndag prædiker studenterpræsten i Vartov 
Kirke i Farvergade 27 lige ved Rådhuspladsen. 
Nicolai har ganske sikkert noget fornuftigt at sige 
fra prædikestolen, men der er en bonus at hente: 
Benyt lejligheden til at se en af Københavns mest 
særprægede og interessante kirker. Kirken er en 
del af et gammelt kompleks, der også indeholdt et 
hospital. Den er indrettet, så patienterne kunne 
køres i deres senge direkte ind til gudstjeneste, og 
det var her Grundtvig holdt til i sin tid. Kirkerum-
met er desuden meget smukt. Så der er mindst tre 
gode grunde til at komme afsted!

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30 har vi et foredrag-
sarrangement “Fra støv til støv” med astrofysiker 
Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet. 
Foredraget vil indkredse noget så undseligt som 
hvordan støvkorn bliver til er en vigtig brik i for-
ståelse af hvordan både Solen og Jorden er blevet 
dannet. Uden støv intet liv! Foredraget indledes 
med en temagudstjeneste. Arrangementet er lavet 
i samarbejde med studenterpræsten på KUA og det 
foregår derfor i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 
6 på Islands Brygge. Alle er velkomne!

Studenterpræsten står naturligvis også til rådighed 
for personlige samtaler. Vi vil i foråret også be-
stræbe os på igen at skrive på skift om emner der 
optager os. Den akademiske medarbejder vil lægge 
ud i dag med nogle tanker om ”Mad, mening og 
årets gang”.

God fornøjelse med studierne – og alt det andet!

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.

”Mad, mening og årets gang”
Hvad er jul uden brune kager eller ris a la mande? 
Eller påske uden påskeæg? Og er det ikke rigtigt 
at en fantastisk fødselsdaglagkage med lys og flag 
og festlig glasur understreger at der heldigvis er 
forskel på hverdag og fest? 

Mad er ikke bare energi til kroppen. Mad er en 
måde at udtrykke sig på, og mad er en middel til 
at huske. Foråret er spækket med særlige kirkelige 
dage, som både giver os en masse herlige fridage, 
men også anledning til at tænke os om. Mange af 
de særlige dage har mere eller mindre mistet deres 
betydning; i hvert fald har den ofte forandret sig 
fra det oprindelige. Måske kan det give mening at 
genopfriske Kyndelmisse og Hvide Tirsdag, tænke 
over hvad det egentlig er der er meningen bag 
fastelavn og de andre sære dage.

Jeg vil i de kommende uger skrive om hvordan 
forårets helligdage og andre mærkedage hænge 
sammen og ikke mindst om, hvordan de kan hænge 

sammen med det, som vi putter i munden. Hvis der 
er noget lækkert eller andet spændende knyttet til 
dagen, vil jeg så vidt muligt, sætte lækkerierne på 
bordet i strikkecafeen den nærmeste torsdag. Og 
du er velkommen til at komme og smage selvom 
du ikke strikker…

Den førstkommende særlige dag, som godt nok har 
fået et meget kommercielt skær over sig, og som 
ikke er en egentlig kirkelig højtidsdag i Danmark, 
er Valentins Dag den 14. februar. Det er især hjert-
er og chokolade, der kendetegner denne dag, som 
er opkaldt efter en helgen, Valentin, som normalt 
opfattes som skytshelgen for kærestefolk. Det er 
der dog en del usikkerhed omkring. (Læs evt. mere 
på http://www.detsker.nu/valentin/) Nogen mener 
at fuglene begynder at finde deres mager på denne 
dag. I hvert fald er der begyndende fuglekvidder i 
luften disse dage og det kan man næsten kun blive 
glad over at høre.

Venlig hilsen

Lise Lotz
Akademisk medarbejder

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?

Meningen med debatforummet er at skabe et rum, 
hvor man kan diskutere emner som ligger mellem 
videnskaben og resten af verden. Det kan både 
være mere principielle diskussioner om viden-
skabens væsen og rækkevidde, om videnskab og 
religion, eller om etiske, filosofiske, eksistentielle 
spørgsmål.

Normalt vil der være et kort oplæg som indledning 
til en diskussion. Som regel vil det være studenter-
præsten der indleder, men det kan også være 
inviterede gæster eller deltagerne selv, hvis man 
har et emne man gerne vil have drøftet.

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; 
semesterets første møde er den 13. februar
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 i gang igen. Kom! Giv kloge-delen 
af hjerne fri! Og brug dine hænder et par timer 
på noget hyggeligt og nyttigt! Du er velkommen 
- uanset om du er 100 % nybegynder, en erfaren 
strikker eller et sted inde imellem. Vi har pinde og 
garn, så du kan komme i gang. Vi har også masser 
af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler inspira-
tion. 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

PROJEKTKOORDINATOR 
I BOLIVIA ELLER GHANA
stillinger

IMCC Uland søger medicin- og folkesund-
hedsvidenskabs studerende med eller uden deres 
respektive partnere, som projektkoordinatorer 
på et af vores to primære sundheds projektor i 
henholdsvis Tumu, Ghana og San Lucas, Bolivia, 
med udsendelse forår og sommer 2008.
Udsendelses varighed: 14 måneder.

Medicinstuderende skal have bestået 8.semester 
og folkesundhedsvidenskabsstuderende
deres bachelor på udsendelsestidspunktet.

Din profil:
Du er en selvstændig og energisk person med gode 
samarbejdsevner og som
er indstillet på at bruge en stor del af din fritid på 
bl.a. projektarbejde og
kurser. Det er en fordel hvis du har nogle holdnin-
ger til og/eller interesse for
udviklingsarbejde og primærsundhed.

Du må meget gerne have erfaring med:
· Rejser i 3.verdenslande 
· Projektarbejde
· Arbejde i 3. verdenslande 
· Organisatorisk arbejde
· Ledelse
· Konflikthåndtering
· Gruppearbejde

Ansøgningsfrist: Fredag den 16. februar 2007 
kl. 12.00.

Samtaler: Samtalerne vil finde sted den 3. eller 4. 
marts 2007 i Århus, Odense
eller København. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk til: 
imcculand@gmail.com i WORD
eller PDF format, samt med almindelig post mrk. 
”Ansøgning” til:

IMCC Uland
c/o Line og Karsten Modin
Fyrreparken 130 3. tv
5240 Odense NØ

Ansøgningsvejledning og evt. kan spørgsmål kan 
rekvireres hos/stilles til:
· Bolivia: Kristian Krogh tlf.: 30 24 62 22
· Ghana: Karsten Modin tlf.: 61 39 66 86

IMCC EXCHANGE 
holder månedsmøde og intro for nye 
onsdag d. 7/2 kl. 16 på IMCC’s kontor.
Mød op og hør om vores arbejde med at give danske 
og udenlandske udvekslingsstuderende et sjovt og 
spændende udvekslingsophold. Det er hyggeligt, 
fornøjeligt og ganske uforpligtende!
Mvh. IMCC Exchange
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ALTERNATIV 
BEHANDLING TIL 
STUD. MED.’ER?! 
Er du interesseret i at vide mere om alternative 
behandlingsformer – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel? Så kom til GIMs møde onsdag d. 7. 
februar kl. 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum.

Der skal vi snakke om det kommende semesters 
arrangementer, vi skal følge op på forslaget 
til indførsel af undervisning om alternative 
behandlingsformer ud fra en sundhedsvidenska-
belig synsvinkel, som har været til behandling i 
Studienævnet, vi skal snakke om vores mulige 
forskningssamarbejde med KUFAB (www.kufab.
dk), vi skal have valgt et emne til efterårets GIM 
Hyttetur, og vi skal snakke om de arrangementer, 
vi vil lave i løbet af semesteret.

Og så drikker vi selvfølgelig te, spiser kage og 
hyggesnakker, som vi plejer!

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

Med venlig hilsen GIM – Gruppen for Integreret 
Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

SOMMEROPHOLD PÅ ET 
SYGEHUS I GRØNLAND
IMCC Grønland formidler hvert år klinikophold på 
grønlandske sygehuse af hovedsageligt 1 måneds 
varighed – primært i perioden april-september. Du 
får mulighed for at udvide din kliniske erfaring
ved mødet med en bred vifte af patienter med 
mange forskellige problemstillinger, samt deltage 
i diverse
operationer. 
Desuden er der i weekenderne en mulighed for 
at stifte
bekendtskab med den unikke grønlandske natur 
i form af
vandreture, sælfangst, kajaksejlads og meget 
mere.

Kom ind på dit lokale IMCC-kontor eller få yder-
ligere informationer på grønlandgruppens hjemme-
side på www.imcc.dk. Her kan endvidere læses 
rapporter fra tidligere udsendte studerende!

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland er 
bestået 8. semester. Oversigten over hvilke pladser, 
som kan tilbydes i 2007, offentliggøres i midten af 
januar. Herefter vil der være ansøgningsfrist den 
21. februar 2007.
Har du spørgsmål? Skriv til greenland@imcc.dk

EQUIP HOLDER 
MÅNEDSMØDE DEN 12 
FEBRUAR
- Der er brug for  medicinsk udstyr 
derude

“Dear Parminder Sagoo, I am pleased to write to 
you sending my personal warn greetings to you 
and Rwanda Village Concept Project greetings to 
your organisation.

We would also in the name of Huye health 
center(Started by a partenership between Rwanda 
VCP,Huye Sector and Sovu Health Center) send 
our gratitudes to the Medical equipement collected 
by Equipment Copenhagen IMCC.

We thank also Ms Kirsten who showed gret concern 
of the living conditions of the people in the rural 
areas of Huye.

There are now in use. However since the moment the 
center has got the materials,people has been coming 
in a large number to seek for medical services at the 
center.To mean that it helped to raise trust of the 
people in the center.Now the center is overwhelmed, 
and with the few material can not sustain the de-
lively of health services.

We Wonder if that is possible for you to help us 
again to get more medical equipemnt for the center 
and if you can parten with us to build capacity of 
the center.”

- Interesseret? Så kom til 
månedsmødet

Tid: kl 16
Sted: IMCC kontoret

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.

ER DU EN AF DE NYE AR-
RANGØRER AF  KURSUS I GLO-
BAL SUNDHED?
(IKKE Tropemedicinsk kursus)
 
Sidste år blev dette kursus afholdt for første gang 
med masser af succes og masser af begynder fejl. 
Nu har vi pudset og plejet kurset hele efteåret og 
er klar til at få det sat i værk igen. Vi mangler bare 
DIG til at hjælpe os med at arrangere det.
I takt med globaliseringen står vi med hele verden 
som vores patient også på en dansk skadestue og 
kommer i berøring med p atienten der har været i 
flygtninge lejr, været udsat for en natur katastrofe, 
er født og opvokset i et krigshærget område, været 
på asylcenter osv. 
 
Kurset har sit fokus på sundhed og globalisering, 
sundhedssystemer, voldelige konflikter, migration 
og globaliseringen og det danske sundhedssystem. 
Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark? 
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet bliver suget ud af lavindkomst landene? 
Hvem er det der lægger den internationale dagsor-
den i Sundhed? Ulighed i sundhed i ikke-udviklings 
lande. Og meget mere......
 
Kurset kommer til at ligge fra d. 20. august til d. 
31. august 2007 
  
Vi mangler interesserede studerende til at give 
en frivillig hånd med. Til gengæld er du sikret 
en plads kurset :), del i et levende og ernergisk 
team, få en spændende finger med i spillet om vi-
dereudviklingen af et stadig nyt kursus, hyggelige 
møder og gode kontakter til den verden hvor Global 
Sundhed er i fokus. 
  
Næste møde er 27/2 kl 1400 på kommunehospi-
talet, bygning 1, opgang 1
(Institut for International Sundhed)
  
At være medarrangør indebærer: 
- Ca. et møde om måneden sammen med kursu-
sledelsen 
- Arbejdsopgaver som kontakt til undervisere, 
udvælgelse af deltagere, samt udsendelse af info-   
materiale, udformning af div lister, kopiering af 
kursus materiale med mere. 
- Mulighed for input og gode ideer 
- Arrangere div. sociale arrangementer under 
kurset fx. Fest 
- Diverse pgaver under kurset 
- Efterfølgende evaluering 
- Kurset afvikles på engelsk
 
Det lyder måske af meget, men der er mange 
hænder om arbejdet og det går meget nemt 
   
Skriv lidt om dig selv og send det til globalhealth.
ku@gmail.com snarest
  
Venlig Hilsen IMCC og Institut for International 
Sundhed 

MÅNEDSMØDE ONSDAG 
7. FEBRUAR 2007 KL.16:15 
PÅ KEMIGANGEN
Nu er det blevet tid til det første månedsmøde i 
2007. Det bliver et spændende år, med en masse 
relevante foredrag og lærerige arrangementer. 

Vi forsøger at tilrettelægge vores aktiviteter, så der 
er noget for studerende på alle semestertrin. 

Vi håber at se en masse nye og gamle medlemmer 
til vores møder, på den måde kan vi yderligere 
tilpasse vores aktiviteter til jeres ønsker og 
behov.     

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. 

Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver 
mulighed for deltagelse i en lang række arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer. 

Dagsorden
1. Formanden byder alle velkommen til et nyt og 
spændende år med SATS. 
2.  Siden sidst: 
· Julearrangement
· Foredrag om ”Akut Patient” af Dan Isbye
3. Nyt fra udvalg:
· Metodekursus 1
· Opfølgning på kommende foredrag og arrange-
menter
· Reklame om SATS
4. Eventuelt           

WWW.SATS-KBH.DK
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KENDER DU IMCCS 
ULANDSGRUPPE ?

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE 
MED PRIMÆR SUNDHED I BOLIVIA 
ELLER GHANA ?

HAR DU LYST TIL ET EVENTYR ?

- SÅ ER ULANDSGRUPPEN MÅSKE NOGET 
FOR DIG….!

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

På projekterne arbejder man med primær sundhed 
i nogle af verdens fattigste områder. Strategien 
bygger på WHO’s Primary Health Care som søger 
at udbrede kendskabet til sundhedsfremmende 
adfærd. For at opnå de overordnede formål arbejder 
IMCC på at styrke det eksisterende sundhedssys-
tem i landdistrikterne, ved f.eks. at deltage i de 
nationale sundhedsprogrammer omhandlende 
f.eks. vaccinationsprogrammer, mødre- og barn-
sundhed og ernæring. Ofte er problemet, at disse 
udmærkede sundhedsprogrammer ikke når ud til 
landbefolkningen, da der mangler midler, lige fra 
læger, sundhedsklinikker, uddannelse, medicin og 
planlægning, til vilje og motivation.
Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sund-
hedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed 
og ejerskab i forhold til den lokale befolkning. 
Ulandsgruppen lægger vægt på, at sundhedsprob-
lematikken skal ses på baggrund af befolkningens 
generelle økonomiske, politiske, kulturelle og 
sociale forhold. Endvidere tilrettelægges aktiv-
iteterne udfra et bredt kendskab til lokale sygdom-
sopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder. 

Enhver medicinstuderende og folkesundhedsviden-
skabsstuderende kan søge projektet, og såvel par 
som enlige har mulighed for at blive udsendt, og 
der stilles ikke specifikke krav til en evt. partners 
faglige baggrund. Den medicinstuderende skal på 
udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester 
og som folkesundhedsvidenskabsstuderende skal 
man på udsendelsestidspunktet være bachelor 
– man kan derfor godt søge om optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året 
i februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til 
hvert af de 2 projekter – altså i alt 4 rotationer! 
Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne 
er 1. juli/1. januar og for Ghana-projektet 1. 
juli/1. januar. Man vil således blive udsendt efter 
henholdsvis 9 eller 15 måneders forberedelse. 
Udsendelserne varer i 14 måneder. I starten af ud-
sendelsen arbejder man med en ”gammel” rotation, 
der er i sidste halvdel af deres udsendelse, og efter 
½ år bliver man selv den erfarne, der modtager og 
oplærer nyudsendte. Dette skal sikre kontinuitet 
og erfaringsoverførsel på projekterne. 
Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man 
sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse 
samt at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år 
efter hjemkomst fra projektet.

I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der 
blive afholdt aftenarrangementer på alle 3 uni-
versiteter, hvor tidligere udsendte vil fortælle om 
projekterne, vise lysbilleder og besvare spørgsmål. 
Disse arrangementer vil i København være på 
følgende dage:
Torsdag d. 1.februar 2007 kl. 19:30

Infomøderne vil blive afholdt i lille mødesal på 
Panuminstituttet.
 
For at komme til samtale skal man skrive en an-
søgning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejlednin-
ger vil blive udleveret til aftenarrangementerne, 
men kan også downloades fra hjemmesiden www.
imcc.dk/uland 
Har du spørgsmål om IMCC-uland er der yder-
ligere information at finde på ovennævnte hjemme-
side. Du kan også ringe til kontaktpersonerne for 
projektet i Ghana som er:
Karsten Modin & Line Hindhede
Tlf : 61 39 66 86
eller kontaktpersonerne for projektet i Bolivia 
- San Lucas som er:
Kristian Krogh & Susanne Brogaard
Tlf : 30 24 62 22

ER DU EN AF DE 
NYE ARRANGØRER 
AF KURSUS I 
INTERNATIONAL 
SUNDHED ?
(kendt som Tropemedicinsk kursus) 
 
Som altid skal der arrangeres Kursus i Interna-
tional sundhed til sommer – et kursus hvor del-
tagerne bl.a. består af medicinstuderende, læger, 
sygeplejerske og jordemødrer som tager kurset 
inden et ophold i et udviklingsland.
 
Det kommer til at ligge fra d. 30. juli til d. 31. 
august 2007 
 
Vi mangler interesserede studerende til at give en 
frivillig hånd med. Til gengæld er du sikret en plads 
på dette populære kursus :), kursets bogpakke er 
gratis, hyggelige møder og gode kontakter til den 
verden hvor International sundhed, udvikling og 
tropemedicin er i fokus.
 
Næste møde er Mandag d. 20. februar kl 1400 
på kommunehospitalet bygning 1, opgang 1, lok. 
16.2.08 (Institut for International Sundhed)
 
At være medarrangør indebærer:
- Ca. et møde om måneden sammen med kursu-
sledelsen 
- Arbejdsopgaver som kontakt til undervisere, 
udvælgelse af deltagere, samt udsendelse af info-
materiale, udformning af div lister, kopiering af 
kursus materiale med mere 
- Mulighed for input og gode ideer
- Arrangere div. sociale arrangementer under 
kurset fx. Fest, Læger uden grænser foredrag, HIV 
debat aften eller lign. 
- 2-3 dage som hovedansvarlig under kurset (meget 
overskueligt) 
- Efterfølgende evaluering
- Det lyder måske af meget, men der er mange 
hænder om arbejdet og det går meget nemt :)  
- Kurset afvikles på engelsk
 
Skriv lidt om dig selv og send det til summerschool-
IH@ku.dk snarest.
 
Venlig Hilsen IMCC-Kursus i International 
Sundhed 

STUDENTERKLUBBEN

Den nye og forbedrede studenterklub har igen 
åbent og det med et  forrygende program der 
vil få selv 3. semester til at virke sjovt!

Vi har fået pyntet med en flot ny bagvæg og 
nede i ”kysseren” har vi fået bordtennisbord.
Desuden kan vi byde på Panums billigste 
kaffe og the.

Studenterklubben drives af basisgruppen hus-
gruppen (HG). Hvis du har lyst til at deltage 
aktivt i driften af klubben og møde nogle nye 
mennesker under ikke-faglige og afslappede 
forhold så er HG måske en basisgruppe for 
dig…

Intromøder for nye HG’ere vil blive holdt i 
løbet af februar og vi har møde hver mandag 
kl.16 i klubben.

Du er meget velkommen!
Mvh. Husgruppen

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!

Foreløbigt program for forårssemestret 
2007
Lørdag d.10. februar - Semesterstartsfest 
(billetter 40 kr.- sælges i klubben)
Onsdag d.21 februar - søndag d.4 marts - 
Klubben er lukket pga. Mediciner Revy)
Fredag d.16. marts - Laaaang fredagsbar
Marts/april - Her vil den traditionsrige ”Fri bar 
fest” formentligt blive afholdt.
April - Lang fredagsbar på endnu ukendt 
dato.
Maj - Lang fredagsbar på endnu ukendt 
dato.
Juni/Juli - Lang fredagsbar og Pumpefest.

Læs mere om studenterklubben på 
www.studenterklubben.dk

INDRE ORGANER



26

MEDICINERREVY 2007 PRÆSENTERER:

ONDSKABENS PROFYLAKSE

Forestillinger 
mandag 26.02.07 til fredag 02.03.07. kl. 20:00 
samt lørdag 03.03.07 kl. 15:00 og 20:00.

Billetsalg fi nder sted i Klubben:
Tirsdag d. 20.02.07 kl. 16:00 – 17:00
Onsdag d. 21.02.07 kl. 16:00 – 17:00

Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer klini-
ske ophold på Grønland af én måneds varighed. Vi 
har nu fået den endelige pladsliste for 2007/08, og 
kan derfor tilbyde nedenstående klinikophold.

KLINIKOPHOLD 2007/08 
GRØNLAND
Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
1 plads i juli & august 2007. Eksklusiv kost & 
logi.
Nuuk (lægeklinik):
1-2 pladser hver måned fra april 2007 t.o.m. 
marts 2008 (fraset oktober/november) Eksklusiv 
kost & logi.
Paamiut (Dronning Margrethes sundheds-
center):
1 plads hver måned fra april 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. logi. 
Aasiaat:
1 plads hver måned fra juni 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. logi.
Ilulissat:
1 plads i juni & juli. Inkl. kost og logi (mht. kost dog 
kun hvis den studerende ikke har fondspenge).
Maniitsoq:
1 plads hver måned fra april 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. kost og logi. 
Quasiqiannguit:
1 plads i juli & august. Inkl. kost og logi.
Uummannaq:
1 plads i juli & august. Inkl. kost og logi.
Interesseret ?
Skr iv  e f ter  ansøgningsskema t i l  imcc .
groenland@hotmail.com
Sidste frist for ansøgning er onsdag d. 21. februar 
2007
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RESULTATET AF 
STUDIENÆVNSVALGET 
ER OFFENTLIGGJORT
Resultatet af studienævnsvalget er blevet of-
fentliggjort, og det må siges at være lidt af et 
jordskredsvalg for Demokratiske Medicinere. Vi 
har fået 2 mandater i studienævnet, og disse 
er gået til Maria Eiholm Frederiksen og Jens 
Helby Petersen, mens Halfdan Holger Knudsen 
er valgt som suppleant. Medicinerlisten har 
også haft et udmærket valg, idet de fik et enkelt 
mandat, mens MSR har fået to mandater. Val-
gforbundet mellem Demokratiske Medicinere 
og Medicinerlisten tegner sig således for næsten 
62% af de afgivne stemmer!

Demokratiske Medicinere vil gerne sende en 
stor tak til alle jer, der har vist os den tillid 
at stemme på os. Der skal også lyde en tak til 
alle jer derude, der har hjulpet med at lave 
valgkamp eller kontaktet os med spørgsmål og 
konstruktiv kritik. Vi sætter stor pris på alle 
former for input, og er altid interesserede i at 
komme kontakt med studerende som gerne 
vil blive aktive i studenterpolitik. Hvis du har 
et godt forslag til noget der bør forbedres på 
studiet, eller hvis du har lyst til selv at blive 
aktiv i Demokratiske Medicinere kan du skrive 
til os på mail@demokratiskmedicin.dk.

Den 1. februar tiltræder det nyvalgte studi-
enævn, og så påbegynder vi det arbejde, som 
det hele handler om: at repræsentere de stud-
erendes interesser bedst muligt i studienævnet, 
og sikre at alle bliver hørt. Vi vil naturligvis 
informere meget mere om hvad der kommer 
til at foregå i studienævnet, når det nye studi-
enævn er tiltrådt.

Tak for et godt valg!
Demokratiske Medicinere (www.Demokratisk-
Medicin.dk)

DEBAT

SVAR TIL MIKKEL
Kære Mikkel
I princippet har du jo ret. Stort set alt hvad der 
står i MOK kan findes andetsteds. Men med det 
rationale kunne man jo så lukke alle dagblade i 
landet, for informationen kan jo findes andetsteds 
på nettet. Man kunne lukke nærmest alt andet 
end Reuters, for informationen findes jo hér. Tja 
når vi nu er i gang, hvorfor så ikke tage skridtet 
fuld ud, og lukke Reuters og samtlige andre ny-
hedsbureauer også, for informationen findes jo 
ude i verden. 

Humlen er, at det hurtigt ville blive temmelig 
uoverskueligt. Især når man et studerende ved 
et universitet, som til tider virker som om de gør 
alt for at modarbejde let tilgængelighed til infor-
mationer. Derfor er det rart at få samlet informa-
tionen i ét medie, som sorterer lidt i mængden af 
oplysninger.

Desuden finder jeg det besynderligt, at du vælger at 
bruge MOK til at komme ud med dit budskab, for 
der findes jo, som du selv nævner, så mange andre 
alternativer til at komme bredt ud med information 
til studerende. Jeg kan kun se det som en accept 
af at MOK trods alt når ud til flere end studmed.
dk eller punkt.ku. 

Mvh. Jannie Pedersen / Ansvarshavende

Tillæg om "Lægelig neglekt" i 
ecuadoriansk Ekstra-Bladet-på-
stoffer-avis.

"Køb en dosis Clarithromycin og 
få 1 dosis gratis.." Kuponhæfte fra 
medicinproucent i Ecuador

Resumé: En flok dialysepatienter 
smittes med HIV, efter en læge og 
hans ansatte har genbrugt gamle 
dialysefiltre og videresolgt de nye.
Patienterne dør og de skyldige 
flygter.
 True story!

SLUT

LUK MOK
Når man trofast læser MOK uge efter uge, så går 
det mere og mere op for en at MOK har overlevet 
sig selv. Derfor mener jeg at MOK bør lukkes. Lad 
denne årgang være den sidste.

Indhold i MOK
Ved at kigge på et bredt udsnit af MOK fra det 
sidste år, kan man se at Mok indeholder følgende 
ting:
Nyt fra fakultetet (Panum Posten)
Nyt fra studievejledningen (regler, referater og 
lignende)
Studierelevante kursustilbud
Studiejobannoncer
Efterlysninger
Mødeindkaldelse fra basisgrupperne
referater fra basisgrupperne
FADL oplysninger og annoncer
Debat
og sidst men ikke mindst humor og sjov

Brug internettet
Da alle studerende har adgang til en computer 
med internetforbindelse kan alle oplysningerne fra 
fakultetet og studievejledningen findes på enten 
sund.ku.dk eller på punkt.ku.dk. På sis.ku.dk kan 
der annonceres alle de studierelevante kurser. På 
sund.ku.dk kunne der også placeres jobannoncerne 
og ansøgningerne efter forsøgspersoner.
Punkt.ku.dk kan bruges til efterlysningerne. Mø-
deindkaldelser, referater og andet der er relevant 
for basisgrupperne kan annonceres på punk.ku.dk. 
Alternativt kunne stud.ku.dk bruges.
FADL har deres egne websites hvor de kan an-
noncere lige det de har lyst til der.
Da fakultetet ikke deltager i debatter der føres i 
MOK, så er det kun studentersociale debatter der 
er relevante at føre i MOK, men de vil også kunne 
føres på punkt.ku.dk eller stud.ku.dk.
Naturligvis kunne man også smide alt det sjove og 
humoren ud på en website, men det vil ikke være 
helt det samme.

En anden mulighed

Måske kunne man finde en anden løsning. Måske 
kunne der laves en aftale med Dagens Medicin om 
at kunne laves nogle sider, der kunne sættes den 
ugentlige avis. Så ville vi som studerende også få 
en masse andre relevante oplysninger. 
Der findes sikkert også andre løsninger, men jeg 
mener at MOK som vi kender det bør lukke.

Debat
Nu bliver det jo interessant at se om der kommer 
svar på dette debatoplæg.

mvh
Mikkel Falkenberg
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SEMESTERSTARTSFEST
             - 90’er tema!!

Vi genopliver 90’erne som vi alle husk-
er dem med Europop, Buffalos, refleks-
bukser, fanplakater og meget mere...

Lørdag d.10.2. kl. 22 - 05

Billetter sælges i klubben alle dage, 
samt torsdag og fredag  kl.11-14 i kan-
tinen.

Pris 40 kr. 

HUSK studiekort!


