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OVERENSKOMST '05
BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR

IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER MELLEM
FADL OG H:S/AMTSRÅDSFORENINGEN FOR BEDRE LØN OG BEDRE
VILKÅR FOR ALLE VAGTTAGERE GENNEM FADL'S VAGTBUREAU
SAMT FOR LÆGEVIKARER.
HVAD VIL DU HAVE
GJORT BEDRE ELLER
ANDERLEDES PÅ DIT
ARBEJDE?
HVILKE KRAV MENER
DU, FADL SKAL REJSE?
ER DIN LØN GOD NOK,
ELLER SKAL DEN VÆRE
BEDRE?
KAN DU, DIT HOLD ELLER GENERELT ALLE
MEDICINSTUDERENDE NOGET, SOM DU MENER MAN SKAL HAVE
LØNTILLÆG FOR?
GIV FADL BESKED PÅ DENNE SIDE ELLER SKRIV TIL HF@FADL.DK
SOM MEDLEM MENER JEG, AT ALLE BØR HAVE:

SKRIV LØS, RIV UD OG AFLEVER TIL FADL'S
SEKRETARIAT
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MOK

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.1,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.

Det sker i ugen
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Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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 indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 16, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

22.00 Semesterstartsfest i klubben

Søndag:

Tømmermændzz

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)

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. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside:

Tirsdag:

Denne

redaktion
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REDAKTIONELT
ET FORSØG VÆRD?

Anmeldelse af forsøg opslået i
MOK nr. 14
I MOK nr. 14 kunne der læses en annonce, der opfordrede unge veludrustede mænd til at prostituere sig
selv. Mod et vist beløb skulle man lade sig katerisere
6 gange over 3 forsøgsdage.
MOK-redaktionen tog udfordringen op og leverer nu
et resume.
Umiddelbart inden semesterstart tog MOKs to udsendte kystbanen til Nordsjælland, nærmere bestemt
Kokkedal aka. "Chef´s Valley".
Velankommet til Coloplasts hovedkvarter vises vi
ind i et ventelokale, hvor der allerede sidder 2-3
andre fyre. Her udveksles medicinerrøverhistorier,
mens der arbejdes hårdt på at fylde blæren.
Snart bliver der ledigt i det tilstødende lokale, hvor
selve indgrebet foregår. Da MOKs egen Chrisse-Laden har udtrykt en vis nervøsitet ved hele affæren,
bliver det undertegnede, der lægger ud.
Jeg bliver anvist en plads foran et større aggregat a
la Storm P. En masse lodder og trisser skal med tre
decimalers nøjagtighed bestemme hvor mange Newton, der skal til at trække kateteret ud.
Sygeplejersken instruerer kort i vejrtrækningsteknik
inden hun trækker et lille forhæng for, så jeg ikke
kan se hvad hun laver mellem benene på mig. Få
sekunder efter føler jeg en intens vandladningstrang,
mens kateteret arbejder sig op.
Da det er på plads, får jeg anbragt en metalslæde
mellem benene og kateteret kobles til Storm P maskinen. Ved et tryk på en knap sættes den i gang og
det efterfølgende kan nok bedst beskrives som følelsen af, at der er nogen, der trækker en let opløst
saltstang igennem en nåleøje.

Sygeplejersken forsøger at overbevise ChrisseLaden
om at den slags skam er helt normalt...og at de har
set det før!
Han kommer dog hurtigt op på hesten og gennemføre
dagens program, dog i dårligste tid pga. af nogle
vandladningsproblemer.
I dag løb anden etape af. Dvs. ChrisseLaden kunne
ikke gennemføre grundet en grimer betændt vabel.
Undertegnede mødte dog op og eneste forskel i forhold til første besøg var en efterfølgende ret kraftig
uræmi.

Samlet vurdering:
Pro

· ingen stråling involveret
· ingen biopsier (der kan forekomme små fra urethra)
· drikkevarer ad libitum
· dækning af transportudgifter
· du kan prale overfor pt.erne med at du HAR prøvet
det selv

Con
· hårdt for sarte sjæle
· der er langt til Kokkedal

Det er nu blevet ChrisseLadens tur, og jeg venter
spændt i det tilstødende lokale. Der går dog forholdsmæssig lang tid, før han temmelig bleg igen
viser sig i døren. Ikke uventet har det hele været en
tand for overvældende og ChrisseLaden har haft et
mindre ildebefindende!

HUSK
NU
AT
STEMME I
GÅR!

Av, av...

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.

Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)

Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på
hvert semester tilknyttet klinikudvalget.

Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Tirsdage 13.00-16.00

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 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:
13. semester: Katrine Fisker
12. semester: Niels Fuglede
11. semester: Mette Lenstrup
10. semester: Lisbeth Ellegaard
9. semester: Thea Møller
8. semester: Hellen Edwards
7. semester: Maria Svane
6. semester: Mangler repræsentant

Suppleanter:
12. semester: Michael Hejmadi
Valget afholdes torsdag d. 24.02.05 kl. 14:30 i Auditorium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.
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INDTEGNING  SOMMEREN 2005

Indtegning til eksaminer og
tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for
ovenstående uddannelser) finder sted:

Mandag den 7. februar 2005, kl.
9.00-14.00
Bemærk, at der kun er indtegning på Panum denne
ene dag!
Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk i
perioden 10. januar 2005 og til og med søndag den
13. februar 2005.
Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.
Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.

STUDIET
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som
99% af alle studerende gjor-de i september 2004) af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for
dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde,
tid, som kan bruges bedre til din fordel.

KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET
FLYTTER

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.

Sekretariatet flytter til nye lokaler
i Teilumbygningen, 1. sal, afsnit
5313.
Indgang som hidtil  dog op ad
spindeltrappen ved auditorierne AB-C.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den
7. februar).
Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1)Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. søndag
den 13. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk og
klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du har
til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.
2)Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 13. februar kan du KUN se dine tilmeldinger
ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Vi har i den forbindelse lukket fra 9/2 – 11/2
begge dage incl.
På gensyn i de nye omgivelser fra mandag 14/2.
Venlig hilsen
Rita/Lili og Maja
Sekretariatet
Venlig hilsen
Lili Hansen
Klinikudvalgssekretariatet
Rigshospitalet

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING UGE 6  7
Dag

Dato

Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

7/2
7/2
9/2
9/2
10/2
10/2
10/2

1600 – 1700
1500 – 1600

1900 – 2000

1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1500
1600 – 1900

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Gordon T. Jehu
Ture Karbo

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med

Mandag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

13/2
13/2
15/2
17/2
17/2
17/2
18/2

1600 – 1700
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

1300 – 1600
1600 – 1900
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Gordon T. Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Int

1300 – 1400
0800 – 0900

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

MERIT

Studerende der har læst andre
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen.
Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2005!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).

ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester

Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret.
Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.
Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.
Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

6. - 13. semester
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg besked!

Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til foråret 2005 skal du ansøge
nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 2005 1. marts 2005.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

ÅRSKORT  STUDIEKORT  IDKORT
Du skal forny dit årskort
inden den 15. Juli !!!
Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie.

Derfor HUSK at forny dit årskort.
Og husk at fornyelse af årskort IKKE er det samme
som at tilmelde sig næste semester!
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STUDIET

6.-13. sem. info

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

BESTÅELSESFRIST FOR
OSVAL II 1986-ORDNING
(GML. STUDIEORDNING)

Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

mok.info
en glimrende hjemmeside

Fakultetet har besluttet at ændre
beståelsesfristen for OSVAL II
gammel ordning, således at OSVAL II
nu blot skal være bestået
senest en uge før deltagelse i kursus i
akut patient på 13.semester.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Studietilbud

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?

LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I FEBRUAR 2005 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO

EMNE

TID

ÅBNES

Mandag den 21. feb.
Onsdag den 23. feb.

Genoplivning
Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.)

16.30-19.30
16.15-20.30

02.02
02.02

Laboratoriet For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04
TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF
INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED
(TROPEMEDICIN
OG HYGIEJNE 2005)

Fra d. 1. til 26. August 2005, begge dage inkl. afholdes kursus i International Sundhed ved Københavns
Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København
N.
Målgruppe: Kurset henvender sig til medicinske studerende efter 2. del A(1986-ordningen)efter 7.semester (2000-ordningen) samt læger, syge- og sundhedsplejersker, jordemødre.Kurset kan også søges af
folkesundhedsvidenskabsstuderende på overbygningen, , MPH studerende, tandlægestuderende på studiets sidste del, dyrlæger, tandlæger, farmaceuter,
biologer, antropologer, kandidater fra det samfundsvidenskabelige område samt ældre studerende fra de
nævnte fagområder.
Målsætningen for kurset er at give indføring i teori
og praksis for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i
fattige samfund med fokus på Afrika. Kurset henvender sig primært for personer, der skal udsendes til
sundhedsarbejde i udviklingslande. I kurset behandles public health problemer indenfor sundhedsvæsen,
sundhedsplanlægning, nødhjælp, hygiejne, ernæring,
økonomi, administration, infektions- og tropesygdomme, samt disses udbredelse, forebyggelse,
diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere
læreanstalter - nationalt og internationalt -samt
andre personer med særlig indsigt og erfaring i internationale sundhedsproblemer.
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset,
dvs. mindst 80% deltagelse.
Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi og Afd. for International Sundhed, Københavns Universitet, IMCC (International
Medical Cooperation Comittee) og Epidemisk afdeling, Rigshospitalet

Iøvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppearbejde og enkelte aftenarrangementer. Kurset har
status af åben uddannelse under Københavns Universitet og godkendes som VKO og svarer til 7,5 ECT.
Kursusafgift er p.t. kr. 2.200 for studerende og kr.
3.700 for færdiguddannede inklusive en bogpakke til
ca. 700 kr. Kurset er gratis for studerende ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der dog skal betale de kr. 700 for bogpakken, som er obligatorisk for
alle.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres efter 4. jan. 2005
hos kursuskoordinator el. på IMCC-kontoret. Ansøgningen stiles til koordinator.
Ansøgningsfrist er 4. april 2005 og svar om optagelse
vil blive tilsendt ca. 3 uger senere. Der optages max.
90 deltagere.
Bolig : det påhviler den enkelte at sørge for indkvartering. Koordinator kan være behjælpelig med at
formidle kontakt deltagerne imellem.
Kursuskoordinator:
Birgitte Gantriis
Øster Farimagsgade 5, Bygn 16, 3. sal
PO Box 2099
1014 Købenavn K.
Tlf. 35 32 76 34, fax : 35 32 77 36
E-mail : B.Gantriis@pubhealth.ku.dk
IMCC (” tropekurset ”)
Panum Instituttet, bygning 9 lok.2.2.
Blegdamsvej 3
2200 København N.
Tlf. 35 32 64 11, fax : 35 32 64 10
E-mail : office-copenhagen@imcc.dk
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FOREDRAG I
PSYKOANALYTISK DEBAT
En psykoanalytikers syn på
familieterapi
Psykoanalytiker Michael Buchholz,
Göttingen

Michael Buchholz er professor i socialvidenskab ved
Universitetet i Göttingen, en erfaren familieterapeut
og sidst men ikke mindst privat praktiserende psykoanalytiker og træningsanalytiker.
Michael Buchholz har gennem mange år beskæftiget
sig med psykoterapiforskning – bl.a. som leder gen-

STUD.MED. SØGES TIL SPÆNDENDE FORSKNINGSPROJEKT PÅ KAS GENFOFTE
Fra august 2005 mangler vi en ansvarsfuld
stud.med. til at indgå i et aktivt forskningsmiljø
i et år. Projektet går ud på at behandle patienter
med dissemineret colo-rectal cancer med en
dendritcellevaccine og monitorere effekten af
behandlingen. Arbejdet vil bestå i at varetage
den praktiske udførelse af projektet – dvs. inkludere patienter, administrere vacciner osv.
Projektet foregår på kirurgisk gastroenterologisk
afdeling, KAS Gentofte under ledelse og vejledning af adm. overlæge Anders Fischer og professor Jacob Rosenberg. Du vil blive ansat som
scholar stipendiat på afdelingen og i løbet af
stipendietiden er der også mulighed for at deltage i andre projekter i afdelingen.
Er du interesseret i at få mere information om
projektet eller stillingen er du velkommen til at
kontakte nuværende scholar stipendiat,
Stefan Burgdorf, email:
stebur01@gentoftehosp.kbhamt.dk, tlf.:
39773390

ANNONCER
nem 10 år af en forskningsafdeling til en psykoterapeutisk klinik. Hans særlige kombination af to professioner – socialvidenskab og psykoanalyse – giver
hans forskning sin egen retning.
Han siger: My main interests are a social not medical
version of psychoanalysis, qualitative research and a
theory of professional work as opposed to empirical
research.
Michael Buchholz er en flittig forfatter, om end hans
forfatterskab er mindre kendt i Danmark. Hans seneste udgivelser er: "Psychotherapie als Profession"
(1999); "Neue Assoziationen - Psychoanalytische
Lockerungsübungen" (2003) und "Psycho-News - Briefe

Annoncer
MEDICIN TIL EKSAMEN!

I forbindelse med afgangsprojekt på journalisthøjskolen efterlyser jeg studerende, der har prøvet at tage receptpligtig koncentrationsfremmende medicin i forbindelse med fx eksamen (ikke beta-blokkere). Det er ikke unormalt
blandt studerende i USA at tage fx ulovligt indkøbt Ritalin før en eksamen. Jeg prøver at undersøge, om dette også sker i Danmark.
Alle henvendelser behandles anonymt, hvis det
ønskes.
Kontakt: Rune Geertsen
Tlf. 2636 8618
Mail: hjerne@tiscali.dk

zur empirischen Verteidigung der Psychoanalyse"
(2004).

Fredag, den 25. februar 2005, kl. 16.00 
17.30
Familie Hjælps Centret
Rømersgade 11,1
1362 København K
Entré: 80 kr.
Nærmere
oplysning:
Friederike
Unger:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

JEG VIL GERNE KØBE EN
BOG!!

Autrup: miljø - og arbejdsmedicin
jeg hedder magnus: 26148148

BASISBOGEN KØBES!

Basisbogen i Medicin og Kirurgi købes NU!
Ring til Lisbeth på 30250265

LÆSEMAKKER SØGES

til Medicin og kirurgi gammel studieordning.
Jeg er tilknyttet Bispebjerg Hospital.
Ring til Anders på 21246699 el. 32876164

Studenterklubben præsenterer

SemesterstartsWestern-fest
I Klubben
d. 12/2 2005

FELLOWSHIP IN CLINICAL
PAIN RESEARCH (SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA,
USA)

fra kl. 22.00-?

A 1-year position as a fellow is available at the
UCSF Pain Clinical Research Center. We seek
an engaged medical student with an interest in
pain and clinical research to participate in work
related to cutaneous innervation and sensory
function associated with herpes zoster (shingles).
You will be part of a unique collaborative team
of basic and clinical scientists working on
mechanisms underlying neuropathic pain, basic
human pain physiology, cutaneous nerve anatomy,
and clinical pain research. Project should
preferably be used as an OSVAL II project. Please
send a short application with your goals, a CV,
and a letter of recommendation to Dr. Karin
Lottrup Petersen, UCSF PCRC, 1701 Divisadero
St., Suite 480, San Francisco, CA 94115, USA.
For additional information please call 415 885
7899.
Mvh
Karin L Petersen, MD
klp@itsa.ucsf.edu

BØGER TIL SALG

Almen Patologi, 1.udg., 2. oplag 2003, FADL
Pris 300 kr.
Nypris 430 kr.
Kirurgisk Kompendium Kittelbog, 1. udg. 3.oplag 2003
Pris 300 kr.
Nypris 428 kr.
Begge bøger fremstår helt nye og uden overstregninger
Ring på tlf. 61 70 02 42

Find din indre indianer frem, sving med
lassoen som John Wayne, og kom og
dans med ulvene.

Billetter kan kobes i klubben fra tirsdag d. 8/2
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk
Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Kandidater januar 2005
FADL - Københavns Kredsforening
ønsker hermed alle kandidater
januar 2005 tillykke med titlen som
cand. med.
239 medicinstuderende blev
kandidater her til januar 2005.
Af disse har 223 været engageret i
FADL - Københavns Kredsforening
på den ene eller anden måde.
Det vil sige, at 93,3% af de færdige
kandidater januar 2005 har været i
FADL.
Det vil FADL gerne takke for, og
FADL håber, at vi har kunnet leve
op til de forventninger, der måtte
have været!
Endnu en gang tillykke!
Sekretariatet

Overenskomst 2005
Det er tid for forhandlinger mellem
FADL og H:S/ARF indenfor SPV-, VTog lægevikarområdet.
I overenskomstforhandlingerne skal
FADL stille krav til H:S/ARF, og det er
her, at du som medlem af FADL
kommer ind i billedet!
LægeVikarGruppen (LVG) og
OverenskomstUdvalget (OU) i FADL
forhandler på FADL's vegne, men det
er så heldigt at du som medlem også
har noget at skulle have sagt!
Udover krav om at vores lønninger skal
følge de generelle lønstigninger
indenfor det offentlige, har vi i FADL
brug for vores medlemmers input for at
kunne tage alle relevante problemer
med til de kommende forhandlinger.
Derfor er det nu muligt at nedskrive
dit/dine krav til overenskomsten 2005
og aflevere det/dem til FADL.
Gransk din hjerne og find eksempler
frem fra vagter eller lægeviakrarbejde,
hvor du har følt, at du burde have fået
mere i løn, haft bedre arbejdsforhold
eller et tillæg for eksemplevis røg og
damp.
Vi skal understege, at vi ikke kan
garantere, at vi får et hvilket som helst
krav igennem.
Men vi vil tage alle indkommende krav
under seriøs behandling – så kom
med dem!
Med venlig hilsen
OverenskomstUdvalget
og
Lægevikargruppen

Støtte fra FADL Københavns Kredsforening
Basisgrupper, andre organisationer
på Panum eller enkelt personer
kan søge FADL om støtte til
arrangementer, indkøb eller andet i
henhold til FADL - Københavns
kredsforenings støttepolitik.
Støttepolitik og ansøgningsskema
findes på nettet på www.fadl.dk.

Nyt semester i FADL's historie
Endnu et semester i FADL's snart 51
årige historie er nu så småt igang.
Hvad skal der så ske i København?
Vi arbejder vi på at få et lægevikarkursus i psykiatri stablet på benene.
Vi arbejder på at få et "minilægekursus" og et "undersøgelsesteknikkursus" kørt i stilling.
Vi godkender snart kontingent for
2. halvår 2005 med en betydelig
nedsættelse af kontingentet.
Vi arbejder på at lave flere medlemsarrangementer i løbet af semestret.
Hvad skal der så ske i FADL på
landsplan?
I weekenden den 25. til 27. februar er
der landsmøde i FADL, hvor DADL
skal drøftes. Desværre har meget få
studerende udenfor FADL tilkendegivet
deres holdning, men vi regner med er
udbytterigt møde.
Og så er der overenskomst, overenskomst og overenskomst!
Hvad mener du, FADL skal lave?
Giv besked på kkf@fadl.dk.....

Respekter sekretariatets åbningstider
mandag, tirsdag og torsdag
10.00-12.00 og 13.00-15.00

8

INDRE ORGANER

Kurser i FADL – Københavns Kredsforening
FADL i København afholder igen i det kommende semester flere kurser for alle medlemmer i København.

Lægevikarkurser:
Lægevikarkurserne i FADL er forbeholdt studerende, der påtænker at tage lægevikariat i nærmeste fremtid.
FADL afholder i dette semester kurser i:

-

Gastroenterologisk kirurgi, 15. - 16. marts samt 5. - 6. april
Ortopædkirurgi, 22. - 23. marts samt 19. - 20. april
Akut medicin, 8. - 9. marts samt 12. - 13. arpil
Avanceret behandling af hjertestop, 16. februar, 17. marts, 14. april eller 11. maj
Patienttransport, 27. april

Endvidere arbejdes der på at afholde lægevikarkurser i psykiatri, hvorom der senere vil komme information.
Tilmelding til FADL’s lægevikarkurser sker via FADL’s hjemmeside, www.fadl.dk, hvor der ligeledes kan findes information om tilmeldingsfrister for de enkelte kurser, tid og varighed for kurserne samt information om selve undervisningen.
På alle lægevikarkurser er der et deltagergebyr på 50,00 kroner.
Besked om hvorvidt man er kommet på et lægevikarkursus, fåes først efter tilmeldingsfristen er overskredet!

Andre kurser i Københavns Kredsforening:
EKG-tolkning:
FADL - Københavns Kredsforening arbejder på at afholde EKG-kurser i det indeværende semester.
De endelige datoer for kurserne i EKG-tolkning er endnu ikke fastsat, men kommer i MOK og på FADL's hjemmeside, så
snart underviserne har meldt tilbage.
Tilmelding til FADLs' kurser i EKG-tolkning sker via FADL's hjemmeside, hvor der ligeledes vil være information om
indhold, tider og undervisere.

Undersøgelsesteknikkursus og minilægekursus
FADL - Københavns Kredsforening påtænker i det kommende semester at afholde kurser i undersøgelsesteknikker og
minilægekurser.
Disse kurser er beregnet for yngre studerende, der endnu ikke har været ude i klinikken, men som gerne vil tillære sig
basale færdigheder indefor teknikker og håndgreb.
Ligenu arbejdes der på et samarbejde med Laboratorium For Kliniske Færdigheder i Teilum bygningen.
Såsnart der er nærmere information om disse kurser vil det fremgå af FADL's hjemmeside samt i MOK.

Har du ideer til andre kurser,, som alle medlemmer af FADL kunne have interesse i, så henvend dig
til FADL's sekretariat med alle dine ideer!

Information om kurser i FADL findes på

www.fadl.dk
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

KURSUSPLANERNE ER KLAR!
Forårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden og nu
også her i MOK.
Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på København derefter et klik på Kursusplaner og alle kurserne vil vælte frem.
SPV:
Hold 1 og 2:
Hold 3 – 10:

Tilmeldingsfrist den 4/2-2005
Tilmeldingsfrist den 17/2-2005

VT:
Hold A – C:
Hold D:

Tilmeldingsfrist den 3/2-2005
Tilmeldingsfrist den 14/3-2005

B–VT:

Tilmeldingsfrist den 15/2-2005

(BSPV –er ikke fastlagt endnu. Hold øje med MOK og
www.fadl-vagt.dk Kurserne vil blive annonceret her
når de er klar.)
Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drømmer om, klik på send og du er tilmeldt.
Tilmeldingsskemaerne finder du på hjemmesiden.
Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagtbureauet.
Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt – altså efter deadline på de respektive kurser.

SERVICECENTRET:
Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus?
Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus?
Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole?
Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole?
Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER NYT
MEDLEM PR. 1.3.05:
Vi er et velfungerende hold, som dækker vagter på
alle dage i tidsrummet 8-14, der aflønnes med MVS-løn
og holdtillæg. Vi er tilknyttet Socialmedicinsk klinik i
Glostrup, hvorfra vi dagligt udbringer metadon, dels
på forskellige udleveringssteder, dels i klienternes eget
hjem. Vi er altid to på vagt samtidigt og lønnet oplæring
sker på dine første vagter sammen med et erfarent
holdmedlem. Arbejdet giver dig god erfaring med stofbrugere og behandling af stofmisbrug og gør dig godt
rustet til senere at imødekomme patienter med misbrug i dit arbejde som læge.
Krav:
-Er du på ny studieordning, skal du have over
stået klinikophold på 7. sem.
-Er du på gammel studieordning, skal du have
bestået farmakologi.
-Du skal have kørekort
-Du skal være god til at finde vej og kunne
orientere dig i et kraks-kort
-Du skal kunne tage minimum 4-5 vagter om
måneden
-Du skal kunne deltage i holdmødet torsdag d.
24. februar 2005 kl. 19.00

Ansøgningsfristen er fredag d. 18.
februar 2005 kl. 12. Fortrykt ansøgningsskema kan udfyldes og afleveres på
vagtbureauet..
Yderligere information: Kontakt holdleder Laura Buskov
på 25327271

Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.
SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle
månedens dage i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.

Ansøgning: Mandag d. 28. februar 2005
til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@tiscali.dk
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HJEMME SPV-HOLD 1507
SØGER 2 NYE MEDLEMMER
Vi er et godt og sammenkørt hold som søger 2 nye
medlemmer, som har lyst til at arbejde om natten i et
privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og observere 2 brødre,
henholdsvis 23 og 17 år, der begge lider af SpiemeyerVogts Syndrom, en medfødt sygdom, der angriber
nervesystemet. Dette har medført, at patienterne er
blinde, mentalt handicappede og plagede af epileptiske anfald.
Man er to FADL-vagter i vagt samtidig, som passer
hver sin patient – dog hjælper vi hinanden
efter behov
Arbejdsopgaverne består i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre brødrene på arbejde/skole alle hverdage.
4. – at give medicin ved anfald.
Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne afholdes i patienternes hjem fra kl. 22.00 til 09.00,
både hverdage og weekends.
Dog bruges tiden ml. 07.00 og ca. 09.00 på hverdage
til at køre patienterne på arbejde/skole og returnere
bilen til hjemadressen.
Den ældste af brødrene er meget dårligt gående og
kræver derfor en ”stærk arm” - sagt med andre ord:
Du må ikke være alt for spinkel !
Krav.
· 300 SPV-timer
· Kørekort
· Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en
meget velfungerende og kærlig familie, som
dog er meget psykisk belastet.
· Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden,
og vi forventer, at du er fleksibel og indstillet
på at det er vigtigt, at man hjælper hinanden
med ekstra vagter, når det brænder på.
· Du skal være moden af alder, men samtidig
heller ved slutningen af studiet.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria, tlf: 28
20 13 30/38 10 43 07

Ansøgningsfrist: Fredag den 18. februar
2005 til Vagtbureauet.

HJEMME VT-HOLD 4630
Holdet søger 1 nyt medlem.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg,
og passer en dreng på 5 år, der har en cerebral parese.
Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde et par gange i
vagten.
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n.,
(ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere),
sondemade, skifte ble og omsorg.
Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00.
Krav:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.
Gerne ansøgere som er sidst på studiet.

Ansøgningsfrist:
17.februar kl 12:00 til vagtbureauet.
Næste holdmøde: 22.februar kl.17:00

VAGTBUREAUET
ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
BLIV EKSPERT I TOLKNING
AF EKG OG AVANCERET
GENOPLIVNING!
Kardiologihold RH 4101 søger 3 erfarne
ventilatører til ansættelse som kardiologiske assistenter fra hhv. uge 8, 11 & 14 2005.
Stillingen som kardiologisk assistent
(OBS’er):
Vi er p.t. ti medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. Vi dækker aftenvagter fredag til tirsdag (2 pers.),
dagvagter i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1
pers.). Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
- Kontinuerlig 1 aflednings & 2 aflednings EKGovervågning af op til 46 patienter.
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik – herunder tolk
ning af 12 aflednings-EKG.
-Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
-Deltagelse i visitering af akutte patienter til
bl.a. primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
-Færdig med 5. semester ny studieordning
(2000).
-Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv
erfaring.
-I stand til at tage 10 vagter pr. 4 ugers vagt
plan, også i eksamensmånederne. Holdet
arbejder for tiden på at få sat dette krav ned
til omkring 6 vagter pr. 4 ugers vagtplan,
hvilket forhåbentligt vil kunne implementeres
i løbet af efteråret 2005 !
-Indstillet på at blive på holdet med pågæl
dende vagtgennemsnit frem til opnået
”pensioniststatus” (se senere).
-Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
-Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som OBS’er
ikke må være på andre hold. Dette vil formo
dentligt blive annulleret samtidig med æn
dringen i vagtbindingen !
-Med fordel tidligt på studiet.
-(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstå
ende punkter, så søg stillingen alligevel hvis
du er i tvivl, om du opfylder alle kriterierne).
-(Ansættelsestidspunkterne kan justeres in
denfor visse grænser ! Hør nærmere på infomødet !).

Vi kan tilbyde:
-Intensivt oplæringsprogram i bl.a. tolkning af
ovennævnte EKG-typer samt avanceret gen
oplivning.
-Oplæring foregår pt. i 4 ubetalte + 4 betalte
nattevagter samt 12 betalte aftenvagter, men
arbejdet derefter skal også betragtes som
betalt indlæring af centrale kliniske redska
ber.
-Spændende og klinisk særdeles relevant ar
bejde med god uddannelse på en velfunge
rende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
-“Pensioneringsordning”, idet man efter 200
afholdte vagter (1600 timer) pt. kan nøjes
med 4 vagter pr. 4 ugers vagtplan. Dette vil
ændre sig, hvis ændringerne i vagtbindingen
træder i kraft, sådan at der skal færre vagter
til opnåelse af ”pensioniststatus”, ligesom
vagtbindingen herefter formodentligt vil
komme til at hedde 2-3 vagter pr. 4 ugers
vagtplan !
-1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Si
gurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde
på holdet).
-Høj løn fra selvstændig pulje.
-Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold
møder, ofte med efterfølgende middag m.m.
Holdet afholder uforpligtigende informationsmøde med
rundvisning for interesserede fredag d. 11.02.2005 kl.

16:00 på RH afd. 2143 (henvendelse i OBS-rummet).
Forventet varighed ca. 1 time. Bindende tilmelding via
nedenstående mail senest torsdag d. 10.02.2004 kl.
20:00.

Ansøgningsfrist: mandag den 14.
februar 2005 kl. 15:00 via skema på
vagtbureauet.
(Angiv venligst på skemaet hvornår du er interesseret
i at starte !)
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag
17.02.2005 fra kl. 14:00 på RH afd. 2143.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Troels
Hassing Christensen pr. e-mail:
troels@hassingchristensen.dk.

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.
Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan med
lidt variation til begge sider.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
10 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.
Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Krav:
Have bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. februar
2005 til FADL
Med venlig hilsen
Leith Latif
holdleder hold 4202
Tlf:
6130 6647
E-mail: leithlatif@hotmail.com

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager søger
2 nye medlemmer til dækning af nattevagter i tidrummet 22.30-7.30
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
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DEBAT
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
har min. 200 spv timer
er glad for børn
har lyst til at arbejde i privat hjem
kan tage 3-5 vagter om måneden
Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kommet i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Ansøgningsfrist 17/2-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

FORSVUNDNE
EKSAMENSTILMELDINGER

Idet vi desværre var udsat for en del ubehagelige
oplevelser i forbindelse med opdagelsen af, at en
eksamenstilmelding på mystisk vis var forsvundet
fra PUNKT.ku, skriver vi dette indlæg, ikke blot for
at gøre andre studerende opmærksom på problemet,
men også i et forsøg på at få Studienævnet og
eksamenskontoret til at anerkende dette problem.
Det var en temmelig ubehagelig oplevelse, da den
første af undertegnede fire dage før 8. semesters
eksamen opdagede, at han endnu ikke havde modtaget et eksamensbrev. Dette blev ikke bedre, da jeg
gik på PUNKT.ku, for at kontrollere, at alle obligatoriske elementer var blevet registreret. Her opdagede jeg, at min eksamenstilmelding (som jeg med
sikkerhed vidste, at jeg havde indgivet, og siden
havde kontrolleret var registreret på siden) ikke
længere var at finde. Jeg var tilsyneladende ikke
længere tilmeldt nogen eksaminer. Dette var fredag
den 14. januar, og klokken var 13 da jeg (med nogen
bekymring) ringede til eksamenskontoret for at finde
ud af, hvad der var galt. Imidlertid var den ene
ansvarlige medarbejder for 8. semester allerede på
dette tidspunkt gået hjem, og da ingen andre åbenbart kunne hjælpe, fik jeg besked på at henvende mig
igen mandag – to dage før eksamen!
Efter en mildest talt noget anspændt weekend (hvor
eksamenslæsningen var blevet temmelig svær at samle
tankerne om) mødte jeg derfor op på kontoret personligt, da det åbnede mandag morgen. Men der var
ingen forståelse at hente – man kunne konstatere, at
jeg ikke var registreret i systemet, og da jeg ikke
havde tænkt på at lave et udskrift af min tilmelding
konkluderede man herudfra, at jeg ikke havde tilmeldt mig, da der ”aldrig var nogen, der var forsvundet ud af deres system”. Det hjalp ikke at forklare,
at jeg faktisk havde et vidne på, at jeg havde tilmeldt mig, eller at påpege det noget usandsynlige i
at jeg skulle have kunnet følge undervisningen et
helt semester, og derefter have læst til eksamen i
tre uger, uden på noget tidspunkt at bekymre mig
om, at jeg faktisk ikke havde tilmeldt mig eksamen!
Meldingen var kort og godt den, at jeg måtte udfylde
en hurtig dispensationsansøgning, som så ville blive
behandlet i løbet af dagen.
Til mit held viste det sig, at det i denne hastesituation er studievejlederne, og ikke som normalt
Studienævnet, der tager stilling til dispensationsansøgninger. Jeg havde allerede, for en sikkerheds skyld,
bestilt en tid hos studievejledningen til den samme
dag, i tilfælde af at eksamenskontoret skulle gøre
knuder, og her kunne jeg således få at vide, at min
ansøgning var godkendt. Men derudover fik jeg også
at vide, at studievejledningen faktisk var bekendt
med andre eksempler på forsvundne eksamenstilmeldinger, og det kan derfor undre at eksamenskontoret pure benægter at dette kan forekomme.
Vi er efterfølgende, blot gennem vores nærmeste
omgangskreds, blevet bekendt med yderligere to
personer der har haft lignende oplevelser, og derfor
ønsker vi nu, at man fra Studienævnets side tager
stilling til problemet. Nærmere bestemt er der tre
punkter, som vi ønsker at se gennemført:
Eksamenskontorets anerkendelse af problemet. Det virker groft urimeligt, at man i en i forve-

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter).

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. februar
2005 til Vagtbureauet.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Næste holdmøde d. 22. februar kl. 17.00 – såfremt det
er muligt for dig at deltage, kontakt da venligst holdleder.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Debat
jen stresset situation, skal kaldes løgner, når man
henvender sig med et problem, der øjensynligt ikke
er en enkeltstående hændelse.
Automatisk, øjeblikkelig fremsendelse af
bekræftelse pr mail ved eksamenstilmelding. I lyset
af de nuværende problemer er dette nødvendigt, hvis
man ønsker at kunne gøre de studerende ansvarlige
for en manglende eksamenstilmelding i systemet.
Som et absolut minimum bør det tydeligt anføres
ved eksamenstilmelding på PUNKT.ku at man skal
sørge for et udskrift af sin tilmelding til brug ved et
fremtidigt behov for dokumentation.
Fremsendelse af eksamensbreve minimum
14 dage før eksamen. Det nuværende system, hvor
brevene ankommer én uge eller mindre før eksamen
giver simpelthen for lidt tid til at reagere, hvis der
er nogen problemer. Dette burde ikke være andet
end en formsag, idet eksamenstilmeldingerne er indløbet senest 14 dage efter semesterstart!
Vi anser alle disse krav for fuldt rimelige, og har
derfor også fremsendt dette indlæg direkte til Studienævnet. I mellemtiden vil vi på det inderligste opfordre alle, der har oplevet problemer af denne art
til at skrive til os på bowester@hotmail.com eller
thomas_nielsen@jtnautomatik.dk, således at vi kan
danne os en idé om problemets omfang!
Og husk så i øvrigt at udskrive en kopi af jeres
eksamenstilmelding, når I tilmelder jer i februar.
Bo Westergaard og Thomas Nielsen, 9. semester,
KKA

SVAR PÅ LÆSERBREV

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har man
siden 1998 haft mulighed for at foretage eksamenstilmelding elektronisk via selvbetjeningssystemet
punkt.ku i lighed med Københavns Universitets andre Fakulteter. Det er et system som både studerende og ansatte generelt har været meget glade
for. De studerende behøver ikke komme ind på Panum
for at tilmelde sig eksamen, men kan gøre det fra en
hvilken som helst computer med netadgang og
Eksamenskontoret slipper for at taste en bunke tilmeldinger og kan derfor anvende den sparede tid på
andre opgaver. Hvert semester modtager Eksamenskontoret næste 9.000 tilmeldinger elektronisk, mens
kun et fåtal tilmelder sig på blanket den dag i begyndelsen af semesteret, hvor det er muligt.
Selvbetjeningssystemet er et meget pålideligt system og jeg har ikke kendskab til, at der skulle være
forsvundet eksamenstilmeldinger i de 2 år jeg har
været ansat på Fakultetet. Hvert semester er der
studerende, der mener at deres tilmelding ved en
system-fejl er forsvundet, men hidtil har alle undersøgelser vist, at årsagen er, at den studerende på
grund af misforståelser, ikke har fået tilmeldt sig
korrekt. Typisk er det fordi den studerende har glemt
at trykke ”bekræft” som afslutning på tilmeldingsproceduren. Eksamenskontoret har mulighed for at
gå ”bagom systemet” og se præcist, hvornår den studerende har været logget på og hvad vedkommende
har foretaget sig – f.eks tilmeldt sig eksamener,
bekræftet tilmeldingen, annulleret tilmeldingen etc.
Eksamenskontoret har i forbindelse med dette indlæg taget kontakt til Brugerservice i IT-afdelingen
på Københavns Universitet og Edith Christensen

oplyser herfra, at de ikke har erfaringer med systemfejl, der gør at eksamenstilmeldinger forsvinder. Jeg
har endvidere forespurgt Studievejledningen for
Medicin om de har kendskab til at systemfejl har
fået eksamenstilmeldinger til at forsvinde, men det
har de heller ikke oplevet.
Når studerende ikke tilmelder sig rettidigt, skal de i
henhold til gældende regler (Studiehåndbog for Medicin 2000-ordning, 2004-05 side 7) søge dispensation. Det er en misforståelse, at det er studievejlederne, der bevilger dispensationer.
Dispensationskompetencen ligger hos Studienævnet,
der i konkrete tilfælde, hvor det f.eks ikke er tidsmæssigt muligt at behandle sagen i nævnet, har delegeret kompetencen til Fakultetets Studieadministration.
Det er efter min opfattelse en glimrende ide, at de
studerende får en bekræftelse pr. mail, når de har
tilmeldt sig eksamen. Det er pt. ikke en facilitet, der
ligger i systemet, men jeg vil gøre IT afdelingen på
Københavns Universitet opmærksom på, at vi ønsker
den udviklet. Desværre har erfaringer vist, at sådanne ønsker har endog meget lang ekspeditionstid,
så indtil faciliteten er implementeret, må jeg henvise de studerende til, selv at udskrive en bekræftelse efter endt tilmelding, hvis de ønsker en sådan.
Eksamensbreve udsendes fra Eksamenskontoret
omkring en uge før eksamensdagen. Det er desværre
ikke muligt at udsende brevene tidligere. Dette skyldes, at mange kursusattester først kommer ind i
allersidste øjeblik og da kurserne ofte er en forudsætning for deltagelse i eksamen, kan Eksamenskontoret først på dette tidspunkt vide om den enkelte studerende er berettiget til at gå til eksamen.
Samtidig har man som studerende mulighed for at
afmelde sig eksamen indtil 5 hverdage før den første
eksamensdag (eksamensdagen tæller ikke med) og
først på dette tidspunkt kendes det præcise antal
eksaminander til den pågældende eksamen.
Eksamenskontoret forsøger at samle de tilmeldte
studerende i så få lokaler som muligt for at holde
udgifterne til eksamenstilsyn og lokaler på et så lavt
niveau som muligt, så der skal være nogenlunde overensstemmelse mellem afmeldingsfrist og tidspunktet for udsendelse af eksamensbreve. Eksamenskontoret overvejer andre procedurer vedr. eksamensbreve, men indtil nye procedurer evt. er
implementeret, må udsendelsestidspunktet ca. en uge
før den pågældende eksamen fastholdes.
Jeg beklager afslutningsvis, hvis Bo Westergaard og
Thomas Nielsen ikke finder at tilmeldingssystemet
har levet op til deres forventninger, men må generelt fastslå, at vi har et velfungerende og stabilt
system som langt hovedparten af vores studerende
er meget tilfredse med.
PS: Hvis Bo Westergaard og/eller Thomas Nielsen
ønsker at få gennemgået deres eksamenstilmeldinger, er de meget velkomne til det.
Martin Stampe Noer
Områdeleder for Eksamenskontoret
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MSR
Referat, MSR's fagrådsdag 5/2 2005

Tilstede: Sabrina, Helene, Kirstine, Rune, Kenneth, Michael, Bo, Simon, Liv, Eva, Bjarke og
Anne
1
Formalia
Sabrina dirigent
Anne referent
Dagsorden godkendt
2

Velkommen v. formanden

1. del: Status og nye projekter
3
Status over projekter v. bestyrelsen
Disse projekter skal gerne afsluttes eller er afsluttet:
Ekstraordinære møder (reeksamen/blokeksamen),
HR køreplan skal evalueres
Der er søgt flere penge til en ekstra AMEE plads
Disse projekter fortsætter:
Flytning og nye møbler – der skal ryddes mere
op på kontoret.
Udeblevne undervisere,
Studenterfaciliteter (kommissorium, der skal
arbejde med de studerendes fysiske vilkår på
Panum er opstartet. Rapporten skal være klar i
juni)
Forbedring af kantinen. Bl.a. opsætning af
mikroovne.
Udvalgsarbejdsbeskrivelser
Integration af nordiske studerende og evt. andre
studerende.
Lydbånd til eksamen.
Rusbogsrevideringen fortsætter.
1. semesters introforløb revideres.
4
Status over udvalg under SN
Der mangler en person i kvote II udvalget. Der
skal sendes en motiveret ansøgning til
helene_hvidman@stud.ku.dk
eller
eliasson@stud.ku.dk senest ved udgangen af den
kommende uge. Der mangler også en person i
OSVAL udvalget. Der kunne godt bruges flere
suppleanter til SUPU. Hvis Henrik ønsker at
gå ud af MOKs bestyrelse, vil Bjarke gerne gå
ind i den. Der mangler én i rektors uddannelsesudvalg.
5
Ris/ros kommentarer fra fagrådet
Ros for de nye lokaler. Der må meget gerne være
flere, der kommer til de lokale SUPU møder og
mere information om møderne.
6
Bestyrelsens forslag til arbejdet i det
nye semester
Bedre kontakt til HR: Der skal være nogen, der
møder op på de enkelte semestre og gør lidt
reklame for MSR.
Flere ekstraordinære møder og bedre tilbage-

melding til deltagerne om, hvad der kommer ud
af møderne.Vi vil gerne øge kontakten til de andre basisgrupper og de andre studier på fakultetet. Der kommer måske en basisgruppebar, hvor
MSR kan lave en bar. Desuden skal vi være
endnu mere aktive i sundrådet.
Det kunne være godt at få rusvejlederne til at
kigge på vores oplæg.
7
Fagrådets ideer, forslag til det nye
semester
For at øge kontakten til de andre studier, vil vi
prøve at benytte Christians kontakter i introudvalget til at få inddraget nogle tandlæger i 1.
semester udvalget..
Der kommer et krav om at bachelordelen skal
udgøre et afrundet hele, og der kan flyttes frit
mellem universiteterne, så der skal arbejdes med
at få synkroniseret vores studieordning med
Århus og Odense. Vi kunne lave en workshop
eller et ekstraordinært MSR møde om den nye
universitetsbekendtgørele og revision af 1. del
af ny studieordning.
Eksamensopgaverne er alt for tit for dårlige. Vi
vil have, der skal sidde studerende og læse opgaverne igennem inden de kommer ud.
Basisgrupper, MSR og FADL står sammen for
at bevare lokaler til studenteraktiviteter på
Panum. Desuden skal vi samarbejde med de
andre studier på Panum.

Helene og Kirstine tager MSR’s holdning med
på næste revisionsgruppemøde.
Simon, Eva og Helene arbejder videre med det
politiske dokument om generelle studieordningsændringer.
10
Overdragelse af økonomi til ny
økonomiansvarlig, Rune Tønnesen, herunder godkendelse af årsregnskab for 2004
samt budget for 2005
Punktet kan ikke gennemføres. Det rykkes til
næste ordinære MSR-møde.

3. del: Oplæg og diskussion
11
Diskussion om sundråd
Oplæg v. Kenneth om sundrådet. Efterfølgende
diskussion lægger op til, vi skal øge vores indsats i Sundrådet. Desuden skal vedtægterne gerne
ændres så sundrådet inkluderer alle studierne
på Panum.
12
Oplæg om fakultetsråd
Se ovenfor

2. del: Praktisk afsnit
8
Planlæggelse af mødedatoer samt
temaer for ordinære og ekstraordinære møder
MSR-møder: 03-03-2005, 31-03-2005, 28-042005, 02-06-2005
Studienævnsmøder: første tirsdag i måneden
undtagen marts, hvor det er den anden.
Stormøde: 02-04-2005 i Århus
SUPU-møde: 08-03-2005
1 ekstraordinært MSR-møde omkring
eksamensform og tilpasning af studiet til bachelor: 17-03-2005
9
Arbejdet omkring 4. og 5. semester
Information om arbejdet omkring 4. og 5. semester v. Helene og Simon. MSR tilslutter sig det
udfærdigede papir med et par tilføjelser.

13
Nedsættelse af arbejdsgrupper for
det nye semester
Der må gerne være én, der hjælper Christian
med forbedringen af introduktionen.
Sabrina arbejder med lydbånd til mundtlig eksamen (Helene taler med Pernille). Rune arbejder
med forbedring af de skriftlige eksamener.
Sabrina arbejder med at evaluere mødeaktiviteten i de enkelte semesterudvalg. Kirstine, Bo og
Helene arbejder med et oplæg til revidering af
eksamensform.
Ellers fortsætter de stående arbejdsgrupper.
14
Gåtur for de som ikke pynter op eller laver mad.
Bo og Sara inviterer til bryllupsreception d. 16.
juli 2005.
Der er bogmarked på mandag og hvis der ikke er
flere, der kan deltage, bliver bogmarkedet aflyst.
FADL er blevet inviteret på sygeplejeskolen i
Hillerød til et seminar 23/2 om tværfaglighed.
Kan vi evt. sende én?

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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Omvalg til bestyrelsen!!!
Fra d. 29 november til d. 10. december!!!
Hvad betyder det???
Det betyder at hvis du stemmer på kandidater
på en af disse 3 lister- fx. MSR så går disse
stemmer til den samlede pulje af lister der peger
på spidskandidaterne Katrine Møller og Rie
Kjær Poulsen.

Hvad betyder det så at der er omvalg?
Det indebærer, at de studerende for fjerde gang
i år vil modtage stemmesedler til et valg på universitetet. Det Medicinske Studenterråd mener,
det er yderst kritisabelt, at vi i en tid, hvor den
demokratiske proces forringes, skal opleve
gentagende rod i valghandlingen fra administrationens side.

Hvorfor stiller MSR ikke selv op til bestyrelsen?
MSR peger på Katrine og Rie, da de har mange
års erfaring med universitetspolitik. Denne erfaring har de bl.a. fra deres tid i Forenede Studenterråd og MSR har fuld tillid til at Rie og
Katrine vil varetage alle studerendes interesserogså de medicinstuderendes!
Glem ikke at MSR også sidder i Forenede Studenterråd, så MSR er forpligtiget til at tage evt.
problemstillinger videre.

Hvornår sker det så?
Vi forventer, at omvalget vil finde sted fra den

29. november til den 10. december,

Ja, det er rigtigt!!!

og at offentliggørelse af valgresultatet vil ske
den 14. december. Dermed skulle det være muligt, at studenterrepræsentanterne som planlagt
kan tiltræde den 1. januar 2005.
Vi vil gerne opfordre jer alle til at stemme endnu
en gang og på den måde bakke op om studenterdemokratiet på universitetet.

Pga. en fejl på stemmesedlen er valget af
studenterrepræsentanter til universitetsbestyrelsen blev annulleret.
Fejlen bestod i, at det ikke fremgik af stemmesedlen at Det Medicinske Studenterråd på
liste S4 bl.a. indgik i valgforbund med liste
L3 og L4

Hvem er de så???
- FSR's kandidater???
Katrine og Ries ønsker for arbejdet i bestyrelsen:
"Vi tør godt tro på, at de seks bestyrelsesmedlemmer lige som os har ambitioner om, at være
med til alt skabe et godt og velfungerende universitet, hvor fri forskning, faglig fordybelse og
mangfoldighed er i højsædet (....)
Vi ønsker som mininum et udvalg for hver af
universiteternes to kerneområder: Uddannelse
og forskning, (...)
Den nye ansvarsfordeling bør kortlægges som
noget af det første, så beslutninger ikke ender
mellem to stole. Jo mere uklarhed, des mere
kaos på universitetet og det er ingen tjent medheller ikke lederne" (Kilde: Universitetsavisen28/10-04)

Katrine Møller

Rie Kjær Poulsen
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STADIG HGER?
Det er blevet vedtaget i HG, at man for at være
HG’er på dette semester skal møde op til et af de
første tre mandagsmøder og indskrives. Ved
samme lejlighed forpligter man sig til at tage to
oprydningstjanser i løbet af semesteret. Grunden til dette er, at vi vil forsøge at skabe et
mere sammenhængende semester med en mere
ligelig fordeling af de sure tjanser.
Derfor: Hvis du går med en halv HG’er i dig, så
husk at komme på mandag og bliv skrevet på den
aktive liste. Dette gælder også gamle HG’ere,
der ikke lige har været forbi i noget tid….

Med venlig hilsen Husgruppen.

PUC NYHEDER, FORÅR
2005
LÆR AT DYKKE!
PUC afholder et PADI OpenWater begynder
dykkerkursus i foråret 05. Kurset foregår på flg.
datoer:
Tor 17/3,
18-21: Intro og Teori
Man 4/4,
16-20: Teori
Man 4/4,
21-23: Svømmehal
Ons 6/4,
18-22: Teori
Tor 7/4,
18-22: Teori
Lør 9/4,
12-18: Svømmehal
Søn 10/4,
12-18: Svømmehal
Man 11/4,
21-23: Svømmehal
Lør 16/4,
Heldag: (Øresund)
Søn 17/4,
Heldag: (Øresund)
Man 18/4,
21-23: Svømmehal
Som en KÆMPE NYHED kan vi i år tilbyde at
gennemføre kurset i TØRDRAGT!
Vi har fået 4 tørdragter i PUC. Størrelserne står
på www.puc.nu, der er to herre dragter og to
dame dragter. Kan du passe en af dragterne kan
du tage kurset i tørdragt, og således slet ikke
fryse :-)
Det koster 150kr ekstra for dragtleje, men de
penge er givet godt ud, tro os :)
Prisen for kurset er 2.750kr + Indmeldelse(50kr)
og kontingent(350kr) til PUC +evt.
tørdragtsleje(150kr).
Prisen er inkl. alt(også bøger), dog undtagen personlig transport til/fra dykkersteder samt evt.
udgifter til lægeerklæring.
Tilmeldingsfristen (med betaling af kursusgebyr
på 2750 + indm./kont. til PUC på 400kr, samlet
3.150kr + evt. 150kr til tørdragtsleje) er hurtigst
muligt, dog SENEST onsdag 2. marts til PUCs
konto: Reg: 6610 Konto: 1764975.

RUSVEJLEDNING 2005
Er DU den nye rusvejleder?
Kan du svare positivt på følgende udsagn?
Jeg er:
-Feststemt
-Åben
-Glad
-Tålmodig
-Lyst til at bruge din august måned sammen med
70 andre medicinere og give den max gas
-Interesseret i at give de nye studerende en fantastisk rustur
Så er du den vi står og mangler
Det er derimod ikke nødvendigt at du på egen
hånd kan frembringe 50 oplæg om dagen, samtidig med at du laver en madplan til 70 sultne
russere og jonglerer med 3 appelsiner og en ild
fakkel.
Kom og hør meget mere til vores info møder i
kantinen
Fredag d.
11/2-2005 kl. 16,00
Mandag d.
14/2-2005 kl. 14,00
Tirsdag d.
15/2-2005 kl. 16,00

Den aktive tilmelding foregår i
Studenterklubben
Torsdag d 17/2-2005 fra 14-16
Fredag d 18/2-2005 fra 14-16
Mandag d 21/2-2005 fra 14-16

INDKALDER TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING.
TIRSDAG DEN 15. FEBRUAR
KL. 16:00 I 1.2.15
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af ordstyrer og referent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab for det forrige år til godken
delse.
Behandling af indkomne forslag.
Budgettet for den kommende år freml
ægges og godkendes.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Til de nye og nysgerrige, der endnu ikke har hørt
om SAMS, er vi en interressegruppe i almen
medicin. Kom glad og frisk, eller bare glad.
Vel mødt!

Det første stormøde hvor du vil møde din gruppe
løber af stablen d23/2-2005 kl. 20,00
Glæder os til at se dig, og forbered dig på din
fedeste sommer nogensinde

Mere info og tilmelding på www.puc.nu eller hos
Christian(20131377) eller Erik(51924156).

SIMS PRÆSENTERER:

SPIL UV-RUGBY!
Vi starter med at spille Undervands-Rugby igen
man 21. Februar, kl 21-23.
Vi svømmer/spiller på flg. man. i foråret: 21/2,
28/2, 7/3, 14/3, 18/4, 25/4 og 2/5.
Alle som kan lide vand er velkomne. Det er rigtigt, rigtigt sjovt!!!
Mere info hos Louise på tlf.: 24211876.

HÅNDSKADE-FOREDRAG

KÆRE VINTERRUSSERE
OG ANDRE, DER IKKE
FIK FAT I SCOREBOGEN.
BOGEN UDLEVERES OG
RESTEKSEMPLARER
SÆLGES:

TJEK NÆSTE MOK FOR INFO
OG TID FOR SEMESTERETS
FØRSTE MØDE I PANUMS
EGEN AMATØRFILMKLUB

FREDAG D. 11/2 KL 16-17
I STUDENTERKLUBBEN.
RESTBØGER: 50,-

Onsdag d. 23. februar kommer Niels Søe og Nina
Vendel fra Gentofte Sygehus og fortæller om
håndskader.
Sted: Dam – auditoriet
Tid: kl. 16.00 – 18-18.30
Der er fri adgang til dette fantastiske arrangement.
Vi glæder os til at se dig!
Hilsen
SIMS
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Endnu et nyt semester har set foråret komme.
SEHAT holder i den forbindelse Generalforsamling og vi inviterer i den anledning nye som gamle
til at dukke op og være med.
SEHAT er en forening af medicinstuderende,
tandlægestuderende, læger, og diverse andre studerende fra andre sundhedsfaglige uddannelser.
Vores primære formål er at formidle sundhedsoplysning og øge sundhedsbevidstheden blandt
de etniske minoritetsgrupper i Danmark. Et sekundært formål er at lave almenyttigt, idébetonet, socialt og debatskabende arbejde for
foreningens medlemmer.
Vi har tidligere været involveret i både småt og
stort. I foråret har vi store planer med vores
samarbejdspartnere, som efterhånden tæller både
offentlige instanser og private aktører, og vi
håber også at komme nogle skridt videre i denne
proces. Vi har dog brug for nye medlemmer – er
du interesseret så er du mere end velkommen til
at være med. Om du er nystarter eller snart
færdig er helt ligegyldigt. Alle er mere end velkomne til at være med.
Mødet findet sted Mandag d. 14 Februar, kl.
17.30, i FADLs Mødelokale.
Vel mødt!
SEHAT
Sheraz@stud.ku.dk

AKUTTE INFEKTIONSMEDICINSKE TILSTANDE

STUDENTERPRÆSTEN TILBYDER FØLGENDE I DE KOMMENDE UGER:
"Præsten og Gæsten" tirsdagshjørnet i klubben (tirsdage
kl. 15-17)

VIL DU ARBEJDE MED
FLYGTNINGESUNDHED?

Studenterpræsten har inviteret en rækker mennesker til en eftermiddagssamtale om store og
små emner. Samtalerne vil foregå i studenterklubben på Panum på den meget uformelle måde,
at præsten og hans gæst simpelthen taler sammen over en kop kaffe. Hvis du synes, at samtalen er interessant kan du lytte med - og du er
naturligvis også velkommen til at stille spørgsmål og blande dig i diskussionen!

IMCC har i nogen tid samarbejdet med sin søsterorganisation i Pakistan om at udvikle kompetencer i
arbejde med sundhed i populationer af flygtninge og
andre udsatte grupper.
Der
er
gennemført
en
indledende
organisationsudviklingsproces og en uges intensiv træning i flygtningesundhed for 70 pakistanske medicinstuderende i Peshawar, Pakistan. Nu er vi i partnerskab med de studerende i Pakistan i implementeringsfasen i et projekt hvor vi arbejder videre med flygtningesundhed i Peshawar-området.

8. februar

Vi spørger i den forbindelse:

Liv, død og underliv

Anette Tønnes Pedersen, overlæge, cand. med
ph.d., Gynækologisk Klinik Rigshospitalet

22. februar Medicinstudiet - skal
det være sjovt?
Pernille Due, studieleder for medicin, Lektor
Afdeling for Social Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab

8. marts
i kunsten

Er du interesseret i flygtningesundhed og sundhed i
udsatte befolkningsgrupper i øvrigt?
Så kunne det være du ville være med? Den viden og
erfaring der er brug for findes i IMCC og vores samarbejdsorganisationer.
Gi’ et ring på 2285 7350 eller skriv til
maibang@hotmail.com hvis du vil have mere at
vide,

Kunsten i livet og livet

Berry Wilmont, billedkunstner - har bl.a. udsmykket på Panum.

Den Røde Tråd  strikkecafé

Venlig Hilsen
IMCC / SCORP
SCORP er den undergruppe i IMCC der arbejder med
sundhedsmæssige aspekter af flygtninge - og konfliktforhold.

Strikkecafeen er åben hver torsdag kl. 15.3017.30 i lokalerne på Skt. Hans Torv 30. (Check
evt. kalenderen på hjemmesiden for evt. ændringer.)
Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og
garn fra vores kurve til at komme i gang. Alle er
velkomne - begyndere og rutinerede og alle dem
ind imellem. Spørgsmål kan rettes til præstens
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

Videnskab, religion og samfund 
før og nu - studiekreds
Sidste tirsdag hver måned (22. februar, 29. marts,
26. april, 31. maj) kl. 20 i lokalerne ”Johannes på
Torvet”, Sankt Hans Torv 30 (mellem Sebastopol
og Pussy Galore).
Formen bliver en vekslen mellem indledninger
og gennemgange af det læste samt diskussioner.

Andagtsrummet

Kirsten Møller, Læge, ph.d. ansat ved Anæstesi
og Epidemi afdelinger på Rigshospitalet, har en
bred klinisk og forskningsmæssig erfaring med
intensiv medicin, sepsis og bakteriel meningitis.
Hun underviser 13. semester i akut medicin.
Kirsten Møller vil fortælle om infektionsmedicinske tilstande i det akutte stadie og hvordan de udredes og håndteres, samt ætiologien
for disse.

16 februar kl. 16.00 - 18.00 i konf 1
Rigshospitalet .
Tilmelding senest mandag den 14 februar til
Christian Viggo på Viggo@stud.ku.dk

Rummet ligger i lokale 15.2.3 - ved siden af
studenterpræstens kontor - og det står til rådighed for alle andagtssøgende! Døren er åben for
alle uanset tro - eller mangel på samme.

HUSK

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 10. Februar,
hvis du ønsker at blive udsendt med IMCC’s ulandsgruppe til Bolivia eller Ghana.

Nyhedsbrev
Hvis du vil holdes løbende orienteret om
studenterpræstens gøren og laden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.
Gode bønner
Kom desuden forbi kontoret og prøv studenterpræstens ”gode bønner” …

HUSK at
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 kærestesorger,
eksamensangst, en flækket negl, ensomhed,
studiestress eller andet og det behøver altså
hverken at handle om tro eller kristendom.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirsdag 10-12 eller torsdag 12-14) eller bestille en
tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.
www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk, tlf. 20 46 41 93

EXTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til
extraordinær generalforsamling for
3om1, en gruppe under IMCC, den 6.
marts 2005 kl 12.00 i København på
IMCC kontoret, Panum instituttet,
bygn. 9.2.2.
MVH Nationalformanden, 3om1, IMCC
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