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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

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 17, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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: Medicinerrevyen.dk

Tirsdag:

Denne

redaktion
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Redaktionelt

MOK beklager overfor dem der
har forsøgt at sende indlæg til
vores mailadresse
mok@mok.info, eller har
forsøgt at hente MOK ned fra
vores hjemmeside i løbet af
weekenden. Folk der har
forsøgt at kontakte vores
hjemmeside/sende mails

udenfor KUs netværk har fået
returneret deres mails med
beskeden at adressen ikke
findes. Vi er ved at løse
problemet og håber at alt
virker igen inden næste
mandag. Hvis du ikke har fået
dit indlæg i i denne uge, bør
du for en sikkerhedsskyld

sende det igen til adressen
mok@mok.info
Med venlig hilsen
MOK-redaktionen

Styrende organer
REFERAT KLINIKUDVALGSMØDE KKA 1/
2005
Dato: 3. Januar 2005
Tid: 15.15
Sted: Universitetssekretariatets konferencerum
Til stede: Formand, afd.læge, dr.med. Lars Laursen
(LL); overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP); overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW); overlæge, dr.med.
Rigmor Jensen (RJ); Carsten Biering Sørensen (CS);
Janne Lehmann (JL); næstformand, stud.med.
Agnieszka Machnio (AM); stud.med. Bo Westergaard
(BW); stud.med. Louise Balling (LB); ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl (AL); assistent Alice
Lehmann Rasmussen (AR); studentersekretær Anne
Cathrine Christensen (AC)
Afbud: Poul Erik Helkjær
1.

Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

2.
Godkendelse af referat nr. 10/2004 :Referatet godkendt.
3.
Meddelelser fra formanden :SAU er stadig
problematisk; underviserne er ikke vant til denne
type undervisning. LL foreslår man indkalder til et
møde om "den gode SAU", hvor man evnt. indbyder
undervisere fra afd. hvor de studerende har syntes,
det var en udbytterig undervisning. LL vil tage kontakt med Torben Schøder vedr. møde. Formandens
øvrige meddelelser omhandler 7. og 9. Semester og
kommer under pkt. 6.
4.
Vedr.Hepatitis CS og JL (fra Sundhedsforvaltningen): Det er nu vedtaget at alle studerende
skal tilbydes hepatitis vaccination før de påbegynder
klinikken. Der er kalkuleret med 70 studerende pr.
semester, og klinikudvalget skal finde frem til den
rent praktiske udførelse af vaccinationerne. Der er
enighed om at lade alle vaccinationerne i KKA foregå
på KAS Herlev, og skemalægge det i forbindelse med
anden undervisning. Dette gælder 6. sem. som således skal have de 2 første vacciner på 6. sem., hvor de

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)
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, Københavns Kommune (KKK)
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

har samlet undervisning hele årgangen og den 3. og
sidste i starten af 8. sem., hvor de ligeledes er samlet. LL mener at de studerende kan vaccinere hinanden, og dermed lære denne kliniske færdighed.
BW spørger om de studerende, der allerede er i gang
med klinikken (7.-13. Sem), ikke også kan blive vaccineret. Det netop de studerende på disse semestre,
der har lagt et stort stykke arbejde i at få hepatitis
vaccinationen indført på studiet, ville det ikke være
rimeligt at de også fik tilbudt den! JL svarer at
økonomien herfor ikke ligger på plads endnu, men at
det formodentlig godt kan lade sig gøre. Udvalget
bliver enige om at få overstået vaccinationen af 6.
Sem. først, og derefter tilbyde vaccinationen til de
resterende. AL mener man kan få fat i 7. til 13. sem.
ved at maile ud, og få de studerende til at melde
tilbage, så vi kan se hvor mange der ønsker at få den.
Der kan jo være en del der har fået den, enten fordi
de har rejst eller fået den tilbudt på en afdeling.
5.
Meddelelser fra studenterne Der er ingen
meddelelser fra de studerende.

6.
Undervisning: det nyeste om 7-9-10. sem.
LL: Det er meningen at fortsætte med planen om at
lade 7. sem. foregå på de perifere hospitaler, og 9.
sem. på de centrale. Studienævnet har dog besluttet
at KAS Glostrup skal have 7.sem. i F 2005. Man har
forsøgt at skaffe pladser til de studerende på svenske
hospitaler, men dette er endnu ikke lykkedes. Det er
på nuværende tidspunkt ikke sikkert at der bliver
skaffet nok pladser på denne måde, og løsningen bliver derfor måske at få de enkelte afdelinger til at
tage flere studerende end normalt. AL: d. 15.12 blev
der sendt prioriteringsskemaer ud til 7. og. 9.sem.,
men man fandt ikke de pladser som blev tilbudt i
skemaet Derfor d. 21/12 er der sendt nye prioriteringsskemaer ud til de kommende 7. og 9. sem. studerende, hvor de udover amtets sygehuse og de nye, nu
også kan prioritere sygehuse under KKK og KRH.
Fordelingen er ikke på plads endnu, så de studerende
og afdelingerne får nok først endeligt svar efter
prioriteringsmødet d. 13/1. Mht. prioriteringsskemaet
vil BW gerne vide om de studerende fra de respektive klinikudvalg har førsteret til deres ”egne” hospitaler, AL slår fast, at sådan hænger det ikke sammen, de studerende fra alle tre klinikudvalg tildeles
klinikpladser på lige fod ud fra deres prioriteringer.
Logbøgerne har vist dårligere evaluering efter 9.sem.
end efter 7.sem. JP tror det er fordi afdelingerne
ikke er vant til at differentiere mellem 7. og 9. sem.,
og derfor oplever de studerende ikke den store forskel på de to ophold. BW: Når de studerende kommer
ud på 9.sem. forventer de at få lov til at lave noget
mere selvstændigt arbejde. LL: 9.sem. studerende
burde kunne fungere som ”små” reservelæger, gå
superviseret stuegang o.lign. RJ: Afdelingerne skulle
stille de samme arbejdsopgaver og krav til de studerende som de gør til lægevikarer, men det er jo ikke
alle afdelinger, der er vant til at bruge vikarer. AC:
Der bør være en overordnet retningslinie for hvad
afdelingerne kan og skal sætte de studerende til, så
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man får samme arbejdsopgaver, f.eks. journalskrivning, stuegang osv., lige meget hvilken afdeling
man kommer på. LW: Det er svært at gøre dette, da
flere og flere af deres patienter er ambulante, og
daghospitalet tager mere over. Her har de andre
personalegrupper også skabt problemer, da de mener at det skal være en læge, og ikke en studerende,
der
tager
sig
af
patienterne.
7.sem.: Det giver problemer at både eksaminator og
censor ved 7.sem. tentamen skal være bekendt med
den studerende, eksempelvis har LL skullet koordinere eksamensdato og –tid med fire forskellige for at
kunne gennemføre fire eksaminationer. Dette ønskes planlagt på en anden måde fremover! AL: Det
bliver meget svært når de studerende nu ikke mere
har både kirurgiske og det medicinske ophold på
samme hospital. Man er opmærksom på det i
Studinævnet og tager det op. LW mener også det er
diskutabelt hvor meget denne eksaminationsform er
værd, når hverken eksaminator eller censor er udefra.
9.sem.: For at skabe mere kontinuitet for både studerende og afdelingerne ligger al undervisning ud
over afdelingstjeneste nu hovedsageligt om fredagen. AL: Planen for 9.sem. er indtil videre ændret 3
gange!
10.sem.: Der er under 20 studerende på 10.sem.,
heraf 5 i KKA. RJ: Da der ikke er flere studerende er
deres kliniske ophold lagt i forlængelse af hinanden,
og socialmedicin kommer i slutningen af semesteret.
Dette er ikke muligt fremover når et større antal
studerende skal fordeles, så bliver det rul i lighed
med gl. 9. sem. Forhåbentlig bliver det muligt at
afvikle eksamen med OSKE fremover, men det er
ikke bevilget endnu, hvorfor eksamen F2005 er mundtlig.
7.
Universitetssekretariatet Tilmeldingsblanketter er udsendt pr. mail, hvilket har været en stor
succes. Referater, høringsmateriale o.lign. mailes
også ud, og det er blevet positivt modtaget. Det har
givet hurtigere tilbagemelding, og har sparet klinikudvalget for kopipapir, kuverter og porto.
13. sem.: Akut pt. eksamen vil fremover foregå i
store mødelokale, efter aftale med Jan Bonde.
Pernille Due afholder orienteringsmøde vedr. 9.sem.
d. 18/1 kl.14-15 i store auditorium på KAS Herlev.
Der vil også blive orienteringsmøder på Hillerød ,
Næstved og evt. nye hospitaler som åbner for studerende.
Der mangler tovholder til 4.sem. Der er mailet til
alle tutorerne, men der er ingen som har meldt sig
endnu. Det ville være oplagt om det blev en fra
Herlev eller Gentofte, da de har 9.sem. studerende,
som jo først begynder afdelingstjeneste d. 7/3. (Vi
skal modtage 10 i første periode og 10 i anden.)
Der er udsendt forespørgsel til afdelingerne om de
vil tage imod 1.sem. studerende.
På KAS Glostrup går de tilbage til de almindelige
nøgler til studenterlokalerne. Disse fås i Universitetssekretariatet på KAS Herlev, mod et depositum på
100,- kr.
Der har været problemer med printeren i computerrummet på KAS Herlev; de studerende skal huske at
slette evt. udskriftsjob inden de logger af, ellers
spærrer de for dem der logger på bagefter.
8.
Eventuelt RJ: Er selvangivelserne sendt ud?
AL/LL: De er kommer elektronisk fra Studienævnet
og bliver sendt ud snarest. De minder om de gamle,
men gør arbejdsgangen nemmere.. De kommer til at
ligge i et lukket system på SIS, hvor underviserne
evt. også kan lægge deres cases, forelæsningsnoter
osv., så andre undervisere kan se hvad der er blevet
brugt. LW: Der bliver brugt lang tid på at lave 12.sem.
eksamen to gange årligt, dette føres på selvangivelsen under pkt. 13.
Næste møde: 7. Februar 2005 kl. 15.15
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VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I KLINIKUDVALGET KBH. AMT.
Alle studenrende tilknyttet Klinikudvalget Kbh.amt.,
indkaldes hermed til
valg af studenterrepræsemtanter og -suppleanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale
kliniske undervisning. Vi holder møde den 1. mandag
i hver måned i
semestret, hvor vi diskuterer undervisning, og de
problemer der kan opstå.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning.
Medlemmer:
12.sem. Agniezka Machnio (næstformand)
11.sem. Simon Serbien
11. sem Goran Nadir Salih
10.sem. Mette Louise Nissen
10. sem Peter Bonde
9.sem. Marie Jersild Kristensen
9.sem. Malene Ingemann Petersen
9.sem Karen Lind
9. sem. Bo Westergaard
8. sem Anders Dæhli Skjolding
7.sem. Daniel Faurholt
Valget afholdes Mandag d. 07.03.05 kl. 14.15 i Klinikudvalget konferencerum
KAS Herlev.
Mød op og gør din indflydelse!

Hilsen
Anna-Lise Lindahl
Klinikudvalget KKA
4488 3865

NYTTIGE OPLYSNINGER
SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK
Navne- og adresseændringer
Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Ekspeditionen besked, da vi dagligt får opdateret samtlige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adresser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:
* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.
* Post sendt til en anden adresse, end folkeregisteradressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-nummer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen.
* Post sendt til en udenlandsk adresse

Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt.
* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-numret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.
OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på
punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine
kurser og eksamensresultater er registreret korrekt.

Selvbetjening på www.punkt.ku.dk
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

Email på www.punkt.ku.dk
Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.

PANUM POSTEN
Nr. 27  11. februar 2005

I uddrag

YNGRE FORSKERE VED RH KAN
INDSTILLES TIL FORSKERPRIS
2005
Yngre forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der har Rigshospitalet som arbejdsplads, har
mulighed for at deltage i RHs konkurrence om Årets
Yngre Forsker 2005. De mulige kandidater er typisk
ph.d. studerende, men kan også være studerende,
der er engageret i forskning eller personer, der forbereder indskrivelse ved en ph.d. uddannelse.
Konkurrencen har præmier på 10.000, 5.000 og 3.000
kr. Desuden er der en pris for bedste poster på 3.000
kr. I 2004 var der 30 ansøgere, hvoraf 8 blev udtaget
til foredrags- og posterkonkurrencen.
Tilmeldingsfristen til konkurrencen er den 25. februar kl. 12.00.
Yderligere information: www.fyf.rh.dk

REKTOR FREMSENDER OPFORDRING TIL FORLÆNGELSE AF
VALGTE LEDER- OG TILLIDSPOSTER
I forbindelse med overgangen til ny universitetslov
har rektor i et brev fra 6. januar 2005 fremsendt en
opfordring til universitetets valgte ledere (institutledere og studieledere) samt medlemmerne af de

5

STUDIET

kollegiale organer om at fortsætte i deres hverv ud
over den valgperiode, der ophørte 31. januar 2005.
Per 1. februar har den nye universitetsbestyrelse
kun fungeret en måned, og vedtægt og ansættelse af
ledere vil ikke være kommet så langt. Lovens krav
om, at der skal være en godkendt vedtægt inden der
ansættes ledere, medfører derfor, at der vil blive
behov for, at universitetets institutledere og studieledere fortsætter i deres hverv også efter 1. februar
2005.
Rektor vil desuden gerne anmode medlemmerne af
de kollegiale organer om at forsætte i deres funktion
efter valgperiodens udløb den 31. januar 2005.
Lovgrundlaget er den nye universitetslovs § 37 incl.
bemærkninger, hvor de der er valgt til rektor, dekan, institutleder og studieleder samt de valgte
medlemmer af de kollegiale organer på tidspunktet
for lovens ikrafttræden, kan fortsætte i deres hverv
efter lovens ikrafttræden. De kan fortsætte indtil
bestyrelsen i henhold til den vedtægt de selv skal
udforme har ansat rektor, og rektor har ansat dekaner, og dekaner i henhold til vedtægten og efter
bemyndigelse fra rektor har ansat institutledere og
studieledere.
Yderligere information: Ledelsessekretariatet, att.
Fuldmægtig, cand. jur. Nethe Rosa Christoffersen,
tlf. (353) 226 06, nec@adm.ku.dk

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.
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.

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING UGE 7  8
Dag

Dato

Telefontid

Træffetid

Vejleder

Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

15/2
17/2
17/2
17/2
18/2
21/2
21/2
23/2
23/2
24/2
24/2
24/2
25/2

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

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

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

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

Vedrørende Den Internationale Studievejledning
Du kan få vejledning vedrørende udveksling inden ansøgningsfristen 18. marts 2005, hvis der er behov for
det. Vejledningen foregår i lokale 9.1.3 og vil være temaopdelt frem til ansøgningsfristen.
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op. Orienter dig på Internettet på adressen - http://www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_IntForhold.htm - inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om.
Telefontid: Fredag 9-10
Træffetid: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem. / andet
Bemærk at der IKKE er international vejleding d. 11/2 og d. 16/2-2005.
Venlig hilsen
Tina Gottlieb

Studietilbud

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

Suppleanter:
12. semester: Michael Hejmadi

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

Valget afholdes torsdag d. 24.02.05 kl. 14:30 i Auditorium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

KENDER DU DET SVENSKE UDDANNELSESSYSTEM ? HVIS IKKE, SÅ
KIG HER
Orienteringsmøde om studiemuligheder i Sverige
Københavns Universitet får igen i år besøg af studievejledere fra Lunds Universitet. Mødet henvender
sig til studenterstudievejledere ; studerende, der
påtænker at tage hele eller dele af deres uddannelse
i Sverige og Studievalgscentre på Sjælland.
Programmet for mødet er :
· studiestruktur (programstudier/enkeltkurser)
· optagelse (generelle og specifikke adgangskrav, kvoter/ansøgningsskemaer)
· Lunds Universitet
· Andre universiteter/högskolar i Skåne
· Boligforhold mv.
Mødet afholdes :
Torsdag d. 31/3 2005 fra kl. 13-15 i Fiolstræde 22, 4.
sal
Tilmelding til : SA-info@adm.ku.dk
Tilmelding senest 22/3 2005

DYKKERMEDICINSK
FORSKNING!
ER DET NOGET FOR DIG!
SÅ SE HER!
På Rigshospitalet ved Hoved-Orto-Centret, anæstesiog operationsklinikken’s forskningslaboratorium for
eksperimentel Baromedicin er der et antal OSWALD
1/2 opgaver i behandling med h.h.v. hyperbar medicin (HBO - Hyperbaric Oxygen) og dykkermedicin til
rådighed for interesserede studenter. Emnerne kan
give mulighed for oprettelsen af Scholarstipendiat
med praktisk eksperimentel forskning og gode muligheder for videnskabelige publikationer. Er du seriøst interesseret i dette kan du tage e-mail kontakt
til:
Forskningslaboratoriet f. Eksperimentel Baromedicin
Hoved-Orto-Centret, Trykkammeret afsn. 4092
V/Afd.læge Ole Hyldegaard, dect. 58859.
E-mail: ole.hyldegaard@dadlnet.dk
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ANNONCER OG BASISGRUPPER

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

STUDENTERGÅRDEN

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

Fra omkring 1. juni 2005 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møblement i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert (standardformat, laveste A-posttakst), eller de kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside (www.studentergaarden.dk).
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 København N, senest fredag 1. april
2005 kl. 12,00.

NYE PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES
2 stillinger som præparatfremstillere ved Medicinsk Anatomisk Institut er ledige til besættelse
snarest. Vi er et ungt team af 15-20 medicinstuderende der står for produktionen og vedligeholdelse af makroskopiske præparater til tør og våd
studiesal, samt undervisnings- og eksamenssamlingen.
For at komme i betragtning skal du have bestået
organkursus I med mindst 10 og gå på 4. semester. Vi forventer at du er interesseret i anatomi
og dissektion. Arbejdstiderne er meget fleksible
og det forventes at du kan arbejde selvstændigt.
Du forbliver ansat indtil du er færdig med medicinstudiet og skal være indstillet på at tage ca. 200
timer pr. år for at sikre kontinuitet i arbejdet.
Ansøgningsskema kan afhentes på Medicinsk Anatomisk Institut og afleveres sammen med en motiveret ansøgning på en halv A4 side (benyt bagsiden af ansøgningsskemaet). Det skal være os i
hænde senest den 25 februar 2005.
Ansøgere, der er kommet i betragtning vil blive
indkaldt til samtale. Vi glæder os til at høre fra
dig!

KITTELBOG SÆLGES
Kirurgisk kompendium kittelbog (1. udg., oplag
3 fra 2003)
Som ny. 240 Kr.
Ring 35855190 eller send en mail: ellen@dsr.kvl.dk

Basisgrupper
HVEM ER PHILM?

PHILM er Panums egen amatørfilmklub -ikke at at
forveksle med P8'n/"filmklubben", som viser film om
torsdagen i Klubben. Basisgruppen PHILM råder over et
videokamera og redigeringsudstyr. Mulighederne for brug af
PHILMs udstyr er vidt rækkende, fra totalt useriøst nonsens
til mere alvorlige projekter, såsom optagelser til undervisning i undersøgelsesteknik. Kun fantasien sætter
grænser. Har du egne ideer eller vil du være med til at realisere nogle af vores - kom da blot til:

Semesterstartsmøde og intro til nye:
fredag d. 18/2 kl. 17.05 i FADLs mødelokale.
Nye medlemmer er mere end velkomne. På mødet vil vi tage
status på vores nuværende projekter og diskutere ideer til
fremtidige. Vi skal blandt andet planlægge optagelse af dette
års medicinerrevy. Der vil også være mulighed for at melde sig
til forårets kursus i kamera betjening og brug af
redigeringsudstyret.
www.panum-philm.dk
Vi ses
Bestyrelsen
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Man 18/4, 21-23: Svømmehal

TILBUD FRA
STUDENTERPRÆSTEN
Præsten og Gæsten eftermiddagssamtaler

Medicinstudiet - skal det være sjovt?
Eftermiddagssamtale med Pernille Due, studieleder
for medicin,
lektor på Afdeling for Social Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab
Tid: Tirsdag den 22. februar 2005, kl. 15.00-17.00
Mødested: Studenterklubben, Panum
Studenterpræsten har inviteret en række 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 taler sammen over en kop kaffe.
Hvis du synes, at emnet er interessant kan du lytte
med - og du er naturligvis også velkommen til at
stille spørgsmål og blande dig i diskussionen!
Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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

Strikkecafeen er åben hver torsdag – også i ”vinterferien” i uge 7 - i lokalerne på Skt. Hans Torv 30. Den
sidste torsdag hver måned strikker vi til kl. 20 og
spiser sammen kl. ca. 18.30. (Check kalenderen på
hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest 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. Der er altid erfarne strikkere til stede, der
kan lære dig det basale – eller hjælpe med det mere
indviklede.
(Put some fibre in your diet!)
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
”Videnskab, religion og samfund – før og nu” - studiekreds
Tid: Tirsdag den 22. februar 2005 kl. 20.00-22.00
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30
Nye interesserede deltagere søges til studiekreds
om ”Videnskab, religion og samfund – før og nu.”
Vi vil læse nogle videnskabshistoriske artikler, enkelte kilder og se på hvordan det var for at forstå
hvordan det er. Formen blive en vekslen mellem
indledninger og gennemgange af det læste og diskussioner.
www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk , tlf. 20 46 41 93

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)

VIL DU ARBEJDE MED
FLYGTNINGESUNDHED?

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.

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

HUSK

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

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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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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KURSUSPLANERNE ER KLAR!
Efterårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden.
Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på København derefter et klik på Kursusplaner og alle kurserne vil vælte frem.
SPV - VT - Børne –SPV - Brand og Genoplivning.

VAGTBUREAUET

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.

(BVT – EKG og Blodprøvetagningskurset er ikke fastlagt endnu. Hold øje med MOK og www.fadl-vagt.dk
Kurserne vil blive annonceret her når de er klar.)

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 ej heller
ved slutningen af studiet.

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.
Hyggeligt hjemme hold på Amager søger 2 nye medlemmer til dækning af nattevagter i tidrummet 22.307.30
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.
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.
Ansøgningsfrist 17/2-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

Vil du være 100% sikker på at få dine
SPV-vagter?

SPV HOLD 1501 SØGER NYE
MEDLEMMER.
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.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria, tlf: 28
20 13 30/38 10 43 07

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).

Ansøgningsfrist: Fredag den 18. februar 2005 til Vagtbureauet.

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

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
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.

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

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

11

VAGTBUREAUET
Er du interesseret i kardiologi ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og
avanceret genoplivning!

MVS-HOLD 5501: FADL´S
METADONHOLD SØGER NYT
MEDLEM PR. 1.3.05:

KARDIOLOGIHOLD RH 4101
SØGER 3 ERFARNE
VENTILATØRER

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.

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 EKG-overvågning af op til 46 patienter.
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik – herunder tolkning 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 VTtimer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
- I stand til at tage 10 vagter pr. 4 ugers vagtplan, 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 pågældende 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 formodentligt blive annulleret
samtidig med ændringen i vagtbindingen !
- Med fordel tidligt på studiet.
- (Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl,
om du opfylder alle kriterierne).
- (Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse
grænser ! Hør nærmere på info-mødet !).

Krav:
- Er du på ny studieordning, skal du have overstået
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

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.

Vi kan tilbyde:
- Intensivt oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
- 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 redskaber.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med
god uddannelse på en velfungerende, 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 Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
- Høj løn fra selvstændig pulje.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder,
ofte med efterfølgende middag m.m.

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.

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.

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: 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.

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 DU LYST TIL AT VÆRE
MED TIL AT STARTE ET NYT
SPV-HOLD OP PÅ ET
PLEJEHJEM I JYLLINGE?
Vi søger medlemmer til et nyt SPV-hold, til en mand på
57 år, der skal hjælpes døgnet rundt.
Pt. har haft en massiv hjerneskade efter en operation,
men kan godt kommunikere og bevæge sig rundt i en
elektrisk kørestol. Skal hjælpes med al personlig pleje
og pasning inkl. colostomi. Der er tilknyttet patienten
supervision af en neuropsykolog
Det er planen, at pt. skal hjem engang til juli, hvor
pasningen vil fortsætte, men muligvis ikke som
døgnvagtdækning, da pt. hustru kan tage lidt fra.
Arbejdsstedet er et plejehjem i Jyllinge og vi vil gerne
have holdet på plads pr. primo marts. Der ydes transporttillæg, svarende til 1 timeløn hver vej. Normal SPVholdløn.
Det forventes, at du:
· Har min. 200 SPV-timer
· Er indstillet på at passe en pt. med hjerneskade og
indgå i en positiv dialog med ægtefællen, de ansatte
på plejehjemmet og neuropsykologen
· Kan tage min. 4 –5 vagter om måneden
Arbejdstiden er endnu ikke fastlagt, hvorfor der vil
være muligheder for enten 8 eller 12 - timers vagter,
alt efter hvad holdet beslutter på 1. holdmøde. (Hvis
det viser sig at være umuligt at dække hele døgnet, er
der også en mulighed for at holdet alene skal dække
aften- og nattevagterne. Du må derfor gerne skrive i
din ansøgning, om hvorvidt dagvagter vil være en
umulighed for dig.)
Ansøgningsfrist 21. marts 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 eller pa@fadl.dk

ER DU EN ERFAREN VT’ER
OG HAR DU LYST TIL MANGE
12 TIMERS VAGTER PÅ VTHOLD 4412 ?
VT-hold 4412 på Herlev søger nye medlemmer til indsupplering
Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal
suges efter behov. Herudover almindelig pleje.
Arbejdssted er lige nu på Herlev og der forventes
overflytning til plejehjem i Gladsaxe kommune – antagelig til april – hvor holdet fortsætter.
Arbejdstid er døgndækkende, p.t. med 12-timers vagter, der må antages at kunne videreføres på plejehjemmet – (ellers bliver det 8-timers vagter).
Løn: VT-holdløn
Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal
kunne tage min. 5 – 6 vagter om måneden og må
gerne se dig selv på holdet over en længere periode.
Du skal være interesseret i at indgå i en god og konstruktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige
personale og have forståelse for pt. situation og dagligdag.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. februar 2005 til FADL

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. februar inden kl. 10
til Vagtbureauet. (Der afholdes ansættelsessamtaler
mandag og tirsdag)

Med venlig hilsen
Leith Latif
holdleder hold 4202

Da der skal vælges en ny holdleder og planlægges
vagter for marts, vil der blive afholdt holdmøde den
22. februar kl. 17:00 på Vagtburerauet.

Tlf:
6130 6647
E-mail: leithlatif@hotmail.com

Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 / pa@fadl.dk eller hos
konstitueret holdleder Kion Støving på tlf. 2613 2567.
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DA KANINEN FIK SIN
PH.D.
På en solskinsdag kom en kanin ud af sit hul for at
nyde det dejlige vejr. Vejret var så fint, at hun blev
skødesløs, og en ræv kunne snige sig til at fange
hende.
»Jeg har i sinde at spise dig til frokost«, sagde ræven.
»Vent!« svarede kaninen, »Du skulle i det mindste
vente et par dage«

DEBAT

Debat

Ulven lo så voldsomt, at den næsten mistede sit greb
om kaninen. »Måske skulle jeg ikke spise dig – du må
være syg i hovedet, det kunne jo være smitsomt.«

FORSØGSPERSONER TIL
OSVAL-PROJEKT SØGES.

»Kom med og læs den selv, du kan jo altid spise mig
bagefter, hvis du er uenig i mine konklusioner.«

”Pure Pleasure” søger i øjeblikket kvindelige studerende til en prospektiv kohorteundersøgelse om unges sexualinteresser og seksuelle evner.

Altså gik ulven med ned i kaninens hule – og kom
aldrig ud igen. Kaninen gjorde sin ph.d.-afhandling
færdig og gik ud for at fejre begivenheden i det lokale salatbed. En anden kanin kom forbi og spurgte:
»Hvad er der sket, du ser så glad ud?«
»Jeps, jeg er netop blevet færdig med min ph.d.!«

»Nå, og hvorfor skulle jeg så vente?«
»Tillykke! Hvad var emnet?«
»Jo, for jeg er netop ved at afslutte min ph.d.-afhandling om kaniners overlegenhed over ræve og ulve«

»Om kaniners overlegenhed over ræve og ulve.«

»Er du da skør? Jeg spiser dig med det samme! Alle
og enhver ved, at en ræv altid vil vinde over en
kanin!«

»Er du sikker? Det lyder ikke rigtigt.«

»Nej, ikke ifølge min forskning. Hvis du synes, kan du
komme ned i mit hul og læse den selv. Hvis du ikke
bliver overbevist, kan du jo altid spise mig til frokost.«

Altså gik de sammen ned i kaninens hul. Da de kom
inden for, så vennen et typisk studereværelse, skønt
det var temmeligt rodet efter arbejdet med phdafhandlingen. I hjørnet stod en computer med det
kontroversielle værk. Inde til højre lå en bunke ræveknogler og til venstre lå en bunke ulveknogler. Og i
midten lå en stor, velnæret løve.

»Du er altså skør!« Men eftersom ræven ikke havde
noget at miste, gik den med kaninen ned i hullet.
Ræven kom aldrig ud igen. Få dage efter tog kaninen
igen en pause i skrivningen, og naturligvis sprang der
en ulv ud af buskene og fangede hende.
»Vent!« skreg kaninen, »du må altså ikke spise mig
lige nu.«

Vi tilbyder:
· Deltagelse i et spændende projekt.
· Mulighed for at skrive OSVAL – men ikke et krav.
· Grundig indførelse i diverse forskningsrelaterede
teknikker.
· Alt udstyr stilles til rådighed.
· 500 kr. pr. session.
· Antallet af forsøgsgange aftales individuelt.
· Fleksible arbejdstider – natarbejde muligt.

»Jo, kom med så kan du selv læse den!«

Morale: Titlen på din ph.d.-afhandling betyder ikke
noget. Emnet er også ligegyldigt. Kvaliteten af din
forskning betyder heller ikke noget. Det eneste der
betyder noget er, hvem der er din vejleder. u

»Og hvorfor ikke det, min pelsklædte lækkerbisken?«

Vi kræver af dig:
· At du er kvinde.
· Alder og BMI, begge 19-22.
· Ikke-ryger
· At du er smidig og i god fysisk form.
· Er god til mennesker og dyr.
· Tager P-piller.
· Ikke har fået konstateret kønssygdomme indenfor
det sidst halve år (dokumentation kræves).
Forsøget er forelagt Rådet for videnskabelig etik,
der ikke fandt anmærkninger og er omfattet af EKOJ.
NE. RE. TED.-bestemmelserne anno 2005.
Ansøgning og spørgsmål vedr. projektet kan sendes
til:
Speciallæge i gynækologi OVL Dr. Med.
G. Usten
På e-mail: dr.gusten@gmail.com

»Jeg er netop ved at afslutte min ph.d.-afhandling
om kaniners overlegenhed over ræve og ulve.«

SIDSTE CHANCE!
KÆRE VINTERRUSSERE OG ANDRE, DER IKKE FIK FAT I SCOREBOGEN.
BOGEN UDLEVERES OG RESTEKSEMPLARER SÆLGES:
FREDAG D. 11/2 KL 16-17 I STUDENTERKLUBBEN.
RESTBØGER: 50,MVH REDAKTIONEN

