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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 19, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:

11-24 Laaaang freeebar

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:

Tirsdag:

Denne

redaktion
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MOK

Redaktionelt

Rettelse! I MOK nr 16 bragte vi en
anmeldelse af et kateterforsøg. Det
fremgår, at MOK's udsendte BC efter
sigende skulle have fået uræmi efter
forsøget. Dette er naturligvis en fejl, og
resten af redaktionen beklager dybt
denne fadæse. Der skulle naturligvis
have stået priapisme.

I forlængelse af sidste semesters succes
med den tyske fetishstar String-Emil,
bringer vi nu fortsættelsen i form af
linket til www.pixyland.org "The
Home page of Randy Constan"
Denne frække fyr poserer i alt fra
Peter Pan kostume til Ultimate Glitter
Star Fairy. Det skal bemærkes, at han
ligesom Louise Lolle selv syer alt sit tøj.
BC/MOK-red.

TIL WENDY

TIL DE METROSEXUELLE

Chrisse-Laden: "Pimp My Ride!"

Ååhh, dansuenza

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)
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

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D.
20. JANUAR 2005 KL.
15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, Prof.
Mogens Spang Thomsen, overlæge Michael Petersen, Overlæge Kjeld Kjeldsen, stud. med. Mette
Lenstrup (10. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (9.
sem.), stud. med. Thea møller (8. sem.), stud. med
Hellen Edwards (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer
& studentersekretær Maja Saabye.
Fraværende: Overlæge Jesper Eldrup, overlæge Helle
Aggernæs, overlæge Ole Weis Bjerrum,
overlæge
John Vissing, overlæge Henrik Arendrup, stud. med.
Katrine Bjerggaard Fisker (12.sem.) stud. med. Niels
Fuglede (11. sem.), stud. med. Maria Svane (6. sem),
sekretær Lili Hansen

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

Enkelte rettelser blev foretaget.

3.
Evalueringer v. Chef konsulent
Jørgen Hedemark, PUCS
Jørgen Hedemark mødte ikke, hvorfor han inviteres
til næste møde.

4.

Meddelelser fra formanden
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STUDIET

Flytningen af klinikudvalgets sekretariat og læse
rummene er i fuld gang. Vi forventer, at kunne tage
læserummene i brug, først i febuar.
Den første OSCE eksamen på 9. semester er afholdt.
Det gik godt, og alle bestod. Næste gang skal der
gives mere præcise instrukser til eksaminator, så
eksamen forløber mere ensartet. Logbogen skal være
styrende for OSCE eksamen. En mulighed ville være,
at man fremadrettet laver 60 eller flere faste kendte
stationer, hvoraf der så vælges 10-15, som de studerende testes i.
Der skal være evaluering af OSCE eksamen d.
22.02.05. Der sendes desuden et evalueringsskema
til de studerende vedr. OSCE eksamen.

Anæstesien for 9. semester foregår i KRH på RAS,
RASK, RH, FH & BBH. Der er 5 studerende på 11.
semester fra gammel studieordning som skal have
anæstesi, disse skal modtage undervisningen på RH i
deres VKO periode – dette kollidere ikke med andre
ophold.
På 10. semester ny studieordning vil der i foråret
blive oprettet 2 hold i KRH, 1 hold i KKK og 1 hold
i KKA. I KRH er der på de to hold 14 studerende, som
er på ny studieordning og enkelte studerende fra
gammel studieordning, som kun skal modtage dele af
undervisningen.
Der bliver dette semester oprettet 2 hold á 8 studerende i KRH på 4. semester. Det ene hold skal være
på RASK i uge 5 & 6. Det andet hold skal være på
RAS i uge 7 & 8.

Den første skriftlige eksamen på 9. semester er også
afholdt. Det er hensigten at denne skal være mere
klinisk orienteret end de skriftlige eksamener på 6.
& 8. semester. Det forlyder fra studenterside at dette
er lykkedes.

6. Meddelelser fra semestrene

5.

6. sem.: Intet.

Meddelelser fra Studienævnet

På 7. & 9. semester er de studerende blevet holdsat
på tværs af klinikudvalgene. For at få det hele til at
gå op er der desværre nogle studenter, som skal
modtage det kirurgiske ophold et sted og det medicinske ophold et andet sted.

8. sem.: Intet.
9. sem.:
De studerende ønsker en bedre introduktion, når de
skifter afdelinger. De studerende ønsker ligeledes en
introduktion til det at gå stuegang samt at stuegangsfunktionen i starten sker under supervision.
Der inviteres 3 studerende ned på RAS for at fortælle om deres erfaringer på 9.sem.
10. sem.: Intet.
11. sem.: Intet.
12. sem.: Intet

Intet
Meddelelser fra sekretariatet
4., 8., 11., 12. & 13. semesters introduktionsmateriale er sendt ud til de studerende og undervisere. 6.
semester sendes ud fredag d. 21/1. De nye logbøger
til 7., 9. & 10. semester kommer fredag d. 21/1. Og
introduktionsmateriale til disse semestre sendes
mandag d. 24/1.

minator. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det er
tutor der eksaminere, uanset om vedkommende er
lektor eller ej.
Studienævnet har accepteret dette.
Censor derimod, der kommer fra den afdeling hvor
studenterne har haft deres 1. kliniske ophold, SKAL
være lektor eller professor. Tutorer der ikke er lektorer kan således ikke være censorer.

7. sem.:
Tentamen på 7. semester på RH forløb forskelligt på
de forskellige afdelinger. Tentamen skal forløbe med
10 min. anamnese optagelse, 10 min. objektiv undersøgelse og 10 min. samtale om den videre behandling
af patienten. På en afd. på RH blev de studerende i
stedet bedt om at møde 1 time før og optage hele
patientens journal, hvorefter de skulle fremlægge
denne. Dette er i strid med studienævnets
udmeldinger og problemet vil blive taget op.
En lærer fra den afdeling hvor studenterne har deres
2. kliniske ophold er eksaminator ved denne tentamen. Det er ønskeligt, at studenterne kender eksa-

13. sem.: Mangler repræsentant

7.

Evt.: intet

8. Mødedatoer i foråret/sommeren
2005: 24/2, 31/3, 28/4, 26/5, 16/6 & 25/8
KAGE: Kjeld Kjeldsen tager kage med til mødet d.
24. februar 2005.
Referent: Studentersekretær Maja Saabye

EKSAMENSTILMELDINGEN TIL SOMMERENS EKSAMENER HAR VIST, AT VI HAR
TANGERET TIDLIGERE TERMINERS HØJE TILMELDINGSNIVEAU, FORETAGET
VIA PUNKT.KU.DK.
Som ved sidste eksamenstilmelding i september 2004 modtog vi også kun denne gang 8 tilmeldinger via
papirblanketter. Tilmeldingstallene fordeler sig således:
Total (via papir og www)

Via punkt.ku.dk

Antal i % via punkt.ku.dk

Civilingeniør
Folkesundhed
Humanbiologi
Medicin
Odontologi

103
573
133
6086
1084

103
572
133
6082
1081

100%
99;83%
100%
99,93%
99,72%

Totalt

7979

7971

99,90% (gennemsnitligt)

Eksamenskontoret og Ekspeditionen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle implicerede parter for hjælpen - ikke mindst de studerende, som atter har benyttet
sig af denne lejlighed til at tilmelde sig til eksamen.

vh Eksamenskontoret

Studievejledningen
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).

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.

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!

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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STUDIET
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
UGE 9  10
Dag

Dato

Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

28/2
28/2
2/3
2/3
3/3
3/3
3/3
4/3

1600 – 1700
1500 – 1600

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

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

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

7/3
7/3
9/3
9/3
10/3
10/3
10/3
11/3

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

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

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Med
Int

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

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

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

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, herunder selvarrangerede udvekslingsophold
Venlig hilsen
Tina Gottlieb

torsdag d. 17. marts 2005 kl. 16.0017.00 i Lille Mødesal (til højre før
Kantinen).
Her vil to medicinstuderende, der har været af sted
på Fakultetets samarbejdsaftale med Vanderbilt
Medical School, Nashville, USA fortælle om deres
studieophold.

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

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

Træffetid: Onsdag & fredag 10-12:

Så kom til informationsmøde

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

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

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

OVERVEJER DU STUDIEOPHOLD I USA?

Studietilbud

Der kan komme 2 medicinstuderende af sted pr. semester, og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.
Det er et krav, at du er på minimum 9. semester ved
afrejsen, og dine engelskkundskaber er helt i top.

Ansøgningsfrist for ophold i 2006 er d.
3. juni 2005 kl. 12. Yderligere
oplysninger, erfaringsrapporter og
ansøgningsskema finder du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/
int.forhold/med/USA/Vanderbilt.htm
Suzanne Andersen

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.

DANSK SELSKAB FOR
PLANTEMEDICIN INVITERER TIL FOREDRAG

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

EMNE

TID

ÅBNES

Torsdag d. 17 marts kl 19.00 - 21.00
Danmarks Farmaceutiske Universitet,
Universitetsparken 2, 2100 KBH N
Naturlægemidler og kosttilskud

Mandag den 7. marts
Tirsdag den 15. marts
Onsdag den 30. marts
Torsdag den 31. marts

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

16.15-20.30
16.15-20.30
16.15-20.30
16.30-19.30

02.03
02.03
02.03
02.03

Lovgivning vedrørende naturlægemidler og kosttilskud vil blive belyst af

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

Bjarne Alstrøm, A-consult
Steffen Bager, Lægemiddelstyrelsen
Helle Egebjerg Andersen,
Fødevarestyrelsen
TILMELDING IKKE NØDVENDIGT - ALLE ER
VELKOMNE - ARRANGEMENTET ER GRATIS
Mvh
DANFYT
Dansk Selskab for Plantemedicini
www.danfyt.dk
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STUDIET

Studietilbud

DANSKA FÖR SVENSKAR

Även om det danska språket inte ligger långt från de
flesta andra skandinaviska språken, t.ex. svenska,
kan det vara svårt att på egen hand sätta fingret på
skillnader och likheter.
Men svårare än så är det inte. Några få intensiva
lektioner med en bra dansklärare kan ge en snabb
crash genom den språkliga barriären.

Här är danskkursen för dig som:
·
Är svensk medborgare
·
Bor och studerar i Köpenhamn
·
Har dansk CPR. nr.
·
Är trött på att – ständigt och jämt – bli
missförstådd när du försöker tala “danska”
·
Har problem med att läsa och förstå danska
i studiesammanhang
·
Har begränsad tid till din rådighet till annat
på grund av studier och kanske arbete

Kursen som är intensiv och sträcker
sig över endast 5 veckor  totalt 30
lektioner  innehåller:
·
Uttal och grammatik med fokus på
skillnader och likheter mellan danska och svenska.
·
Nutidsdanska; Vad säger man i affären, i
banken, i baren och på studiekontoret osv.
Muntlig danska tränas från början genom dialoger
och rollspel samt på lite längre sikt i intervjuer,
diskussioner och monologer (upplägg).
Övningarna i skriftlig danska kommer att ta
utgångspunkt i diktamen och grammatikövningar tills
stavningen av ett elementärt ordförråd har lärts in.

Därefter kommer de skriftliga uppgifterna att gå
mot det ständigt mer avancerade;
Från anslag och meddelanden över formella och
oformella brev till essäer.

Under hela undervisningsförloppet kommer
inlärningen av danska ord och fraser att förstärkas
genom läs- och hörförståelseuppgifter med stigande
svårighetsgrad.

Material

Tidpunkt
2 gånger i veckan, kl. 17.00- 19.45

Undervisningstillfällen
10 gånger

Lektioner
30 lektioner

Sista anmälningsdatum
14. marts.

Anmälning via mail
bn@IOC.dk/ Gitte@IOC.dk

Utöver ett jämförande grammatik- och
uttalskompendium används ett lärobokssystem med
tillhörande IT-baserade uppgifter för träning av bl.a.
hörförståelse, skrivning och grammatik.

Examensbevis
Det kan avläggas examen och utdelas examensbevis
för uppnådd danskkompetens. Det gäller såväl delprov
(standpunktsprøver) som integrationsministeriets
avslutande Prøve i Dansk 3.

Vad kostar kursen?

Undervisningen är gratis.

Övriga fakta om Danska för
svenskar
Var

Tänk på att uppge ditt/din:
o Namn
o Adress (Dansk) och E-mailadress
o CPR-nummer (dansk)
o Läroranstalts namn

Antagning
Du får meddelande om antagning efter 14. marts

Lärarens namn
Bettina Nielsen
Vi hoppas att “Danska för svenskar” är något för
dig och vi ser fram emot att höra av dig!
Vänliga hälsningar
Gitte Olsen
Avdelningsledare
IA Erhverv

Sprogcenter IA, Hejrevej 26, 5. sal, 2400 København NV

När
Fasta undervisningsdagar måndag och onsdag.
Start vecka 12 tirsdag den 21. marts 05.
Avslutning vecka 17 onsdag den 25. april 05.

DEBAT
Løvens effektive værksted
Davis May fra Aalborg har tidligere (Bagsiden nr. 005) underholdt os med historien om kaninen, der skrev en phd-afhandling med en løve som vejleder. Nu kommer endnu
en dyrefabel, som faktisk hænger sammen hermed, men denne gang med løven som hovedperson (og i min gendigtning):
En dag lå en doven, velnæret løve i solen, da en bjørn kom forbi beklagede sig. Dens tv var brudt sammen, og den vidste ikke, hvad den skulle gøre ved det. Garantien
var udløbet, og ingen anden bjørn kunne reparere det, fordi deres poter er så klodsede.
"Jeg kan reparere det til i morgen", sagde løven og tog tv’et med ind i sin hule til bjørnens store overraskelse. Den var imidlertid alt for glad for løvens tilbud til at spørge
til løvens klodsede poter. Den næste dag kunne bjørnen hente det perfekt fungerende tv, som aldrig siden brød sammen.
En uge senere lå den velnærede, dovne løve igen i solen og bjørnen kom igen forbi og beklagede sig. Denne gang var det bjørnens motorcykel, der var brudt sammen.
Garantien var løbet ud og ingen andre bjørne havde et motorcykelværksted, fordi deres poter er så klodsede.
"Jeg kan reparere den til i morgen", sagde løven og tog motorcyklen med ind i sin hule – igen til bjørnens store overraskelse. Den var imidlertid alt for glad for løvens
tilbud til at spørge til løvens klodsede poter. Den næste dag kunne bjørnen hente den perfekt fungerende motorcykel, som aldrig siden brød sammen.
En måned senere lå den dovne, velnærede løve i solen, da bjørnen igen kom forbi og beklagede sig. Historien gentager sig...jeg vil ikke trætte med filosofiske bemærkninger
herom...nå, men bjørnens hjerte var brudt sammen, og den vidste som sædvanligt ikke, hvad den skulle stille op.
"Jeg kan reparere det til i morgen", sagde løven og tog hjertet med ind i sin hule til bjørnens
store overraskelse. Den var imidlertid alt for glad for løvens tilbud til at spørge til løvens
klodsede poter. Den næste dag kunne bjørnen hente det perfekt fungerende hjerte, som aldrig
brød sammen.
Bjørnen skulle netop til at gå hjem, da den huskede på at spørge løven, hvordan den kunne
reparere alle disse ting.
"Nå, det er nemt nok. Kom bare med ind i hulen og se mit værksted", svarede løven. Da deres
øjne havde vænnet sig til mørket i løvehulen, så bjørnen er stor flok kaniner, der var travlt
beskæftiget over det hele.
Morale: Tro aldrig, at en professor gør sit arbejde selv. Hvis du møder en velkendt professor så
spørg, hvem der gør alt arbejdet for vedkommende.
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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!

Kontingent 1. halvår 2005
Kontingentopkrævninger for 1. halvår
2005 er netop udsendt fra Københavns
Kredsforening.
Der er betalingsfrist 15. marts 2005.
Hvis du er tilmeldt PBS vil beløbet
automatisk blive trukket fra din konto
den 15. marts.
Husk at betale rettidigt, hvis du vil
undgå rykkergebyrer.

FADL's landsmøde 2005

Lægevikarkurser 2005

FADL afholdt i den just overståede
weekend landsmøde.
Hovedpunktet var et tættere samarbejde med DADL - Den Almindelige
Danske Lægeforening.
Det blev besluttet, at FADL vil arbejde
mod et administrativt samarbejde og
et funktionelt samarbejde med DADL,
hvor der på landsmødet blev skabt et
papir, der skal benyttes i forhandlinger
med DADL om samarbejdet.
Selve implementeringen af et samarbejde mellem FADL og DADL ligger
ude i fremtiden - ikke mindst fordi
DADL er igang med at omstrukturere
hele deres organisation - men FADL
er nu blevet klædt på til i fremtiden at
kunne starte forhandlinger med DADL.
Forhandlingspapiret skal renskrives og
redigeres. Herefter vil det blive bragt i
MOK.
På FADL's landsmøde blev FADL's
fremtid og fremtidige organisation
ligeledes diskuteret, og det blev
indstillet til hovedbestyrelsen, at FADL
på landsplan iværksætter en proces,
der skal lede mod en mere åben samt
mere samlet organisation i FADL.
FADL skal samles på landsplan,
således at FADL kommer til at fremstå som en samlet organisation i både
tanke og handling, og derudover skal
FADL vurdere hvorledes organisationen bliver åbnet, således at samarbejde mellem FADL og andre
medicinerorganisationer kan udbygges og gøres mere kompetent!
Generelt et møde med mange gode
visioner og håb for fremtiden. Lad os
håbe det bliver virkelighed!

Der har været utrolig stor søgning på
FADL's lægevikarkurser, hvorfor der på
nuværende tidspunkt kun er pladser
tilbage på kurserne i avanceret genoplivning.
FADL arbejder på at finde løsninger,
så alle kommer på kursus, men hold
øje med hjemmesiden www.fadl.dk.
Lægevikarkurser i psykiatri kommer som en forsøgsordning op at
stå sidst i marts og forhåbentlig
midt i april.
Fra FADL's side håber vi, at der vil
være interesse for disse kurser i
psykiatri blandt studerende der
påtænker vikariat i psykiatrien.
Tidligere har FADL i København
forsøgt sig med disse kurser, men
dengang var der desværre ikke den
store interesse!
FADL i København arbejder på at
få EKG-kurserne op at stå igen.
Desværre har de tidligere undervisere
på EKG-kurserne ikke kunnet undervise i år, hvorfor vi har skullet finde nye
undervisere, der ville kunne forestå en
ligeså god undervisning som de
tidligere. Dette problem håber vi
snarest at være kvit, således at vi kan
komme igang med EKG.kurserne
igen.
Men igen:
Hold øje med FADL's hjemmeside

www.fadl.dk

TURNUSINFORMATIONSMØDE
14. marts
Alle på 12. semester er velkomne!
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FADL samler krav til overenskomst 2005 - giv din mening til kende på hf@fadl.dk
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VAGTBUREAUET

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1
NYT MEDLEM TIL AFD. 542 PÅ
HVIDOVRE HOSPITAL
Vi er et vellidt, veletableret fast
ventilatørhold på intensiv afdeling 542
på Hvidovre Hospital.
Som medlem på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende arbejde på lig fod, og i godt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfaring med forskellige
patientgrupper. Afdelingen modtager patienter fra alle
de forskellige afdelinger på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gastroenterologisk, lungemedicinske
og infektionsmedicinske afdelinger, og modtager herudover akut dialysekrævende patienter fra andre hospitaler. Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver
og får rutine i en masse kliniske procedurer, du forventes at kunne når du bliver læge. Samtidig får du
fornøjelsen af at være del af en afdeling, som sætter
pris på deres ventilatører og behandler dig som en
ligeværdig kollega.

Arbejdet indebærer at du vil lære og
blive bedre til:
-At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
-At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og
lign.
-At gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger.
-At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og snuse
til grønt system.
-At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for en
patient.
-At blive oplært og blive fortrolig med at køre kontinuerlig hæmodialyse ( aktuelt på nye Aquarius maskiner
).
-At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting,
der hører til på en intensiv afdeling – såsom psykisk
observation, personlig pleje af patienten, arbejde med
pårørende, akutte livreddende procedurer (hjertestop,
intubation), opsætning af respirator/BiPAP/CPAP og
meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder følgende:
-Har min. 700 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle studieordning.
Er du på den nye studieordning bliver kravet nok afsluttet 8. semester, men det ligger ikke helt fast endnu.
-Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år (
for at få noget rutine ), og at du bliver på holdet min. 1
år ( for at afdelingen og holdet har glæde af dig ).
-Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at du selv
har lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere.
-Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
ventil og 2 med en sygeplejerske ).
Det er et forholdsvis lille hold og vagtplanlægning sker
uden dramatik, så det er sjældent folk går skuffede
fra holdmøder.
Oplæring forventes i løbet af marts - primo maj 2005.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest mandag d. 28. februar
2005 kl. 12.00
Yderligere informationer:
Kontakt venligst holdleder Malene
Espelund Frederiksen, tlf.nr: 26 14 14 77

HOLD 4408 PÅ
RIGSHOSPITALET,
NEUROKIRURGISK INTENSIV
AFD. 2093
søger 3 nye ventilatører fra 1. april
Vi har været tilknyttet afdelingen siden november 2000
og indgår i tæt samarbejde med det øvrige personale.
På holdet vil du opnå stor viden om og erfaring med
pleje af neurokirurgiske intensiv patienter, herunder
-Scoring af børn og voksenpatienter efter GCS
(Glasgow Coma Scale)
-Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.)
-A-gasser/ A-punkturer
-Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår
og intrakranielle blødninger
-Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn
-Modtage patienter efter operation
-Beregne væskebalance
-Sætte drop op, sikre CVK-funktion
-Alm. observation og pleje af intensivpatienter
-Stuegang og meget mere
Afdelingen har 8 intensive sengepladser samt en opvågningsstue med 4 sengepladser.
Vi dækker flg. vagter:
Mandag - nattevagt
Tirsdag – nattevagt
Onsdag – nattevagt
Torsdag – nattevagt
Fredag – aften- og nattevagt
Lørdag – dag-, aften- og nattevagt
Søndag – dag-, aften- og nattevagt
Som ny på holdet skal du tage 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge lønnet. Desuden
får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i
computersystemerne PDM, VIPS samt scoringer, hvilket ligeledes er lønnet.
På holdet vil du ligeledes have mulighed for at deltage
på introduktionskursus for nye læger i
neuroanæstesiologisk klinik, hvilket er ulønnet. Dette
kursus er et tilbud til holdmedlemmerne.

Krav for optagelse:
Min. 200 VT-timer
5 vagter om måneden de første to måneder,
herefter kan du nøjes med 4.
Følgevagter skal afholdes i løbet af marts så
du kan tage vagter fra 1. april.
Lyst til at indgå i et godt og konstruktivt
samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale.
Du skal kunne deltage i holdmødet den 17/32005

Ansøgningsfrist den 7/3-2005 på vagtbureauet. Efterfølgende vil der være
ansættelsessamtale på afdelingen.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Rikke Malte Nielsen tlf 51900551

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.

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 SPVhold, 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
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HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER NYT
MEDLEM.
Hyggeligt hjemmehold på Amager
søger nyt medlem 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.
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 16/3-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder
Nicolai Bæk tlf. 27204386

- HOLD 1516 SØGER NYT
MEDLEM.
Hyggelige holdmøder, lærerigt arbejde
og gode penge
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet,
og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende
og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor
tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en
nattefølgevagt.
Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn)

VAGTBUREAUET
SPV HOLD 1501 SØGER NYE
MEDLEMMER.

SPV- INSTITUTIONSHOLD
1511

SPV-holdene dækker døgnet rundt,
alle månedens dage i 8 timers vagter.

søger 2 nye medlemmer henholdsvis
pr. 1/3- og 1/4-05

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
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).

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

Ansøgningsfrist: Fredag d. 18. marts
2005 til Vagtbureauet.
Næste holdmøde d. 22. marts 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

VAMPYRHOLD 1605 –
FREDERIKSBERG.
Kan du lide en god løn samt kortere
vagter, ja så er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på klinisk biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 4 nye stikkere til ansættelse
fra og med starten af april måned.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg
Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi
tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både på
hverdage og i weekends, men både kortere og
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse:
-SPV-kursus
-Min. 200 SPV-timer.
-Du skal kunne møde op til hold-møde torsdag d. 17.
marts 2005 kl.16.00 i Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for april måned.
-Du skal min. kunne tage 4 vagter om måneden.
-Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.

Krav: SPV-kursus
Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.

Ansøgningsfrist: Fredag den 18. marts
2005
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet

VT FLYVERHOLD 2001 SØGER
NYE MEDLEMMER PR 1. 4.05
Vi er et velfungerende hold, som
mangler et par medlemmer. Vi dækker
døgnet rundt alle månedens dage i 8
timers vagter. Vi har ikke
sygebagvagts system.
Krav:
Du skal være VT´er!
Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned (med
god mulighed for flere)
Næste holdmøde er den 15. marts i Panum Kantinen
kl. 17.00. Har du ikke mulighed for at komme d 15.
marts kan der aftales nærmere med holdleder

Løn: VT holdløn (160-170 kr/time)
Ansøgningsfrist 8. marts til vagtbureauet.
Yderligere information: holdleder
Malene 26712351 (efter 26. feb)

Vi dækker 8-timers aftenvagter 2 gange ugentlig samt
en dagvagt om ugen, hvor vi passer en tiårig dreng,
som hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har
brug for vores fulde opmærksomhed under dialysen.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT til Rigshospitalet og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.

Ansøgning til Vagtbureauet, (med
angivelse af semestertrin), senest d.
14. marts 2005 ansøgning kan mailes til: kc@fadl.dk
Har du spørgsmål, så er du velkommen
til at ringe til Morten Wad: 61 65 80 05,
men først efter 7/3.

-Erfaring med handicappede børn og somatiske vagter.
-Min. 200 spv-timer
-3-4 vagter pr. måned, også i eksamensperioder.

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Peter på 61 66 36 76
Ansøgningsfrist : Fredag d. 4. marts
2005 til Vagtbureauet - evt. pr. mail:
kc@fadl.dk

KAN DET VIRKELIG PASSE, AT
VI IKKE KAN FINDE ERFARNE
VT’ER
TIL 12 TIMERSVAGTER 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: Mandag den 7. marts
inden kl. 10 til Vagtbureauet.
(Der afholdes ansættelsessamtaler
mandag og tirsdag).
Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 /pa@fadl.dk eller hos
konstitueret holdleder Kion Støvning på tlf. 2613 2567.
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1. ordinære MSR-møde
Dagsorden til 1. ordinære MSRmøde, torsdag d. 3/3-05 kl. 16:15
på MSR’s kontor, lok. 1.2.20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Formalia
2 min
Nyt fra semestrene
15 min
Nyt fra udvalg
10 min
Studienævn
10 min
Sundråd
5-10 min
Oplæg fra intro/ruskursusudvalg
10 min
Klage 1. semester
10 min
4.-5. semester revision 10 min
Status over mødeaktivivitet i udvalg
5 min
Lydbånd til eksamen 5 min
Lærebogskatalog
5 min
SUPU suppleanter
5 min
Fadl Kalender
5 min
Rektors Uddannelsesudvalg
5 min
Meddelelser
5 min
Evt.
5 min

Ad. 6.
Der skal følges op på det arbejde der er lavet i
udvalget i løbet af efteråret. Christian Vyrdal
holder et kort oplæg om det foreløbige forslag,
som udleveres til mødet.
Ad. 7.
1. semester har ønsket at formulere en klage
over deres tentamen d. 19/1-05 og har henvendt
sig til MSR for at få hjælp til dette. Da klagen
skulle afleveres inden første MSR-møde er klagen udfærdiget og godkendt af bestyrelsen, på
vegne af MSR. Dette er blot et orienteringspunkt.
Ad. 8.
Arbejdet omkring 4. og 5. semester er nu afsluttet og i revisionsgruppen omkring 1.-5. semester er man nu i gang med at udfærdige et færdigt udkast, hvori 4. og 5. semester indgår. Arbejdsgruppen skal diskutere dette forslag og
kommentere dette hvorfor MSR bør give et kort
respons på det.

Ad. 9.
Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe,
der skulle lave status over mødeaktiviteten i de
forskellige udvalg, og denne skal melde tilbage
om resultaterne på mødet.

Ad. 10.
Der blev ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, der
skulle undersøge mulighederne og regler omkring
lydbånd til eksamen, hvorfor denne gruppe nu
skal melde tilbage til MSR.

Ad. 13.
Vi er blevet tilbudt en sides ”reklame” i Fadls
kalender som skal udgives i dette forår. Der er
deadline på at aflevere materiale til dette 1/4
hvorfor der ønskes 1-2 der vil udarbejde en sådan side til kalenderen.
Ad. 14.
Undertegnede har talt med formanden for FSR
og vi mangler desværre stadig en frivillig til at
sidde i Rektors Uddannelsesudvalg. Det er muligt at være flere om pladsen i udvalget, således
at man kun skal komme til hvert 2. mødet, hvis
det er mødeaktiviteten der virker afskrækkende.

Eksamen?

Ad. 11.
Der skal udfærdiges et lærebogskatalog i løbet
af dette forår, på baggrund af ønsker fra de studerende og derfor ønskes der nogle studerende
der vil lave en anmeldelse eller to til dette over
nogle brugte lærebøger på medicinstudiet.

Mødet forventes at vare ca. 1 time og 50 minutter. Vel mødt!
Med venlig hilsen
Sabrina Eliasson, Formand MSR

Brugt lærebog?
Vi samler stadig på mails!
Hvis din underviser udebliver fra den planlagte
undervisning,
så
skriv
til
udeblevne@studmed.ku.dk
husk at kopiere din mail til kursuslederen, så du
kan få erstattet undervisningen.
Hvis vi ikke får din mail, kan vi ikke dokumentere, at det rent faktisk sker at undervisere udebliver.

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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Studenterpræsten står til rådighed

Annoncer
LOMMEKOMPENDIE TIL SALG
Kirurgisk Kompendium Kittelbog, 1. udg. 3.oplag 2003
Pris 300 kr.
Nypris 428 kr.
Bogen fremstår helt ny og uden overstregninger

Ring på tlf. 61 70 02 42

MEDICINSK KOMPENDIUM
SÆLGES!!!
14. udgave, ubrugt.
Pris 500 kr.

Rikke tlf 51900551

DER ER FREMTID I ET SUNDT
ARBEJDSMILJØ
Arbejdstilsynet i Landskronagade søger medicinstuderende til medicinsk kodning af anmeldelser
af arbejdsbetingede lidelser.

TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN
Præsten og Gæsten eftermiddagssamtaler
”Kunsten i livet og livet i kunsten”, eftermiddagssamtale med Barry Wilmont, billedkunstner har bl.a. udsmykket på Panum.
Tid: Tirsdag den 8. marts 2005, kl. 15.00-17.00
Mødested: Studenterklubben, Panum

Arbejdsområde

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!

Dekanatet indkalder til næste fællesmøde med
studenterrepræsentanterne

Den Røde Tråd  strikkecafé

I bedes inden den 10. marts 2005 melde tilbage,
om I deltager samt komme med forslag til punkter, I ønsker drøftet på mødet.

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag i lokalerne
på Skt. Hans Torv 30.

Arbejdet vil primært bestå i at registrere anmeldte diagnoser og eksponeringer mv. i Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske
anmeldesystem EASY.

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

Kvalifikationer

Videnskab, religion og samfund 
før og nu - studiekreds

En fleksibel arbejdstid – svarende til 10 timer
om ugen, opgjort pr. måned, som du efter nærmere aftale selv kan placere, samt ansættelse og
løn efter gældende overenskomst.

Få mere at vide
Du kan få mere at vide om jobbet hos Helen S.
Pedersen på telefon 72 20 86 29 eller Victor M.
Johansen på 70 20 86 17, og om Arbejdstilsynet
på www.at.dk
Send din ansøgning senest den 21. marts 2005
med relevante papirer til Arbejdstilsynet, Personalekontoret, Postboks 1228, 0900 København
C eller til vd@at.dk. Mærk ansøgningen ”Medicinstuderende”.
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål
er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og
udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det sker ved at føre tilsyn med virksomhederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
og informere om arbejdsmiljø.

INFO TIL BASISGRUPPER

tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14-15 i
lokale 9.1.68

Venlig hilsen

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.

Vi tilbyder

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

Du kommer til at arbejde med registrering af
anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser udfra
en tilpasset udgave af den internationale klassifikation af sygdomme, ICD 10, samt Arbejdstilsynets klassifikation for eksponeringer i vores
Kontor for Videndeling.

Du skal have gennemgået første del af medicinstudiet og må gerne have interesse for arbejdsmiljø. Du planlægger delvist selv dine arbejdstider og skal derfor kunne arbejde selvstændigt.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirsdag 10-12 eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk

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.

Arbejdstilsynet modtog i 2003 11.413 anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser. Oplysningerne
om lidelserne registreres elektronisk og omsættes til klassifikationer.
Arbejdstilsynet får herved en specifik dokumentation om skadernes opståen og udarbejder på
den baggrund kvalitative og kvantitative analyser af eksponeringsforhold, hvor oplysningerne
bruges som prioriteringsredskab i Arbejdstilsynets forebyggende arbejde.

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.

Tid: Tirsdag den 29. marts 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.

Gode bønner

Kom forbi vores kontor, lokale 15.2.1 og prøv
studenterpræstens gode bønner…

Maj Leth-Espensen
AC-fuldmægtig
Ledelsessekretariatet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

KOM TIL FREDAGSBAR!
Årets perlerække af festlige oplevelser i
studenterklubben fortsætter nu med
marts måneds lange fredagsbar nu på fredag d. 4.
marts kl. 11 til 24. Dørene
lukker kl. 23.30.

Dørreglerne er i denne omgang, at
du kan tage en gæst med ind på dit
studiekort.
Altså: 1 gæst pr.
studiekort.
Kom glad og frisk

Mvh Husgruppen

GIM-MØDE I DAG ONSDAG D.
2. MARTS
GIM (Gruppen for Integreret Medicin) holder
møde i dag d. 2/3 kl. 16.00 i lok. 9.2.3. Er du
interesseret i alternative behandlingsformer og
vil du gerne diskutere alternativ behandling i et
åbent forum, skulle du prøve at deltage i et GIM
møde. Vil du gerne vide mere om GIM, kan du gå
ind på vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
gim. Møderne er åbne for alle, og der er altid the
og kage!
Vel mødt!

GIM
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Som en KÆMPE NYHED kan vi i år tilbyde at
gennemføre kurset i TØRDRAGT!
Det koster 150kr ekstra for dragtleje, men de
penge er givet godt ud, tro os :)

LYSEKIL EXPEDITION 05,
AOW OG TØRDRAGTS- SAMT
NITROX KURSUS? MÅSKE
PUC vil igen i år prøve at arrangere en 1-uge
lang dykkertur til Lysekil, nord for Göteborg i
Sverige, i løbet af sommeren 2005, nærmere
bestemt sidste uge af august, ugen før semester
start, Lør 20/8-Lør 27/8.
Lysekil er klart et af de fedeste dykkersteder i
Skandinavien med masser af liv, pragtfulde vægdyk og flot natur!
Prisen vil som de sidste par år ligge på ca. 35004500 p.p. inkl alt (dog eksl. mad), afh. af udstyr
m.m. Verdens billigste dykkertur... :-)
Alle AOW/CMAS** eller højere kommer til at
dykke selvstændigt i makkerpar.
Er man OW/CMAS* og ønsker at tage med, gennemfører vi et Advanced Open Water kursus i
løbet af turens første to dage, GRATIS! Eneste
merudgift vil være bog og udstedelse af certifikat (ca. 700kr). Bedre deal findes ikke...
Kan man passe en af PUCs tørdragter, vil man
kunne dykke i tørdragt på turen, mod et tillæg
på 150kr.
For dem der vælger at dykke i tørdragt, men
aldrig har prøvet det før, vil der også indgå et
GRATIS tørdragtskursus i turens første dag. Tillæg for dette vil kun være udgift til bog og certifikat (ca. 350kr). Igen, bedre deal findes simpelthen ikke i denne verden...
For Nitrox dykkerne vil der være mulighed for at
benytte PUCs 15l flasker og dykke med Nitrox...
Ikke nitrox dykkere vil få mulighed for at tage
Nitrox kursus, igen kun med tillæg for udgift til
bog og certifikat og ilt (ca. 600kr).
Alle der ønsker, at PUC skal arrangere og gennemføre turen bedes give dette til kende snarest.
Er der nok pos. tilkendegivelser arrangeres turen. Hvis ikke, så bliver der dog ingen officiel
PUC tur i år, hvilket selvfølgelig ville være
ærgeligt...
Det skal nævnes at en sådan pos. tilkendegivelse
vil være BINDENDE, da det ellers er umuligt at
planlægge noget som helst.
Vi synes kun det er rimeligt, at hvis arrangører
skal kunne planlægge og afsætte tid til sådanne
arrangementer et halvt år i forvejen, så burde
interesserede dykkere også kunne overskue en
sådan tidsramme, især når sådannes medvirken
ikke rigtigt består af andet end at betale en sum
penge og dernæst møde op på fastlagte dato... ;)
Bindende tilmelding foregår på info@puc.nu snarest. Det fulde turbeløb indbetales på PUCs konto
senest tor 31. marts efter nærmere info!

Begynder dykkerkursus (Open
Water Diver) forår 2005
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

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
info@puc.nu eller hos Christian
(297 297 82) eller Erik (51924156).

3OM1 NATIONALMØDE 5-6
MARTS:
"3om1 - sponsorprogram til fordel for indiske
børn" holder nationalmøde den 5-6 marts (lørdag
kl 11-19, søndag kl. 11-16) i FADL’s mødelokale,
Panum, hvor temaet bl.a. vil være informative
kampagner. Ellers står den på planlægning af
næste kampagne, designe den nye hjemmeside,
middag, fest osv.
Kunne du tænke dig at være med så send en mail
til christentzes@yahoo.dk eller ring til
Christentze på 6126 2590
Håber vi ses

- 3om1, København

BASISGRUPPER EFTERLYSES!
Basisgrupper på Panum der kunne tænke sig at
deltage i en fælles-basisgruppe lang-fredagsbar,
(altså sammen med andre basisgrupper at arrangere en fredagsbar) men endnu ikke har modtaget en mail om dette, bedes snarest muligt henvende sig til: Yuppielea@hotmail.com.

TAG ET SEMESTER FRI OG
BLIV
LEDSAGER FOR LÆGER OG
PATIENTER I PALÆSTINA
Fra august 2005 til januar 2006
søger vi danske medicinstuderende
til at ledsage læger og patienter til
klinikker og hospitaler på
Vestbredden.
Som ledsager bliver du del af et større program
iværksat af Kirkernes Verdensråd med andre ledsagere fra andre dele af Verden.
Programmets formål er at sikre palæstinenserne
adgang til humanitær hjælp og informere om de
humanitære konsekvenser af konflikten i Danmark.
I dag har lokalt humanitært og medicinsk personale ofte svært ved at få adgang til be-lejrede
byer og landsbyer på Vestbredden. International tilstedeværelse gør det nem-mere at få adgang til befolkningsgrupper som er under belejring.
Som medicinstuderende bliver du udstationeret
hos en lokal sundhedsorganisation i de besatte
områder. Du vil ledsage mobile sundhedsteams
til deres arbejde i belejrede landsbyer. Du får
mulighed for at øve dine medicinske færdigheder
og stifte bekendt-skab med et sundhedssystem
meget ulig det danske. Samtidig læggers der
stor vægt på at du er interesseret i at formidle
dine indtryk videre til Danmark – både ved fx. at
skrive til Danske medier, og ved at fortælle når
du kommer hjem.
Folkekirkens Nødhjælp dækker omkostningerne
ved udsendelse og ophold, inklusiv logi og lommepenge til kost og daglig transport.
I forbindelse med udsendelsen deltager du i ca. 1
uges forberedelseskursus om kon-fliktens baggrund, sikkerhedshensyn, kulturen i området,
menneskerettigheder og humanitær lovgivning,
konflikthåndtering og rapportskrivning

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indsendes inden den 30. April 2004
til Folkekirkens Nødhjælp Att. Ma-lene Mikkelsen, Nørregade 13, 1165 København K
Ansøgningen sendes som brev eller email til
mm@dca.dk
Har du spørgsmål til programmet kan du ringe
til Malene Mikkelsen på tlf 33187896
Der afholdes et informationsmøde på Panum d.
15. marts hvor tidligere ledsagere for-tæller om
at være udsendt.
IMCC
og Folkekirkens Nødhjælp
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KOM OG SE FILM
HVEM:

ALLE MED LYST!

HVAD:

BLOCKBUSTER FILM OG GAMLE KLASSIKER.

HVOR:

P8n – PANUMS FILMKLUB I STUDENTER KLUBBEN.

HVORNÅR:

HVER TORSDAG KLOKKEN 19.30

HVOR MEGET: GRATIS HVIS DU ER 1. SEM OG MEDLEM AF FADL.
FOR ALLE ANDRE; 60 KRONER FOR ET SEMESTER = 10
FILM.

FILMKLUBBEN P8'N

TORSDAG DEN03.03.05
VISER FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM
3/3 Ondskab
10/3 De utrolige
18/3 FEST
31/3 Labyrinten
7/4 Collateral
14/4 Rabbit-Proof fence
21/4 Gysertema: Dark Water og Identity
28/4 De ti bud
12/5 Brødre

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

Ondskaben (3/3)
16-årige Erik lever en tilværelse domineret af vold.
Da han bortvises fra skolen, sendes han til kostskolen Stjärnberg  hans sidste chance for at bryde
med sit tidligere liv. Men glæden bliver kortvarig.
På Stjärnberg eksisterer et autoritært hieraki, hvor
ældre elever med vold og afstraffelse undertrykker
de yngre elever. Erik er fast besluttet på at undgå
denne voldspiral, men det bliver en kamp for at
bevare værdighed og selvrespekt.

REVYKOLLAGE

MedicinerRevyen 2005
ET LILLE UDPLUK AF DEJLIGE ØJEBLIKKE
FRA MEDICINERREVYEN...ÅÅH DANIEL!
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