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 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af 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 føl-
gende 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 datastudie-
salen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
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 illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

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.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

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

Denne uges forside: MOK

Denne   redaktion

MOK

Det sker i ugen
- stræber-/
flittig-
elev
edition

Onsdag:    
MOK nr 30 udkommer, læser det på 
biblioteket under frokosten (3 min. 
43 sek.), men kun første del om 
studiet.

Torsdag, Fredag:  
Læser på Panumbib og DNLB

Lørdag:    
Læser på læsesal på Riget

Søndag:    
Læser i Kirken. Har gemt skemaet 
med den metaboliske oversigt i min 
salmebog. Bliver opdaget, straffes 
med piskeslag ad modum Da Vinci 
Code, men må gerne læse imens.

Mandag:    
12.00 Deadline for dette semesters 
sidste MOK. Skriver et surt indlæg 
om manglende opdatering af især 
de blå nåle på præparaterne på tør 
studiesal. Bestod anatomi med et 
lille 13-tal i '99, men man holder 
vel anatomien ved lige.

Tirsdag:    
Ugeskriftet, Science og Nature 
udkommer. Laminerer straks mid-
tersiderne med nyeste billeder fra 
Hubble-teleskopet...

Det sker i ugen
- MOK over-
springshand-
lings
edition
Onsdag: 
06.45 Trafiksikker med betjent 
Roald på DK4
MOK nr 30 udkommer, læser det på 
mok.info -i farver!  Tjekker især 
farvebillederne til drengene..
Henter den nyeste Morten og Peter 
Widget fra martinbc.dk
Ghost Whisperer på Kanal 4

Torsdag:    
De unge mødre på Kanal 4

Fredag:    
Træner ET
Tømmermænd

Lørdag:    
Lørdagsbingo direkte på DK4
Tømmermænd

Søndag:    
Tømmermænd

Mandag:    
12.00 Deadline for dette semesters 
sidste MOK. Beder om at få gen-
trykt indlægget om Enemy Territory 
for sjette gang.
Grey's anatomy på Kanal 4

Tirsdag:    
De unge mødre på Kanal 4
Kupon-nyhederne, Dagens Me-
dicin  og ALDI-avisen udkommer. 
Laminerer den nye Medion-PC til 
4.895,-...

ELISE
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Anette Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Studievejledningen
ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester
Du skal ikke give Matriklen besked om adresse-
ændringer. De trækker dagligt informationer fra 
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til 
en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal 
du dog give studieekspeditionen besked om hvilken 
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give 
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din 
folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle 
folkeregister underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske 
adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at 
du skifter status fra hjemmeboende til udeboende 
eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så 
din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspe-
ditionen for, at den ikke kommer uvedkommende 
i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om 
navneændringer.

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

STUDIET

Greg Valentino fra programmet 
"The man whose arms exploded" til 
pigerne - og de stærke drenge

Programmet genudsendes 28/5 23:30 
på TV3

BARE DET VAR OS…
der var hovedpersoner i en lægeserie. Så kunne man få lov til at operere 
en bristet aorta efter tre uger i turnus, med en saks i en strandet elevator. 
Tænk hvis man kunne slippe for at stix’e urin og i stedet bruge sin tid 
på at lege puslespil med folks afrevne lemmer… sådan kan man bruge 
mange timer i sofaen sammen med en herlig chokoladeis og lade som om 
det var én selv – så kan man også gå i seng med god samvittighed uden at 
have læst fordi det var jo trods alt en slags faglitteratur man lige så. Og 
kæmpe bonus, samtidig er man lidt ligesom kæreste med ham den hotte 
og man er selv ret lækker, verden er i et øjeblik fraværende ( - især dellen 
fra chokoladeisen). Derfor elsker vi dem: E.R., Grey’s anatomy, Scrubs, 
Chicago Hope, Quincy, Providence, Hvide løgne, Trauma – life in the E.R., 
Dr. Phil, Dr. G!
Fordi de er alt det vi bliver: rige, smukke, berømte og frygtede

Mvh. Elise og Jannie, MOK-redaktionen.

HUSK

 HUSK HSUK

HUSK HUSK

HUSK HUSK SHUS SUHS 

HSUSK    SU SHSUSKUS HS
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 21 - 22               
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag    22/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen   
Onsdag    24/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag    24/5 1900 – 2000     Christian S.S. Frandsen 
Fredag    26/5 0900 – 1000  1000 – 1300  Christina Rydahl Lundin 
Mandag    29/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Johannes H. Poulsen 
Onsdag    31/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P-Skovsgaard 
Onsdag    31/5 1900 – 2000  1600 – 1900  Christian S.S. Frandsen 
Torsdag     1/6 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager 
Torsdag     1/6 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Fredag     2/6 1900 – 2000  1600 – 1900  Christina Rydahl Lundin 
Personlig samtale kan bestilles 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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder  
Hver Onsdag                      1000 – 1200  Tina Gottlieb
Hver fredag   0900 – 1000  1000 – 1200  Tina Gottlieb

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

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.3                           
 

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige 

oplysninger på vores hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

TUTOR VED MEDICIN 
2006/07
Et nyt kuld studenter påbegynder lægeuddan-
nelsen henholdsvis 4. september og 29. januar. 
I den anledning søges derfor 10 studerende til 
at være tutor/kontaktperson for et sommer og et 
vinter-hold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestart-
programmet. Som tutor har man ansvar og skal 
lave en del opsøgende arbejde. Det drejer sig om 
en klart defineret stilling med en arbejdsgiver, 
pligter, løn og et ansvar, som kræver engagement 
og omtanke.

Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt 
kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte 
rushold at foregribe og til en vis grad at afhjælpe 
studiemæssige og sociale problemer, før de når at 
udvikle sig.

Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med 
rusinstruktørerne være fakultetets og univer-
sitetets ansigter overfor russerne. Hvis russernes 
introduktion er mangelfuld eller ustruktureret, kan 
mødet med universitetet blive en skræmmende og 
negativ oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige 
stu-diefrafald. 

Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer 
en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for sent 
at introducere, når russerne har lært det meste at 
kende selv – eller rettere tror de har det. Der sker 
nemlig desværre ofte det at russerne finder sig 
til rette af sig selv og tænker ”nu ved de da godt, 
hvad det vil sige at være studerende”. Er det først 
kommet dertil, er det en svær eller umulig opgave 
at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret 
introduktion. Når russerne klarer ”introduktio-
nen” selv, klarer de sig med det, de selv kan finde 
ud af. Det betyder ofte, at de ikke ved ret meget 
om de forskellige tilbud og faciliteter, der ikke lige 
ligger på vejen fra hovedindgangen til undervis-
ningslokalerne.

En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, 
er ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de 
første 14 dage, men måske først efter et år eller to. 
Det er faktisk først til den tid, man kan afgøre, om 
man har fået en god introduktion.

Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold, 
at den ”barriere” det for nogen er at henvende sig 
til en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal 
tutoren være mere end blot en ny studiekamme-
rat, og tutorerne bør derfor opnå en kontakt med 
deres hold, der bygger på en balance mellem kam-
meratskab og den autoritet, der følger af erfaring 
og ansvarsfølelse.

Hvem kan søge?
Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, 
der har lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor, 
så længe man opfylder følgende krav: 

·Ansøgning sker efter opslag og på et særligt skema, 
der kan rekvireres fra Studieekspeditionen eller 
ved Studievejledningen for Medicin.

·Studerende både på studiets nuværende bach-
elordel og kandidatdel kan søge. Det er en forud-
sætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk 
kursus er gennemført senest foråret 2006. 

·Det vil tillige være en forudsætning, at den der 
ansættes som tutor kan deltage i et heldagskursus 
før semesterets start.

·Ansøgningerne behandles af studielederen og/el-
ler et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstil-ling 
til studielederen om ansættelse. I forbindelse med 
behandlingen af ansøgningerne gennem-føres korte 
ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der 
bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i 
studentersocialt arbejde og på om vedkommende 
ofte færdes på Panum Instituttet.

Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man 

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 ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studievejled-
ningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensum-
beskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt 
attesteret eksamensbevis. 

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober 
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til 
foråret 2006!!! 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 2006 skal du ansøge 
nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøg-
ninger være samme dato som dispensationsansøg-
ningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret 
er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 
2006 1. marts 2006.

have bestået cellebiologi eller forvente den be-stået 
august 2006.

Tutorens navn præsenteres først for de to hold på 
den sidste del af ruskurset.

Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus 
torsdag den 24. august, tidspunkt vil blive oplyst 
i forbindelse med en evt. samtale. Kurset vil bl.a. 
bestå af en introduktion til studieordningen og 
de problemer der kan være forbundet med studi-
estarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil 
få løn for kursets varighed.

Som en del af studieplanen er der en uges introduk-
tionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal 
varetage en del af denne introduktionsundervisn-
ing der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent 
prak-tisk betyde tutorerne kan påregne ca. 2 arbe-
jdsdage i uge 36. Den obligatoriske undervisning, 
som man eventuelt vil gå glip af i denne periode 
kan man søge dispensation fra ved at kontakte 
studie-vejledningen.

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor 
skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspedi-
tionen) samt et urenset eksamensudskrift være 
studieadministrationen i hænde senest mandag 
d. 26. juni klokken 12.00. Alle ansøgere vil efter-
følgende blive indkaldt til samtale i løbet af de 
efter-følgende uger.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordnin-
gen, er du velkommen til at kontakte studievejleder 
Christina Rydahl Lundin eller Camilla Grønlund 
Hiul i træffetiden ved personlig henvendelse eller 
på telefon 35 32 70 91.

Ansøgningen skal stiles til:

Studienævnet for medicin
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B

2200 Kbh. N
Mrk. Tutor ved medicin

STUDIET
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2 STILLINGER SOM 
STUDIEVEJLEDER VED 
MEDICIN
Da endnu to af vores kolleger bliver 
færdige som læger, mangler vi to i 
studievejledergruppen. Stillingerne vil 
være ledige fra 1. juli eller 1. august.

Vi er seks studievejledere på 5. til 12. semester.

Jobbet giver et godt indblik i dit eget studie og du 
får et godt og bredt netværk.

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

Jobbet giver gode erfaringer i den svære samtale, 
træning i at tale foran store forsamlinger og ikke 
mindst en god stabil månedlig indkomst. 

Vi har hver en fast ugentlig træffetid, da vores 
primære arbejdsopgave er at hjælpe og vejlede 
vores medstuderende. Desuden laver vi sagsbe-
handling og deltager i relevante møder. 

Alle studievejledere mødes hver tirsdag, hvor vi 
diskuterer aktuelle sager og problemstillinger i 
forbindelse med vores arbejde. 

Stillingen er beregnet på 50 - 60 timer om måneden, 
men dette kan dog forhandles.

Vi ser gerne at du har bestået første studieår og 
har minimum et år tilbage af studiet.

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

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

Denne skal være os i hænde senest mandag den 19. 
juni klokken 12. Samtalerne vil blive afholdt i uge 
26. Har du allerede planlagt ferie her skal det ikke 
afholde dig fra at søge, vi finder ud af noget.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du 
har yderligere spørgsmål.

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

VKO - VIDENSKABELIGE 
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de 
medicinske selskabers kurser og 
møder?

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

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

6.-13. 
sem info

1.-5. sem 
info

AUTOMATISK 
TILMELDING TIL 
EKSAMEN I TIDLIG 
PATIENT KONTAKT, 
SOMMEREN 2006
Udsendt via email til studerende, der er startet på 
1. semester, medicin, 1. februar 2006.

Kære studerende,

Som tidligere meddelt udbydes eksamen i Tidlig 
Patient Kontakt på 1. semester, sommeren 2006. 
Eksamensdagene vil være 31/5 * 1/6 * 7/6 * 14/6. 
I vil senere modtage besked om hvilke dage I skal 
eksamineres på.

Det vil på nuværende tidspunkt fremgå af punkt.
ku.dk, at I er tilmeldt ovenstående eksamen.
Jeg skal i den sammenhæng henvise til “Vigtige 
regler”, som ligeledes er udsendt via email i starten 
af februar måned.

I vil snarest modtage mere information om oven-
stående eksamen.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

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

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

For at komme i betragtning skal du senest 18 
måneder efter opgaveeksamen indsende titel og 
kopi af karakterbevis, indstilling fra vejlederen 
samt en kort, letforståelig beskrivelse af projek-
tet. 

Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 

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

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

 Forskningsrådet
 Gigtforeningen
 Gentoftegade 118
 2820 Gentofte

UDVEKSLINGSOPHOLD 
I USA
Fakultetet har en samarbejdsaftale 
med det medicinske fakultet på 
Vanderbilt University i Nashville, 
Tennesse. Gennem denne aftale kan to 
medicinstuderende komme af sted pr. 
semester. Opholdet er af ca. 3 måneders 
varighed.

På vores nye hjemmeside www.medicin.ku.dk/in-
ternationalt kan du læse mere om ansøgningspro-
ceduren samt printe ansøgningsskemaet ud. Når 
du søger, skal du også vedlægge motivationsbrev på 
ca. 1 A-4 side, CV og to udtalelser fra faglærere (på 
dansk eller engelsk) samt karakterudskrift. 

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A, 
senest d. 2. juni 2006.

Udvælgelsessamtaler vil finde sted i uge 25.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
international koordinator Marta Kirilova på tlf. 35 
32 70 57, mkir@adm.ku.dk, 9.1.33  

Studietilbud
og skal være Gigtforeningen i hænde senest tirsdag 
den 15. august 2006.

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

Der må påregnes op til 3 måneders behandling-
stid.

STUDIET

Hov!! Hvem er det?? 

Nogle vil sige Abba, 
men det er det ikke. 
Find svaret et andet 
sted på siden - I vil 
blive overraskede

Ja, sådan her kender I dem måske bedre: LORDI, 
vinderne af Eurovision 2006
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ER DU INTERESSERET 
I DYKKERMEDICINSK 
FORSKNING ?

Et skolarstipendiat (kan evt. 
kombineres med OSVAL II og/eller 
prægraduat forskningsår) med vægt 
på dykkermedicinsk eksperimentel 
forskning er ledigt fra August/
september 2006 ved Laboratoriet for 
Hyperbar Medicin, Rigshospitalet. 

Interesserede kan kontakte læge, ph.d. 
Ole Hyldegaard på
e-mail: ole.hyldegaard@rh.dk 
eller ole.hyldegaard@dadlnet.dk.

TURNUS-BYTTE!
Har du trukket turnus-nummer til Københavns 
Amt? Eller til et amt i køre-afstand fra Køben-
havn (Frederiksborg Amt, Vestsjællands Amt, 
Storstrøms Amt).
 

Vil du bytte med Ringkøbing Amt 
(garanteret start januar 2007 
eller august 2007)? 

For nærmere aftale, ring til Kirsten på 22 46 
85 91

dér!

TURNUSBYTTE! 
Jeg har turnus i Vestsjællands Amt 
og er interesseret i at bytte med 
Københavns Amt eller HS. 

Så hvis du gerne vil på landet - eller allerede bor 
der, eller måske har planer om at flytte vestpå 
– så kan vi arrangere det således at vi begge kom-
mer i turnus i vores nærområde. Glæder mig til 
at høre fra dig.
Mvh. 
Jakob Møller Hansen, læge
tlf. 23392620, e-mail: drgud@hotmail.com eller 
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk

dér!

���������
Midt i eksamenstiden svæver ånden...spiritus sanctus

De tre studentermenigheder på Københavns Universitet 
tilbyder hvile for det højtsvævende åndsliv med et festligt 
forum med mad og drikke, med sangerdyst og live-musik 

����������������������
�����������������������������������������������
��������������������� ������������������

17.30 andagt i kirken

18.30 fælles spisning
19.30 sangerdyst
21.00 live-music med

The Headhunters

Læs mere på www.indreby.org  
 

www.sund.ku.dk/praest www.hum.ku.dk/sma

������������

�������������������������������

��������������������������
����������������������������������������������������

Vil du se Mew, 
black eyed peas, 
the pet shop boys, 
kashmir og pharrel?

2 billetter til ZULU 
rocks i parken den 17 
juni, sælges for 500 kr 
(orginal pris 590 kr)
kontakt Louise på 24 
21 18 76

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
mandag, tirsdag og 
torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt 
fra 13.00 til 15.00.

  35327490
  

  kkf@fadl.dk

Overenskomsten for SPV/VT/DIA/CARD indeholder 
blandt andet:
- Lønstigning på grundløn og tillæg på samlet 6,64 %!
- Indførelse af en obligatorisk pensionsordning!
- Lørdagstillæg allerede fra kl. 8.00!
- Forhøjelse af holdledertillægget med kr. 300,-!
- Indførelse af fri på barns 1. sygedag for holdmedlem-
mer!

Overenskomsten for Lægevikarer indeholder 
blandt andet:
- Lønstigning på grundløn og tillæg på samlet 5,64 
%!
- Indførelse af en obligatorisk pensionsordning!
- Holddriftstillæg og tillæg for ekstraordinær tje-
neste/tilkald forhøjes i lighed med Yngre Lægers 
overenskomst!
- Indførelse af fri på barns 1. sygedag, for lægevi-
karer i vikariat af over en måneds varighed!

  

  

Efter knap et års langstrakte over-

enskomstforhandlinger med Amts-

rådsforeningen (ARF) og H:S, har 

FADL nu forhandlet færdig, og fået 

overenskomsterne i hus – Nu mang-

ler vi bare din stemme!

I dette blad redegøres der for over-

enskomstresultaterne så du er godt 

rustet til at sætte dit kryds!

Overenskomsterne 

færdigforhandlet!

FADL-FORUM
NYHEDER OG DEBAT FRA FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, HOVEDFORENINGEN NR. 26 - MAJ 2006

Hvad siger FADL’s vedtægter om urafstemning?

Urafstemningsresultatet er ifølge vedtægterne bindende for FADL’s Hovedbe-

styrelse, såfremt 50% af samtlige stemmeberettigede medlemmer har afgivet 

deres stemme.

Hvis færre end 50% af samtlige stemmeberettigede medlemmer afgiver deres 

stemme, er urafstemningsresultatet kun vejledende for FADL’s Hovedbestyrelse

Hvordan og hvornår stemmer man?

•  Urafstemningen finder sted i perioden 23. maj til den 8. Juni 2006 kl. 12.00

•  Din nummererede stemmeseddel er en del af FADL FORUM, og som indstik 

i bladet finder du en frankeret svarkuvert

•  Stemmesedlerne skal være poststemplet den 8. juni 2006 kl. 12.00 for at 

være gyldige

Hvad skal jeg stemme?

Til brug for din stemmeafgivning indeholder FADL FORUM en konkret 

gennemgang af forhandlingsresultatet samt en række løntabeller, således 

at du er rustet til at sætte dit kryds.

Har du spørgsmål til forhandlingsresultatet er du velkommen til at kontakte 

FADL på hf@fadl.dk eller på telefon 3532 7378.

Se indvidere på FADL’s hjemmeside: www.fadl.dk

INDHOLD

Overenskomsterne færdigforhandlet! 1

Faktaboks

1

Urafstemning om Sygeplejevikar/

ventilatør overenskomsten og om 

Lægevikaroverenskomsten
2

Pension – et kvantespring for FADL! 3

Stem ja til din SPV/VT og 

DIA/CARD overenskomst!
4

Krav for SPV/VT og DIA/CARD OK’05 6

Resultater for Lægevikarområdet 

ved overenskomstforhandlingerne 

pr 1. april 2005

7

Krav for Lægevikar-

overenskomsten OK’05
9

Mindretalsudtalelse
10

Lægevikaroverenskomsten er i hus 10

Beskrivelse af lønudviklingen i 

perioden fra 01.04.05 til 31.03.2008 

på spv/vt området
13

Stemmeseddel

15

FAKTABOKS

P A N U M I N S T I T U T T E T ,  F A D L ,  H O V E D F O R E N I N G E N ,  B L E G D A M S V E J  3  C ,  2 2 0 0  K Ø B E N H A V N  N

FADL FORUM UDKOMMER I DENNE UGE!

Husk at stem!
Husk at du modtager FADL Fo-

rum med posten i denne uge! 

I bladet bliver resultaterne fra 
de to nyligt overståede overens-
komstforhandlinger gennem-
gået.

Sidst i bladet fi nder du en 
stemmeseddel som du skal ud-
fylde og indsende i den vedlagte 
svarkuvert.

Processen
Arbejdet med disse forhand-

linger har foregået over de sidste 
to år, og vi mener efterhånden 
at være kommet frem til et rigtig 
godt  resultat.

Nederst på siden kan du se hoved-
punkterne fra de to forhandlinger. I 
bladet forklarer vi i fl ere detaljer be-
grundelserne for de forskellige krav, 
samt arbejdet med at få dem igen-
nem.

Vi er især stolte af at vi denne 
gang er kommet igennem med vo-
res krav om indførelse af en pensi-
onsordning for de lægestuderende, 
samt en garanti for frihed på barns 
første sygedag for holdmedlem-
mer.

Vi anbefaler derfor samlet fra Over-
enskomstudvalget, Lægevikargrup-

pen og Hovedbestyrelsen at du stemmer JA til de to overenskom-
ster!

Med venlig hilsen,
Morten Andresen og Jesper Olsen

STEM JA!

FADL



8

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til torsdag: 9.00-17.00 
Fredag: 9.00-15.00

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

VIGTIGT

VAGTBUREAUETS EKSPEDITION, BOGHOLDERI SAMT 
KURSUSAFDELING ER LUKKET FOR BÅDE PERSONLIG OG 
TELEFONISK HENVENDELSE FREDAG DEN 26. MAJ.

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. 

SOMMERHOLD PÅ GENTOFTE 
SYGEHUS
IV- Medicingivende Hold 1401

Gastroenterologisk klinik D Amtssygehuset i 
Gentofte søger 6 – 8 engagerede ventilatører i 
dagvager fra den 1.juni til den 31.august.
Klinikken består af ca. 50 sengepladser fordelt 
på 2 afsnit. Holdets arbejdsopgaver vil primært 
bestå i IV- medicinadministration og venfl o-
nanlæggelse, men andre arbejdsopgaver kan 
forekomme (eksempelvis: diverse skyl af dræn 
og sår pleje m.m.).

Krav: 
- Du skal have bestået 6. semester 
- Minimum 300 VT - timer
- Min. 4 vagter pr. måned, gerne fl ere 
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: 
MVS – holdløn . 

Oplæring: 
Vil fi nde sted på afdelingen i uge 25 eller 26.
Ansøgningsfrist: Den 2. juni inden kl. 12.00 via 
www.fadl-vagt.dk -København tilmelding til 
hold.

Ansættelsessamtaler vil fi nde sted i uge 23 på 
VB 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller per mail til go@fadl.dk

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 holdtil-
læg).

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

Ansøgningsfrist: 
Torsdag d. 1. juni 2006 
Via www. Fadl-vagt.dk – tilmelding til hold

Yderligere info: 
Holdleder Imran Sarwar, tlf.: 36 7310 74 eller
VB Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr. 
35245402 eller go@fadl.dk

VAGTBUREAUET
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NYT HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE 
Aften og Nattevagter

Glostrup skadestue søger 5 FADL - vagter som  
lægesekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers 
plan, ca. 20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nat-
tevagter. 
Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. 

Arbejdsområder som lægesekretær på Glos-
trup skadestue:

- Varetage den akutte telefoniske visitation 
efter givne retningslinier.

NYT INTENSIVHOLD 
Roskilde Intensiv hold 4106

Roskilde Intensiv ønsker at opstarte et Inten-
sivhold hurtigst muligt.

Afdelingen søger 8-14 ventilatører som er 
friske, positive og har lyst og energi til at indgå 
i afdelingens spændende og til tider meget 
hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal have lyst til at gøre en 
indsats for at opstarte et nyt hold indenfor det 
intensiv speciale.

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

Arbejdstid :  
Skiftende vagter, alle ugens dage.

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

Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispens-
eres fra, forudsat tidl. relevant arbejde.

- Har bestået farmakologi på den gamle 
studieordning. Er du på den nye studieordning 
er kravet afsluttet 6. semester.
- Kan tage min.6- 8 vagter om måneden i det 
første halve til hele år (for at få noget rutine), 
og at du bliver på holdet min. 1 år (for at afde-
lingen og holdet har glæde af dig).
- Kan tage 16 lønnede følgevagter (under 
oplæring VT –løn)
- Du skal kunne tage Intensiv kursus, med start 
ultimo maj

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

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet 
senest onsdag d. 24. maj 2006 kl. 12.00. Ansøgn-
ing via www.fadl-vagt. dk København  
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelin-
gen. 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk 

- Skrive skadesjournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarder.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere admin-
istrative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afs-
lutning af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primære opgaver vil være administrative 
lægesekretær opgaver, men Ad hoc opgaver 
på behandlingsstuerne kan forekomme.

Ønsker du yderligere information, kan Funk-
tionsbeskrivelse for hold 1706 ses hos Gry Orkel-
bog - Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav: 

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

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 21 og 
22 på Glostrup skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste 
semestertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i 
afdelings procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: 
Den mandag 29. maj  kl. 09.00.

Løn: 
SPV-holdløn

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

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

Mest til PBL og Jannie, lidt til alle jer andre! :-)
 (PBL = Panum Biker Laug - bikers@punkt.ku.dk)

VAGTBUREAUET OG DEBAT

Debat
STEM NEJ TIL ADMIN-
ISTRATIVT DYR ”OB-
LIGATORISK PENSION-
SORDNING”
Af stud.med. Simon Krabbe

Når politikerne i FADL har forhandlet en ny over-
enskomst med repræsentanter for sygehusejerne, 
så skal den til afstemning. Medlemmerne skal altså 
forholde dig til, om disse politikere er på rette kurs 
eller ej. Det helt afgørende bliver, om de lægestud-
erende faktisk foretrækker at få lønstigninger eller 
en tvungen pensionsopsparing. 

Der er desværre ikke meget godt at sige om pen-
sionsopsparingen. Lægernes Pensionskasse har 
selv skrevet i et brev til FADL, at 

”med de små indbetalinger, der er lagt op til for 
de lægestuderende, vil en forholdsvis stor andel 
heraf gå til administration. Sådan er det. Jeg kan 
tilmed ikke afvise, at det årlige gebyr vil blive sat 
i vejret”.

Vilkårene er, at ca. 1,8 % af din bruttoløn (2,7 % 
af grundlønnen ex. tillæg) fremover ikke længere 
bliver udbetalt, men derimod sættes i Lægernes 
Pensionskasse, som straks tager 3 % til administra-
tion. FADL har underskrevet en aftale, hvor renten 
blot er 2 %! Som FADL-medlem går du endvidere 
glip af lægernes forskellige “bonusordninger”, fordi 
du skal betale op til 288 kr i gebyr hvert år.

Det må som udgangspunkt ikke være rationelt 
at spare op til pension allerede som studerende, 
da man i den livsperiode har en lav indtægt. Hvis 
enkelte studerende har lyst til at spare op, så skal 
de være velkomne til det. Derimod er det dybt 
problematisk at tvinge alle medlemmer af FADL 
til at gøre dette. 

FADL kan ikke med god samvittighed tage en 
del af lønnen fra sine medlemmer, og samtidigt 
administrere pengene så dårligt. En politisk elite 
har desværre den holdning, at samtlige medlem-

mer ”af princip” er bedst tjent med pension, også 
selvom vilkårene er ringe, og langt de fleste bare 
vil have hele lønnen udbetalt. Dette kan ikke være 
vejen frem. 

Så derfor kære medstuderende: Kræv din løn-
forhøjelse og stem nej til en administrativt dyr 
”obligatorisk pensionsordning”. 
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3 MÅNEDER I RWANDA – er det 
dig?

RwanDAnmark/IMCC har i løbet af de sidste år 
samarbejdet med en gruppe medicinstuderende 
i Rwanda. I februar startede vi et familieplan-
lægningsprojekt i landet, som vil strække sig 
frem til juni 2008. I den sammenhæng har du 
(som medicinstuderende eller FSV’er) mulighed 
for at komme tre måneder til Rwanda og arbejde 
med projekt- og organisationsudvikling, familie-
planlægning og kønsproblematikker. Opholdet 
indebærer 1 måneds klinikophold på et distrikt 
hospital.

Før udsendelsen vil du deltage i et projekt- og 
organisationsudviklingsseminar arrangeret af 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i september 
måned. I december 2006 til februar 2007 vil du i 
samarbejde med vores rwandiske kolleger arbejde 
med familieplanlægning, kønsproblematikker og 
organisationsudvikling i Rwanda.  2½ måned før 
og 2 måneder efter opholdet binder du dig til at 
arbejde for projektet i Danmark. Rejsen inklusive 
lommepenge før, under og efter opholdet er betalt 
af DUF. 

Har dette fanget din interesse/sat brand i 
et ”afrika”-hjerte – så send en ansøgning til 
annepiep@web.de senest d. 15 juni . Du får svar 
inden den 30. juni.
Flere informationer på IMCC-kontoret, ved at 
skrive til annepiep@web.de eller ringe til Anne, 
Carina eller Mie på 28243278, 61792038 eller 
26748588.

Skriv lidt (max 1 A4-side) om dig selv og motivation 
for et ophold i et afrikansk land (erfaringer/inter-
esser/færdigheder/forventninger). 
Ansøgningen skal være på engelsk, da vi sender 
den til vores partner i Rwanda.

Vi forventer at du:
-Kan snakke engelsk
-Er interesseret i organisationsarbejde og kønsprob-
lematikker
-Har lyst til at arbejde i IMCC efter endt ophold
-Har drivkraft og gå-på-mod
-Har lyst til at tage til et lille afrikansk land

IMCC

AFRIKA KALDER!

Lider alle asyl-ansøgere af PTSD?
Hvad laver en læge på et asylcenter?
Medierne har på det seneste sat fokus på sundhedstilstanden blandt asylansøgere. Hvilke sundhedsmæssige 
problemstillinger står sundhedspersonalet, på et flygtningecenter, overfor. Få svar på dette og en række 
andre spørgsmål.

Mød op på tirsdag 23/5 kl. 16 i lokale 1.2.50
hvor Ebbe Munk-Andersen, Overlæge i Psykiatri, for Dansk Røde Kors` asyl afdeling, holder oplæg om 
asylansøgere og sundhed. 
Ebbe Munk-Andersen har i adskillige år beskæftiget sig med psykiatriske lidelser blandt asylansøgere.
Mødet vil med sikkerhed være en lærings rig oplevelse, hvor du bl.a. kan få svar på:

-  PTSD? Omfanget af dette blandt asylansøgere?
 > hvordan viser det sig?
- Forholdene i asylcentrene er beskrevet som ”umenneskelige”, “uanstændige” og “uværdige”  
 forhold af adskillige danske medier. Passer dette ? 
- Hvordan kommer en asylansøger i kontakt til den sekundære sundhedssektor? Komplikationer  
 forbundet med dette?

Vel mødt! 

Tilbud fra 
uge 21

Ugens giraf #12: ”Konflikten i mig selv 
og forholdet til andre.”

I en tidligere ”giraf” lovede jeg at udfolde et 
synspunkt. Synspunktet var det, at konflikter med 
andre kan have sin rod i en indre konflikt og dybest 
set bunde i frygt for lidelse og død. 

Som mennesker er vi underlagt det vilkår, at 
være dødelige og sårbare. Både fysisk og mentalt. 
Det ved medicinstuderende bedre end de fleste. 
Men som medicinstuderende lærer man at opfatte 
denne sårbarhed i almene og rationelle kategorier.  
I vores samfund har vi nemlig med stor succes skabt 
et værn mod meget af det som skader, gennem 
lægevidenskab, og rationel medicinsk behandling. 
Vi har dermed rykket grænserne for sårbarheden 
og døden. Ting man før døde af kan nu helbredes. 
Smerter, lidelser, invaliditeter som man før måtte 
leve med, kan nu undgås. 

Måske har dette forhold forført nogen til at tro, at 
vilkåret har ændret sig. Men det har det ikke. Men 
vi har ikke rykket ved vilkåret for stadig gælder 

det, at vi er sårbare og dødelige. Vi er ydermere 
som individer stadig absolut sårbare og dødelige 
i den forstand, at ulykken kan indtræde når som 
helst. Der er desuden meget der tyder på, at frygten 
for lidelse og død ikke er blevet mindre. Selvom 
risikoen statistisk set er blevet meget mindre. Det 
kunne ligne et paradoks.

Men hvad har det med konflikt at gøre? Jo, det af-
slører en konflikt mellem magt og afmagt. Frygten 
for lidelse og død er også en frygt for afmagten. Det 
er en grundlæggende konflikt i os alle, at vi skal 
finde os til rette med, at vi ikke kan styre alt. Vi 
videnskabeliggør og rationaliserer vores omverden, 
så vi kan styre den. Det skal vi ikke beklage, for det 
hjælper os på mange måder i hverdagen. Men vi bør 
være opmærksom på grænserne. Men vores egen 
frygt og angst lader sig ikke styre. Jo mere man 
forsøger at styre sin angst, jo værre bliver det. 

Vi kan heller ikke styre andre mennesker. I så fald 
ophører de at være mennesker, men bliver til ting. 
Det kan skabe konflikter i forhold til andre, fordi 
de andre ikke bryder sig om at blive tingsliggjort. 
Derfor gør de modstand mod vores forsøg på at gøre 
dem til genstand for vores magt og styring. Denne 
konflikt kan opstå selvom vi kun ønsker at bruge 
vores magt til det gode.

Et særligt konfliktområde er andres lidelse. Vi vil 
gerne hjælpe, og vil ofte forsøge at gøre lidelsen til 
et problem. Lidelsen bliver noget der kan fjernes. 
Men hvis lidelsen ikke kan fjernes, så står vi overfor 
magtens grænse. Vores egen afmagt bliver tydelig. 
Og dermed bliver det også tydeligt, at den anden 
som uhelbredeligt lider, ikke er anderledes end mig. 
For heller ikke jeg kan gøre hverken fra eller til. 
Min egen frygt for lidelse og død kan i den situation 
få mig til at flygte fra situationens realitet: at jeg 
ikke kan komme fri af afmagten. Konsekvensen 
bliver at jeg lukker øjnene, taler udenom og glem-
mer at lytte. Den der lider, vil så lide dobbelt, fordi 
han eller hun føler sig ensom og alene i sin lidelse, 
fordi jeg ikke forstår. For i den situation er den der 
lider, den som forstår, og jeg er den uvidende, som 
ikke forstår. Det rette er at erkende det, og handle 
derefter ved at lytte til det som den lidende vil sige 
og ikke løbe væk. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Men HUSK: Hvis du står med en konflikt på 
hånden, som du gerne vil have noget respons på, 
er du velkommen til at komme forbi på kontoret 
for en girafsnak med Lise Lotz mandage mellem 
12 og 14.

Tidligere ugers ”giraffer” kan læses på vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest . Kommen-
tarer til Ugens Giraf er velkomne! 

Den Røde Tråd – strikkecafé

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Sankt Hans Torv 30 
(mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s)

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 
masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!

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

”Spiritus Sanctus” – pinsefest

Tid: Fredag den 2. juni kl. 17.30
Sted: Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 
kælderen, ved Sankt Hans Torv
Pris: Kr. 75,- som betales ved indgangen
Tilmelding: Til pinsefest@hotmail.com, telefon 
28 75 70 94 eller ved personlig henvendelse på 
kontoret.

Kom til pinsefest i Sankt Johannesgårdens lokaler 
tæt på Panum! Studenterpræsterne på Københavns 
Universitet har samlet kræfterne om en aften for 
alle sanser: dejlig mad og drikke, musik og sang, 
dans og sjov. Ånden er over os!

PROGRAM 
17.30: andagt i kirken 
18.30: fællesspisning 
19.30: sangerdyst 
21.00: live-musik med The Headhunters 
Ca. 23.30-01.00: ”disco” 

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk  
mobil: 28 75 70 94

INDRE ORGANER



11MOK I MARKEN
DØLLEFJELDE-MUSSE MARKED 2006

MOKs udsendte var i St.Bededagsferien draget sydpå for at 
deltage i årets begivenhed på de kanter.
Døllefjelde-Musse marked (djølle blandt de indfødte) byder 
på alt hvad hjertet kan begære, så længe det falder inden 
for kategorien: 5 hektar blandet skrammel og fadøl på den 
gammeldaws måde.

Djølle er et fast holdepunkt for de indfødte på Lolland-Fal-
ster, en chance for at møde de søde piger fra nabosognet og 
få vist den den nye tribal-tatoo frem.

Arealmæssigt minder Djølle lidt om Roskilde-festivalen. 
Her er teltene bare fyldt med gammelt porcelæn i stedet for 
fulde svenskere. Har man endelig fået ryddet op i garagen 
eller på loftsrummet, er der her en enestående mulighed for 
at få det fyldt op igen. 
Hvor Djølle skiller sig ud fra de traditionelle kræmmer-
markeder, er bl.a. i udbudet af landbrugsmaskiner og 
jacuzzis m.m. Men genren “gammeldaws” er virkelig 
vredet til den sidste 5-øre. Blandt årets sællerter var gam-

meldaws flæskesvær, gammeldaws bøfsandwich, gammeldaws kandiserede æbler, gammeldaws tørrede 
svineører, gammeldaws stive landevejsriddere.

Et af de tilbagevendende højdepunkter på Djølle, er Damefrokosten om lørdagen. 800 damer (alt udsolgt), alle 
med forskellige hatte, havde betalt for en menu bestående af   
  *  Dampet rødspættefilet, serveret på skive af ananas, overhældt med dressing, pyntet med kaviar, rejer, citron 
og dild og 1 stk. mini flute og smør.

    * Svinekam Mexico, stegt kyllingebryst, marinerede kartoffelsalat vendt med grøntsager og varm kryd-
dersauce a´ part. Dertil fadøl ad libitum. Efterfølgende blev horden sluppet løs på pladsen, til stor glæde for 
deltagerne i Herrefrokosten, der havde varmet op med Svineskank med råstegte kartofler og strip.

For dem med trang til lidt spænding, 
var det muligt at flyve i helikopter (kan 
lejes til bryllupsarrangementer!) eller 
prøve kræfter med at åbne en øl med en 
gravko.

Efter en gammeldaws flæskestegssand-
wich og en shoppingstur i Trusseland, 
var MOKs udsendte mæt af indtryk og 
vendte snuden nordpå. Vi takker for et 
skønt arrangement

MOK-RED/MARTIN



12 DE UNGE MØDRE

Foreningen Sund Børn inviterer DIG til 
åbent hus i institutionen Panumhaven! 

Har du børn eller overvejer du at få børn under studiet er 
Panumhaven et tilbud til dig!

Kom og se nærmere på institutionen og mød 
tryllekunstneren Niels Plys som kommer og 

underholder de mindste!!! 
onsdag d. 24. maj kl. 14:30-16:30 på 

Nørre Allé 4

Dekan, Ulla Wewer vil indvie institutionen officielt. Der vil i øvrigt 
være mulighed for at blive vist rundt i institutionen og hilse på 

personalet.
Nysgerrig? For nærmere information skriv til foreningens formand, 

Sabrina Eliasson på eliasson@stud.ku.dk eller www.sundborn.dk 


