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Det sker i ugen 2005/2006

 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 / Jannie

Onsdag: 
  Sidste MOK (#31) dette semester udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK
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3MOK & GYL

KÆRE KOMMENDE 
KANDIDATER
Om en lille måneds tid vil en ny 
årgang kunne kalde sig cand. med. 
Først og fremmest: held og lykke med 
de afsluttende eksaminer og stort 
tillykke!!!

Som nyudsprungne kandidater vil I blive inviteret 
til et ”Overlevelseskursus”, der er arrangeret af 
Gruppen af Yngste Læger (GYL) i samarbejde med 
Yngre Læger. Med kurset prøver Yngre Læger at 
lette jeres overgang fra studielivet til arbejdslivet 
som yngre læge. 

HUSK at benytte tilmeldingsblanketten I får ud-
sendt med invitationen. 

GYL er en selvstændig gruppe under Yngre Lægers 
bestyrelse. Den består af to årgangsrepræsentanter 
valgt fra hvert kandidathold på de tre universiteter 
hvert halve år. Man sidder i GYL i sin turnustid, 
altså halvandet år, hvilket betyder, at gruppen 

består af 18 medlemmer.
Der skal således også vælges to repræsentanter 
fra jeres årgang. På ”Overlevelses-kurset” vil vi 
fortælle mere om hvad arbejdet i GYL indebærer. 
Der vil være en opstillingsblanket i det materiale I 
får tilsendt til dagen, og en opstillingsfrist.

Gruppen af Yngste Læger arbejder med forhold, der 
vedrører turnuslæger. Det er eksempelvis uddan-
nelse, lønforhold og arbejdsmiljø. Diskussioner og 
viden videreformidles til de relevante udvalg samt 
bestyrelsen i Yngre Læger. 
Vi mener det er vigtigt på denne måde at have 
de alleryngste i lægefaget repræsenteret i  Yngre 
Læger.

Fra Århus blev i januar 2006 valgt: 
Thomas Pasgaard
Mogens Viberg Ydemann Nielsen

Fra Odense blev i januar 2006 valgt:  
Mette Hvilshøj Fabricius
- (manglende kandidat)

Info til 12. ny og 13. semester
Fra København blev i januar 2006 
valgt:  
Maja Vestmø Maraldo
Kamilla Nielsen

Vi glæder os til at se jer på 
”Overlevelseskurset”.

Med venlig hilsen
Gruppen af Yngste Læger

Redaktionelt
Så oprandt dette semesters absolut sidste nummer 
af MOK. Næste nummer kommer på gaden onsdag 
den 6. september. Deadline er mandag den 4. 
september klokken 12. Vi lader ordet gå videre til 
MOK’s redaktør Gordon ”Gondo” Jehu, som efter 
denne sæson vil lade ansvarskasketten gå videre. 
Den nye redaktør vil blive præsenteret i førstkom-
mende nummer af MOK, når MOK's bestyrelse har 
godkendt kandidaten.

Vh
MOK-redaktionen

Leder 
ER FORSKNING ET SPECIALE?
I Ugeskrift for læger nummer 19 fra 
den 15. maj kan man læse en artikel 
med titlen Det store specialelotto. 
Artiklen handler om hvor forvirrende 
det er for turnuskandidater at finde 
rundt i specialejunglen når turnus 
nærmer sig sin afslutning. Men et 
speciale mangler: Forskningsspecialet. 

I artiklen fremhæves at det arbejdsmiljø som 
turnuskandidaten oplever på de mange forskel-
lige afdelinger rundt om i landet er dårligt. Det 
dårlige arbejdsmiljø medfører at man fravælger 
afdelingens speciale som mulig karrierevej. Dertil 
skal nævnes, at der ikke findes nogen egentlig kar-
rierevejleding for de færdige kandidater, hverken 
før eller efter turnus. Man er som cand.med. reelt 
set på herrens mark for så vidt angår, hvilket 
speciale man skal gå efter. 
Der findes materiale om hvad man kan vælge, men 
ikke hvordan man vælger. 
Dansk Medicinsk selskab (www.dms.dk) har i 2005 
udgivet Håndbog i specialevalg, hvor de enkelte 
specialer præsenteres kort, eller der henvises 
til selskabernes mere eller mindre informative 
hjemmesider. Man kan selvfølgelig også vælge at 
læse målbeskrivelsen for hvert af de 37 specialer på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Om 
den tilgængelige information reelt set kan bruges 
så man træffer det rigtige valg er mere tvivlsomt.

Den eneste form for egentlig karrierevejledning, 
som finder sted, er turnusinformationsmødet, der 
afholdes af FADL. Her kommer sundhedsstyrelsen 
og nogen enkelte repræsentanter fra de nye re-
gioner for at informere om datoer for lodtrækning 

og parkeringsforholdene ved de respektive re-
gionshospitaler. De ved jo de får deres kandidater 
uanset hvad, så engagementet er så som så. Det 
er som regel kun repræsentanten fra Yngre Læger 
der formidler den information der er vigtig. Og hvor 
er Universitetet henne? Kan det være rigtigt at de 
kun er de studerendes fagforening som skal stå for 
erhvervsvejledning? 

Teori før klinik
De små kandidatårgange kan mærkes og det er 
de mindst søgte områder som rammes først. I 
klinikken er psykiatrien blandt de hårdest ramte 
specialer og på de teoretiske institutter har man 
svært ved at få overtalt de kommende læger i at 
interessere sig i en Panum-karriere.

I det hele taget mangler forskningsmiljøet på 
Panum lægevidenskabelige kandidater. Manglen 
på forskningsinteresserede læger vil i længden gå 
ud over studiet som jo helst skal være forsknings-
baseret. Og da den lægevidenskabelige vinkel er så 
vigtig for vores forståelse, nytter det ikke at det er 
en cand.scient. som varetager undervisningen. 

Men hvorfor er det ikke lykkedes for universite-
tet, at hverve karriereforskere blandt det utal af 
lægestuderende som strømmer igennem Panum? 
Fordi man har sovet i timen. Fakultetets forskere 
har ikke levet op til deres ansvar. Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet har et imageproblem 
overfor de studerende. I forbindelse med den givne 
undervisning har de ikke formået at sælge sig 
selv. De har naivt troet at det faglige indhold i en 
forelæsning kan sælge varen. Det har det måske 
også kunne for et fåtal af de studerende, men langt 
fra nok til at rekruttere fremtidige forskere. Når 
de respektive institutter så ansætter studerende 
i etårige skolarstipendiater, hvor den studerende 
placeres i et fjernt hjørne med nogen mus og uden 
reel vejledning eller blot bliver sat til at pipettere 
i et væk som billig arbejdskraft, så kan det ikke 
undre at forskning har et dårligt ry blandt de 
studerende. ”Men det er jo et privilegium at få lov 
til at forske! Du skal da være glad for at du får lov 
til at gå rundt med os i vores laboratorium”, siger 
forskeren til den unge stud.med. ”dengang jeg var 
ung var det rigtigt hårdt, da fik man ikke bare lov 
til at forske” og så videre. 
Og hvis man endelig overvejer at droppe den 
kliniske karriere for i stedet at forske, hvad vælger 
man så, Panum eller Novo? Jeg ved godt hvad jeg 
ville vælge.
Nu vil nogen måske føle sig stødt, men ovenstående 
skræmmebillede er reelt nok. Mine påstande 
bygger på samtaler jeg har haft med frustrerede 
studerende som har spildt et år af deres studietid 
på såkaldt forskning. Og selvom det næppe er 
flertallet af institutter der behandler vordende 
forskere dårligt, så skal der ikke mere end et par 

dårlige oplevelser til, før det pæne renommé er væk 
blandt flertallet af studerende.
Initiativ
Dekanatet er klar over problemet. Man har 
tidligere forsøgt at lokke de studerende ind til 
fakultetsdagen, ved at lade den smelte sammen 
med den faglige dag på medicin, hvor alle læges-
tuderende formelt set har fri. At man blandt un-
derviserne på kandidatdelen ser gennem fingrene 
med at de studerende skal have fri er en anden sag. 
Flertallet af de studerende vil hellere bruge tiden 
på at læse til den næste eksamen – læseferien blev 
som bekendt inddraget med indførslen af den nye 
studieordning – frem for at drage ind til Panum 
for at studere et par forkølede posters der hænger 
foran MDB’s lokaler.

Man har også indført prægraduat forskningsår og 
turnus-ph.d.-blokke for at lokke flere lægestuder-
ende ind i forskningen. Om turnus-ph.d. er et reelt 
tilbud til studerende som ønsker at forske, men ikke 
har gjort det før. Eller om dem der får turnus-ph.d. 
i forvejen har forsket gennem hele deres studietid 
og det derved ikke er med til at øge antallet af for-
skere, men blot forfordele en gruppe studerende i 
turnuslodtrækningen skal jeg ikke kunne sige. 

Overordnet set er dekanatets initiativer positive. 
Det ændrer dog ikke ved at der fortsat er proble-
mer med rekrutteringen og at basalfagene har et 
imageproblem. Målet må være at give de studer-
ende en samlet oversigt over hvilke muligheder 
de har, så de kan planlægge en karriere i god tid. 
Og så var der vist nok også en lov om vejledning 
om valg af uddannelse og erhverv fra 2003 med 
tilhørende bekendtgørelse om vejledning om valg 
af videregående uddannelse og erhverv. 

Mange betragter stadig en forskningskarriere på 
basalfagsinstitutterne som gammelt og støvet og 
uden fremtid. I virkeligheden er der tale om lever-
tran. Det smager umiddelbart ad helvede til, men 
er rigtig sundt for kroppen. Men for at få det til at 
glide ned skal der godt med sukker på. 

Utopi
Et konkret forslag var at lave en samlet erhvervs-
dag på Panum for de lægestuderende. En dag hvor 
alle 37 specialer blev præsenteret ved hver deres 
stand. Ligeledes ville de forskellige institutter 
og/eller underafdelinger få stande, hvor de kunne 
præsentere sig selv. Eller man kunne overveje om 
hvert speciale skulle parres med et basalfagsin-
stitut, således at tør forskning – levertran – blev 
præsenteret med relevant klinisk speciale – sukker! 
Så kunne det være de studerende gad bruge deres 
fridag på andet end at læse til eksamen eller gå 
på café.

MOK-red/Gordon Thomas Jehu
Afgående ansvarshavende redaktør
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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 Han-
sen
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

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.

Studievejledningens 
hjemmeside

Du kan finde mange nyttige 
oplysninger på vores 

hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for 

medicin

Studievejledningen for Medicin Uge 22 - 23
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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  Christina Rydahl Lundin 
Fredag     2/6 1600 – 1700  1300 – 1600  Camilla Grønlund Hiul
Onsdag    7/6 1600 – 1700  1300 – 1600  Theis P- Skovsgaard 
Onsdag    7/6 1900 – 2000  1600 – 1900  Christian S.S. Frandsen 
Torsdag    8/6 1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag    8/6 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlung Hiul 
Fredag    9/6 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 
semestre

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

STUDIET

Del I 

Kor : 
Anton Bruckner (1824-1896)

Ave Maria
Locus iste
Os justi
Christus factus est  

Peter Erasmus Lange-Müller  
(1850-1926)

Ave maris stella
Madonna over Bølgerne
Salve Regina 

Del II 

Solist: Guitarist Bjarne Kristensen 

Vagn Holmboe ( 1909 -1998)  

Alleluia
Exaudi
Laudate Dominum  

Danske Sommersatser:

Danmark, nu blunder den lyse nat
Fyldt med blomster blusser  
skovens dybe stille ro  
Midsommersang
Fred hviler over land og by

Panumkoret
Sommerkoncert 2006 

Dirigent: Jon Hollesen 

Sankt Johannes Kirke 
V. Sankt hans torv 

Onsdag d.31. maj kl.20.00 

Entré: 20 kr. 
Billetter købes ved indgangen
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STUDIEVEJLEDNING I 
SOMMERFERIEN
I uge 24 er der træffetider på følgende 
tidspunkter:
Onsdag den 14. juni: 
Klokken 13 – 16: Theis Pedersen-Skovsgaard
Torsdag den 15. juni:
Klokken 10 – 13: Malene Esager
Torsdag den 15. juni:
Klokken 13 – 16: Gordon Jehu

Fra uge 25 og til og med uge 35 er der sommer-
træffetider: 
Tirsdage fra 12 – 16 
Onsdage fra 9 – 13.

(Der tages forbehold for ændringer, se hjemme-
side)
Du ikke skal bestille tid, men blot møde op.

GOD SOMMER

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL, JUNI 2006
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Held og lykke med eksamen!!!

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

1. - 5. sem.

DE UNGE MØDRE
I den nye sæson af den uhyre 
populære reportageserie ”De 

unge mødre” kommer vi endnu 
tættere på livet hos nogle af de 800 
teenage-piger, der hvert år bliver 
mødre, med eller mod egen vilje.

I reportageserien følger vi deres liv, når de skifter 
den uforpligtende tilværelse som ung ud med et 
nyt liv som mor/værge. Et liv, der er præget af 
mange op- og nedture (fysiske som psykiske), da 
det kan være svært at udfylde rollen som mor, når 
man stadig er et stort barn. Et liv der det meste af 
tiden bliver levet på trods og med megen modgang. 
Alligevel klarer de fleste sig igennem. Og dog…I 
de nye afsnit bliver der et gensyn med flere af 
pigerne/børnene fra sidste sæson. Seerne kom-
mer blandt andet til at gense den lettere sippede 
21-årige Michelle, der fire måneder efter hun var 
blevet gift – blev skilt og nu er alenemor til datteren 
Victoria. (red- Manden Simon blev smidt ud, da han 
kiggede på HELT uskyldige billeder på ”nettet” og 
på den måde svigtede hendes tillid. Nu er Michelle 
dog sammen med Jakob, hun har mødt på ”nettet”,- 
Simon har også fået en ny kæreste og er blevet 
en DEL lækrere at se på.) Der er også et gensyn 
med Bente på 19 år, der skal holde barnedåb for 
datteren Emma. (menuen består af dåsebajere og 
skære-kage og hendes mand hedder David) Og så 
skal vi se, hvordan det går med 20-årige Christina 
(aka ”dukkebarnet” aka ”christina-musen”), der 
har det meget svært med moderrollen og ikke midst 
hårfarven – og efterhånden også med rollen som 
kæreste/gothen/lærlingen Peter. I sidste sæson 
røg den lille familie på kommunens observation-

sliste. Find ud af, hvordan det går nu. (red- der 
er de stadig,- nu under stærkere observation end 
nogensinde) Seerne kommer også til at møde flere 
nye unge mødre. Blandt andet Mia Maja (kendt fra 
TVs julekalender ”Jul på Slottet”) der blev gravid 
som 14-årig, da valget stod graviditet eller selv-
mord Katherina på 18 år, der er gravid for tredje 
gang/fjerde gang og Camilla, der blev gravid som 
17-årig bag Buddy Holly i Næstved, og drømmer 
om et liv i harmoni, men frygter, at livet som mor 
skal ødelægge drømmen. Hun synes pladsen er for 
trang på hendes 7 m2 værelse – hjemme hos hendes 
forældre.Det er produktionsselskabet Sand TV, 
der står bag dokumentarserien ”De unge mødre.” 
Det er anden sæson, at Sand TV producerer den 
populære/dybt tragiske serie. Det er Kaare Sand, 
der ejer Sand TV og er producent på serien, ganske 
som han også er det på Reportagen, hvor han også 
er programvært. Han er ikke fader til nogle af 
børnene/mødrene. 

De unge mødre – tirsdage og torsdage 
på Kanal 4

Ann-Beth (17 år) med sønnen David (udtales som 
det engelske David). Ann-Beth har en voldsdom, 
men er nu på ret køl.

Peter Kragh og dukkebarnet. Kommunen holder et 
vågent øje med dem, men er det berettiget?

Bente og David,- ryger mere end i sidste afsnit og 
mener, at rygnings skadelige effekter ikke er andet 
end læge-snak. David er måske en anelse tyndere 
end i sidste sæson.

Michelle og Simon, - Simon er røget i svinget fordi 
han kiggede på bryster på nettet...

STUDIET M.M.

Ugens Haikudigt
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SØGER EN 
LÆGEKONSULENT 
til projekt om alment praktiserende 
lægers tovholderrolle (ca. august/
september) 

DSI – Institut for Sundhedsvæsen søger en 
lægekonsulent til at indgå i gennemførslen af et 
projekt om praktiserende lægers tovholderfunk-
tion. Da man skal have opnået sin autorisation for 
at komme i betragtning, er dette opslag primært 
henvendt til studerende, som afslutter deres ud-
dannelse med udgangen af dette semester.

Opgaven
Din rolle i projektet bliver at forestå en retro-
spektiv gennemgang af patientforløb i samarbejde 
med 10 praktiserende læger. 
Mere præcist vil arbejdet omfatte følgende op-
gaver: 
· Gennemgang af journaler for i alt 20 patienter (to 
patientforløb for hver af de 10 praktiserende læger 
udvalgt af de praktiserende læger). Forløbene 
udvælges efter kriteriet, at de praktiserende læger 
her har fungeret som tovholder. 
· Generering af anonymiserede patientfor-
løbsbeskrivelser for de udvalgte cases.
· Udarbejdelse af 3-4 ’typiske’ eller ’generiske’ 
patientforløb.

Din profil:
· Du har opnået din autorisation som læge.
· Du har interesse for almen praksis.
· Du har gode analytiske evner og er god til at 
formulere dig skriftligt.
· Du er god til at samarbejde.

Honorering: Opgaven vil blive aflønnet med et 
fast honorar på 40.000. Den er estimeret til at tage 
ca. fem ugers fuldtidsarbejde. Udgifter i forbind-
else med arbejdet vil blive afholdt af DSI. 

DSI Institut for Sundhedsvæsen er et selvejende 
analyse- og forskningsinstitut, der gennem tværf-
aglig forskning og konsulentvirksomhed bidrager 
til dokumentation, evaluering og udvikling af 
sundhedsvæsenets kvalitet, organisation og ef-
fektivitet. Instituttet arbejder anvendelsesorien-
teret og i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet. 
Instituttets faglige virksomhed er organiseret 
i projekter med en projektleder som faglig og 
økonomisk ansvarlig med direkte reference til 
instituttets direktion.

Har ovenstående interesse, så skriv eller 
mail kort til:
Christina Holm-Petersen
DSI - Institut for Sundhedsvæsen, Dampfærgevej 
27-29, Postboks 2595, 2100 København Ø. 
Mail: chpe@dsi.dk, Hjemmeside: www.dsi.dk 
Eller ring og hør nærmere på: 35 29 84 12
Ansøgningsfrist:
16. juni 2006

HVEM VIL 
BYTTE MED 
MIG?
Jeg har fået et mindre 
godt turnus-nummer (278), 
men er meget interesseret 
i  at blive i  København 
(barn+mand+hus!!).
Er du så heldig at sidde inde 
med et nummer som kan 
sikre dig realistisk pendler-
afstand fra Købenavn, og er 
du interesseret i at bytte?

Så kontakt mig på 

26 21 82 01 

eller 

annemettemoerup@post.
cybercity.dk 

TUTOR VED MEDICIN 2006/07
Et nyt kuld studenter påbegynder lægeuddannelsen 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 studiestartprogrammet. 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 universitetets 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 kammeratskab 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 bachelordel 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/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstil-ling til 
studielederen om ansættelse. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennem-føres korte ansæt-
telsesinterview. 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 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 studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets varighed.

Som en del af studieplanen er der en uges introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal 
varetage en del af denne introduktionsundervisning der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent prak-tisk 
betyde tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage 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 efterfølgende blive indkaldt til samtale i løbet af de efter-følgende uger.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Chris-
tina 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

MULIGHED FOR 
SPÆNDENDE 
FORSKNING 
Vær’ en del af B.R.A.IN, 
Bispebjerg hospital Research unit for Anaesthesia 
and INtensive care, anæstesiafdelingens spirende 
forskningsgruppe. 

Der søges 2 scholarstipendiater
til fuldtidsansættelse over et år.

Forskningsprojekterne fokuserer især på de cer-
ebrale effekter af hypo- og hypertermi 
(isvandsimmersion og saunaophold). Du får 
oplæring i diverse teknikker 
(bl. a. transkraniel Doppler, near infrared spec-
troscopy), og får mulighed for deltagelse
i flere kliniske undersøgelser. God vejledning til 
udarbejdelse af eget forskningsprojekt,
databehandling og publikation. 

Forudsætning: lyst til at deltage i en aktiv forsker-
gruppe, alt det andet skal du nok få lært.

Kontakt: Forskningsansvarlig afdelingslæge 
Frank Pott, dr. med., frank.pott@gmail.com     

LEDIGE KOLLEGIEPLADSER 
PÅ REGENSEN
I løbet af efteråret 2006 vil et antal kollegieværelser blive ledige på 
Regensen, St. Kannikestræde 2.

Regensen er et af universitetets gamle kollegier centralt beliggende i indre 
by. Regensen har plads til 100 studerende.

For at komme i betragtning må ansøgeren have taget eksaminer svarende 
til 2 års normeret studietid ved universitetet eller Danmarks tekniske Uni-
versitet. Eksaminerne må være bestået med mindst 8 i gennemsnit. Ved 
bedømmelsen af ansøgningen lægges særlig vægt på ansøgerens sociale og 
økonomiske forhold.

Særlige optagelsesberettigede er grønlændere og færinger. Disse kan tilde-
les regensplads direkte efter bestået studentereksamen og som studerende 
ved andre højere læreranstalter.

Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at holde større husdyr 
såsom hunde og katte på Regensen.

Huslejen incl. telefonabonnement andrager p.t. kr. 1.340,- pr. måned + et 
mdl. bidrag på kr. 75,- til diverse fællesudgifter.

Ansøgningsskemaet afleveres/indsendes til:

SU-kontoret
Fiolstræde 22
Postboks 2112
1014 København K  
              Ansøgningsfrist den 1. juli 2006.   

ANNONCER
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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

PHD POSITION IN MOLECULAR 
BRAIN IMAGING

The research in the Center for Integrated Molecu-
lar Brain Imaging (Cimbi) focuses on the neural 
bases of personality dimensions that predispose 
individuals to affective and substance use disor-
ders, with special emphasis on the serotonergic 
neurotransmitter system.  Both PET and MRI 
will be employed in studies of human subjects, 
and these will be complemented with relevant 
studies using animal models.  Advanced infor-
matics techniques, new tracer compounds, and 
novel serotonergic challenge paradigms will also 
be developed within the Center.

Within Cimbi, a PhD position is available for 
individuals interested in Association between 
personality traits, cognitive performance, and 
the serotonergic transmitter system in healthy 
subjects.

The project will be conducted under the auspices 
of Cimbi. The place of work will be the Neurobiol-
ogy Research Unit at Rigshospitalet. The aim of 
the project is to investigate the association between 
regional brain density of serotonergic receptors (5-
HT2A, 5-HT4) and transporter, as measured with 
PET on one hand and personality and cognitive 
performance  on the other hand.

Qualifications
A Master’s degree in medicine is required. Expe-
rience with PET imaging, image analysis, good 
biostatistical and computing skills (and experience 
with UNIX, MATLAB, etc.), research work in brain 
mapping, cognitive neuroscience or neuropsy-
chiatry are all desirable qualifications but are not 
absolutely required.

The successful candidates will be enrolled at 
the Faculty of Health Sciences at the University 
of Copenhagen. The positions are available for a 
duration of 3 years starting August 1st, 2006 or 
soon thereafter.

Procedure
See the full announcement at www.cimbi.dk under 
Vacancies.

Application Deadline: June 15th, 2006.

TURNUSNUMMER
Har du trukket turnusnummer? Og kunne du 
tænke dig at få turnus i Ringkøbing Amt? Jeg har 
fået tildelt Ringkøbing Amt med start forår 2007 
og jeg kunne enormt godt tænke mig noget, der var 
lidt tættere på København. Kunne du tænke dig 
at lave en byttehandel og har du fået et nummer 
blandt top 200 (evt. op til 250), så ring eller skriv til 
mig inden du indsender dit prioriteringsskema. 

Jeg håber på at høre fra dig!

Med venlig hilsen
Marie Diness
E-mail: diness@hotmail.com (mærk mailen: 
turnus)
Mobil: 5190 2601

TURNUSBYTTE
Jeg har lige trukket nr. 340, med forventet start 
omkring februar 2007. Samtidig har jeg mand og 
barn med tilknytning til København. 
Derfor: Har du et nummer under 200, og regner du 
med gerne at ville bytte amt, når den tid kommer, 
vil jeg meget gerne høre fra dig.

Cecilie.

E-mail: cammitzboell@hotmail.com

GOD TIL ENGELSK?
Sundhedswebsiten Vitaviva søger en medicinstu-
derende, der vil bruge ca. 5 timer om ugen til at 
oversætte helserelaterede tekster og korrespond-
ance fra dansk til engelsk.

Jobbet kræver, at du behersker engelsk sprog 
og grammatik, kan arbejde selvstændigt og er 
fortrolig med medicinsk faglig terminologi samt 
er i stand til søge information på nettet.

Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmos-
fære og indflydelse på valg af arbejdstidspunkt
(man - fre 9-17) og 120,- i timen.

Henvendelse: Vitaviva BV - Amaliegade 45, 2.sal 
- 1256 Kbh. K - Tlf . 3314 1457
ad@vitaviva.dk
Web: www.vitaviva.com 

Debat
MEDICIN BØR VÆRE 
ET MERE 
INTERNATIONALT 
STUDIUM.
En måde kunne være at afvikle 6 
semester på engelsk. Det ville tillade 
udenlandske studerende at komme 
hertil og danske studerende at rejse 
den modsatte vej.

Det lyder alle steder fra – Danmark skal være en 
førende nation indenfor forskning og innovation. Et 
centralt element i denne ambition er en styrkelse 
af universitetsmiljøet, rettet mod bl.a. at gøre de 
studerende mere selvstændige og innovative. Man 
har i den forbindelse hørt politikere og universitets-
folk udtale, at de gerne så flere studerende tage et 
udlandsophold under studiet. 

I forbindelse med  at jeg selv har ansøgt om ud-
veksling, har jeg erfaret, at nok er destinationerne 
for udveksling talrige, men det kræver, at man 
taler eksempelvis tysk, fransk eller spansk. Af 
engelsk-talende universiteter er kun Vanderbilt 
en mulighed, hvor der er 4 pladser til deling ml. 9 
og 11 semester. Det faktum, at det er påkrævet, at 
man kan et tredje sprog ,vil efter min mening dels 

udelukke og dels afskrække en del studerende fra 
at tage på udveksling. 

Årsagen til, at det er så svært at skaffe pladser på 
engelsktalende universiteter, er vel, at studerende 
fra engelsktalende lande ikke ønsker at komme 
til Danmark, da de grundet sproget ikke kan 
følge undervisningen. Jeg synes derfor man bør 
overveje at afvikle 6 eller 8 semester på engelsk 
her i København. Gevinsten ville nemlig være 
dobbelt. For det første ville det være muligt at in-
dgå flere udvekslingsaftaler med engelsksprogede 
universiteter, hvorfor jeg tror langt flere danske 
medicin-studerende ville rejse ud. For det andet 
ville den engelsksprogede undervisning og de 
udenlandske studerende give et vist internationalt 
præg på dagligdagen på medicin. Med al respekt 
for de mange islændinge, svenskere og nordmænd, 
der findes på medicinstudiet, så ville eksempelvis 
canadiere, australiere eller japanere give nogle helt 
nye og anderledes input samt en masse energi til 
undervisningen på medicin. 

Det undrer mig, at medicinstudiet ikke i højere grad 
har åbnet mulighederne for udveksling. Udbyttet 
for den enkelte studerende og systemet er nemlig 
oplagte. For den studerende tilegnes erfaringer, 
kontakter og faglige kompetencer i et internationalt 
miljø og en udpræget selvstændighed, samt nogle 
enestående sociale oplevelser. Både forskning og 
udveksling af lægelig viden foregår i stadig større 

omfang på tværs af grænserne, hvorfor det for sys-
temet er en indlysende fordel at have studerende 
gearet til denne udvikling.

Panum instittutet har tidligere taget gode ini-
tiativer for at udvikle undervisningen, f.eks. med 
indførsel af de nyeste pædagogiske principper i 
studiereformen fra 2000. Men man mangler altså 
efter min mening at sætte fokus på, hvordan man 
kan løfte medicinstudiet fra en national til en 
international uddannelse.

Tobias Bomholt – 6 sem. 

ANNONCER
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HAR DU STEMT?
Ellers er det sidste udkald. 
FADL’s overenskomster er lige nu til afstemning 
blandt medlemmerne. De indeholder denne gang 
noget helt nyt. Et flertal i FADL er nemlig blevet 
enige med sig selv om, at de vil bruge en stor del af 
forhandlingspuljen på at opstarte en obligatorisk 
pensionsordning. 

Disse penge havde været brugt langt bedre på 
lønforhøjelser. 

Problemet med at opstarte en pensionsordn-
ing er, at administrationen nødvendigvis er 
uforholdsmæssigt dyr, fordi vi ikke tjener i nærh-
eden af en færdiguddannet læge, og derfor kommer 

vi alle til at have meget små beløb stående på hver 
vores konto. Det er ikke særligt ”visionært”, men 
egentlig bare udtryk for ”dårligt købmandskab”. 
Det er ikke i hverken nuværende eller kommende 
medlemmers interesse. 

Et beregningseksempel viser, at f.eks. dem, der 
tjener 30.000 kr om året skal sætte ca. 2 % af deres 
løn ind til pension (i stedet for at få dem i løn), det 
giver 600 kr om året. Men alle skal betale et årligt 
gebyr på 288 kr. Prøv lige at veje det på tungen: 
288 kr i gebyr om året. Jamen så forsvinder alle 
pengene jo næsten, tænker du. Og du har helt ret. 
Efter 5 år har du betalt 3.000 kr ind, men der står 
kun 1.422 kr tilbage på pensionsopsparingen. Og 
de 1.422 kr rykker ikke rigtigt, vel? Ikke nok til et 
hus i Italien…!

Det er ikke opsparing. Det er nedsparing. 

Stem nej til overenskomsten. Så må FADL gå 
tilbage og sige, at vi ikke vil bruge pengene på 
pension. Pengene skal gå til lønforhøjelser i stedet 
for. Amtsrådsforeningen og H:S har sagt, at de er 
ligeglade med, om vi bruger pengene på løn eller 
pension. 

Følg evt. også debatten på www.studmed.dk. 

Simon Krabbe, medlem af repræsentantskabet i 
FADL, Københavns Kredsforening

Basisgrupper
Tilbud fra    

 uge 22

Ugens giraf #13: Marshall 
Rosenberg på Islands Brygge
Himlen åbnede sig over Islands Brygge. Ikke på den 
fede, halvreligiøse måde, som når solen pludselig 
bryder igennem et tykt lag skyer, men på den abso-
lut ufede måde – når man er på cykel og ikke er nået 
frem endnu: styrtregn. Jeg var kun et par hundrede 
meter fra medborgerhuset på Islands Brygge, men 
jeg nåede at blive gennemblødt. Heldigvis blev 
resten af aftenen betydeligt bedre.

Jeg var cyklet gennem byen for – i dobbelt for-
stand – at ”se giraffen”. Skaberen af girafsproget, 
Marshall Rosenberg, var i København og talte om 
”Sprog der bygger broer”. Det blev en afvekslende 
og spændende aften. Dels talte Dr. Rosenberg, 
som er en ældre, relativt stramt udseende herre, 
alvorligt om sit syn på magtstrukturerne i verden, 
medicinalindustriens betydning for den måde vi 
taler med hinanden på og om konfliktløsning i 
verdens brændpunkter og dels brød han flere gange 
ud i sang og guitarspil, iførte sig sin girafteknologi: 
en meget fjollet girafhat og udviste i det hele taget 
et stort mål af selvironi. Meget forfriskende!

Jeg optog (det meste af) seancen, og har nu et 
par timers - kun let ulden – digital lyd, som du er 
velkommen til at lade din nysgerrighed gå på opd-
agelse i. Du vil blandt andet kunne høre, hvad jeg 
kan regne ud er et af Marshall Rosenbergs ”hits”, 
nemlig den sang han hører i sit indre, hver gang 
nogen taler grimt, aggressivt, vredt, hånligt eller 
nedladende til ham:

See me beautiful,
look for the best in me.
That’s what I really am
and all I wanna be.
It may take some time,
it may be hard to find,
but see me beautiful.

See me beautiful,
each and every day.
Could you take a chance,
could you find a way,
to se me shining through
everything I do,
and see me beautiful?

For som han siger: “There really are no jackals 
(ulve), only giraffes with language problems!” 

Du vil også kunne høre ham fortælle historien om 

dengang han var i en flygtningelejr i Mellemøsten 
for at være med til at løse de konflikter, der var 
i området. En mand råbte som det allerførste 
”Morder!” i hovedet på Marshall Rosenberg, som 
var præsenteret som amerikaner, og dialogen 
kunne være stoppet der. Men Marshall havde sin 
”girafteknologi” på plads – han lyttede empatisk 
med sine mentale girafører – og 40 minutter senere 
havde manden inviteret Marshall Rosenberg til 
ramadanmiddag i sit hjem!

Indsigtsfulde anekdoter, inspirerende girafsnak, 
gode spørgsmål fra salen, et par sange og en 
aftenhimmel, der åbnede sig på den fede måde 
udenfor panoramavinduerne gjorde det til et helt 
unik aften.
Lise Lotz, studenterpræstens akademiske me-
darbejder
Og 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 mandage mellem 12 og 14.

Sommeropgave: vi vil lave en samling af giraffer 
på kontoret, så hvis du på din færden rundt i 
København, Danmark og resten af verden falder 
over en sjov giraffigur eller andet, som kunne 
passe (dvs. IKKE 1:1 modeller eller et udstoppet 
girafføl), tager vi imod med kyshånd – og kvitterer 
med en lille æske af de gode bønner – altså dem 
af chokolade! 

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

”Spiritus Sanctus” – pinsefest
Tid: Fredag den 2. juni kl. 17.30
Sted: Sankt Johannes Kirke og Sankt Johan-
nesgården, 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 kon-
toret. ALLERSENEST onsdag den 31. maj.

Hvis du er hurtig kan du stadig nå det: 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” 

Pinse for alle 
I Sankt Johannes Kirke har vi en dejlig kirkehave. 
Den skal vi bruge og vi skal bruge den sammen. 
Derfor afholder vi den 7. – 8. juni 2006 to temadage, 
hvor det samlende tema vil være ”Pinse for alle”.

Der vil være boder, aktiviteter begge dage og torsd-
ag kl. 16 vil der være udendørs familiegudstjeneste 
ved studenterpræsten. Alle er meget velkomne og 
hvis du sidder inde med en god idé, eller har lyst til 
at have en loppebod, så er du velkommen til at kon-
takte: Sognemedhjælper Randi Tang Nielsen tlf. 61 
69 01 39 eller på mail tangniels@hotmail.com

Tid: 7. og 8. juni kl. ca. 12-16
Sted: Sankt Johannes Kirkes kirkehave, Blegdam-
svej 1B, 2200 København N

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

DEBAT
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METODEKURSUS 2 D. 10. 
JUNI 2006 KL. 11.00 - CA. 
17.00

Der er stadig ledige pladser på årets 
SATS-kursus i luftvejshåndtering 
(metodekursus 2). 

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af 
løsning af A-problemer (anlæggelse af tungeholder, 
nasalairway og larynxmaske, samt intubation). 
Efterfølgende vil der mulighed for at udføre prak-
tiske øvelser på dissektionssalen. 

Kurset er kun for SATS-medlemmer, indmelding 
kan ske via hjemmeside www.sats-kbh.dk inden 
kurset. Der gennemgås relevante emner for 9.sem 
”OSKE eksamen”, samt 12. sem ”akut patient”. 
Det er en forudsætning for deltagelse, at der in-
den kurset bruges tid på at gennemlæse udsendt 
materiale, samt at man er motiveret for at deltage 
aktivt under afviklingen af kurset.

Venligst oplys navn, e-mailadresse, telefonnr., se-
mestertrin og status for metodekursus 1 deltagelse 
ved tilmelding.

Praktiske oplysninger

Dato: 10. juni 2006 
Tid: kl. 11.00 – ca. 17.00 
Sted: lokale 14.01.33 (lokale A), Panum Institut-
tet. 
Undervisere: Ole Mathiesen og Sine Hougaard 
(yngre anæstesiologer)
Tilmelding til Anders via e-mail adressen:

tilmeldingsats@gmail.com
Venlig hilsen
Anders
Metodekursus 2 ansvarlig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESUDEN....

TRAUMEDAGE 2006
   29 september – 1 oktober

Arrangementet afholdes på Jægersborg Kaserne

Alle medicinstuderende kan deltage, og tilmelding 
skal ske via vores hjemmeside: www.sats-kbh.dk 
hvor der desuden vil være mere information at 
finde om arrangementet.

Vel mødt!

www.sats-kbh.dk

KOM TIL 
SEXEKSPRESSENS 
SOMMERSEMINAR!

Hvad nu?
Kom på Sexekspressens sommerseminar! -her 
bliver du uddannet guide, så du kan tage ud på 
folkeskoler og undervise i seksualoplysning. Der 
vil være oplæg som kommunikation & formidling, 
prævention & kønssygdomme, pornoficering af 
samfundet, kærlighed og første gang samt fest og 
massere af hygge. 
I år vil vi deltage i dette seminar sammen med 
Århus og Odense.
Så sæt kryds i kalenderen - vi glæder os til at 
se dig!

Hvornår?
Hele herligheden kommer til at foregå i uge 34 
(mandag-fredag)
-og koster kun den lille sum af ca. 400 kr (-som er 
inkl. kost og logi) 

Hvad laver sexekspressens 
guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
· Du kommer med i en af Panums mest sociale 
grupper. 
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Jannie på: jannielogager@hotmail.com 
hurtigst muligt

KOM OG BLIV EN DEL AF PANUMS HYGGELIG-
STE OG FESTLIGSTE BASISGRUPPE! 

PS. Sexekspressen er naturligvis for alle med-
cinstuderende, -så kom selvom du er på første 
eller sidste!

BERETNING FRA 
PANUMKORETS 
KONCERTREJSE TIL 
BERLIN.

Med støtte fra FADL var Panumkoret 
i april en forlænget weekend på 
koncertrejse til Berlin. Det var en 
dejlig tur ned i et herligt forårsvejr i 
den meget spændende storby. 

De fleste tog bussen derned som selvfølgelig blev en 
larmende omgang, når der er korsangere til stede. 
Bl.a. måtte en grænsevagt lade sig overtale med 
en skønsang for at se igennem fingre med et glemt 
pas… Torsdag aften hyggede vi os og mødtes med 
dem fra koret, der var nødt til at flyve derned for 
at spare tid (lægers vagtplaner, ik´).
Fredag holdt vi prøve og koncert i den nordiske 
ambassade, som er en fælles ambassade for Dan-
mark, Sverige, Norge, Finland og Island. Det er 
en flot bygning og et skønt rum at synge i, så det 
kom til at lyde rigtigt godt. Vores dirigent prøvede 
sig frem på tysk men fik af de danske tilhørere 
besked på at bare at tale dansk! Om aftenen var 
nogle så ude og sondere terrænet og finde de bedste 
steder at drikke øl, så der kunne reserveres plads 
til om lørdagen.
Lørdagen var koncertdag i en kirke ved Kur-
fürstendamm, men først skulle vi have prøve og 
der blev også tid til også en guidet tur gennem 
byen. Heldigvis kendte vi en lokal, velunderettet 
Berliner-dansker, så vi fik det hele med.

Efter koncerten var der bestilt bord på diverse 
steder, først restaurant og siden et (nu velun-
dersøgt) godt sted at drikke hjemmebrygget tysk 
øl (hjemmebrygget). Det blev en hyggelig og festlig 
aften, hvor vi fik takket hinanden for et par gode 
koncerter og hyggelige dage. Og der blev da også 
givet koncert på både bryggeriet og på diskoteket, 
hvor aftenen sluttede (da politiet lukkede stedet, 
og de fik også en sang!). 
Søndagen tog de fleste hjem efter en lækker 
frokost, men de der blev fik da også lige oplevet 
Berlin Zoo, som er den vildeste zoologiske have i 
Europa. Prøv den!.

Turen var så stor en succes, at rejseudvalget aller-
ede er gået i gang med planerne en om koncerttur 
næste forår til en anden spændende europæisk 
storby. De foreløbige planer er Amsterdam eller 
Bruxelles.

Tak for turen og endnu en gang tak til FADL for at 
støtte med rejsepenge til vores dirigent., 
uden ham havde det ikke været det samme.

Panumkoret holder i øvrigt sommerkoncert på 
onsdag d. 31. maj kl. 20.00 i Sankt  Johanneskirken 
lige ved Sankt Hans Torv. Se annoncen andetsteds 
i MOK og på www.panumkoret.dk. Kom glad og 
hør og se! www.panumkoret.dk

PHILM HOLDER 
GENERALFORSAMLING 
D. 2. JUNI KL. 15 I LOK. 
9.2.1.
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referat
2. Årsberetning ved formanden
3. Gennemgang og godkendelse af regn-
skab
4. Valg til bestyrelsen
5. Tilbagemelding fra projektgrupper
6. Udnævnelse af æresmedlemmer
7. Evt.

Kaffe medbringes.

Vi ses i

BASISGRUPPER
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DAGSORDEN ORDINÆRT MSR-MØDE 1/6-06 KL. 16:15, LOKALE  
1.2.20

Formalia     3 min
Nyt fra semestrene   20 min
Nyt fra udvalg    15 min
Nyt fra bestyrelsen   15 min
- herunder økonomi 
Studienævn    20 min
Sundråd     10 min
PAUSE     10 min
Fagrådsdag 
Sommerhustur 
Hjemmeside 

i gulvet... eller kold...eller et andet sted end 
Trafikken, for den er lukket.

Efter hvad der føles som flere års insis-
terende jounalistisk aldrig-given-op, er 
det endeligt lykkedes MOK-i-Marken’s 
arbejderbi nr. 1 at presse ex-Trafikken’s 
Grethe til at donere et mindre klenodie til 
Studenterklubben. Den opmærksommme 
MOK-læser (hvor end han er) vil være 
klar over at arbejdet startede allerede i 
MOK 27 med et forulykket telefoninter-
view med Grethe. Hun lovede dengang at 
kigge gemmerne efter for at se om ikke 
hun havde et gammelt vaskebræt eller en 
billardkø liggende, som hun Studenterk-
lubben kunne tage i arv og evt. udstyre 
med en lille mindeplatte.

Nu er det så sket. Studenterklubben er fra 
d.d. den stolte ejer af 1 stk. rød-mand-stå-
grøn-mand-gå-skilt.

Efter planen skal dyret udstyres med en lille timer, således at 
du allerede til Pumpefesten d. 4/7, kan stå i baren og drømme 
dig tilbage til Rusturen i ‘94, mens du på bedste keep-it-simple 
måde holder blikket stift rettet mod de to mænd (dine nye ven-
ner) og hånden knyttet om din velfortjente jeg-er-læge-bajer og 
kun drikker når du får besked på det, dvs. ved grøn mand.

Hiiiiiiiiiiiiijjj, husk at trække vejret.

Altså, den grønne mand er din ven, den røde er ham dem sure fra 
Studenterklubben, som har armbånd og det hele og som siger at 
du skal hjem i seng fordi klokken er 
tolv og det nu er en lukket fest..

Essens:
Grøn mand: Yeah!
Rød mand: Uyv!

En stor tak til Grethe for den fine 
gave.

MOK-i-Marken/mav

RØD MAND STÅ, 
GRØN MAND GÅ...

BASISGRUPPER
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FADL, Københavns Kredsforening
PENSION.  HVORFOR?

Først et par praktiske ting...
På baggrund af de mange 

spørgsmål vi har modtaget i den 
sidste uge kommer her en opsum-
mering med nogle kortfattede svar 
på de mest stillede spørgsmål. 

Først lidt praktisk omkring af-
stemningen. Ifølge foreningens 
vedtægter skal urafstemningsma-
terialet sendes ud senest to uger 
efter overenskomsterne er færdig-
forhandlede - derfor ligger afstem-
ningen desværre her i begyndel-
sen af eksamensperioden.

Resultatet er bindende for Ho-

vedbestyrelsen såfremt halvdelen 
af medlemmerne afgiver deres 
stemme. Ellers er resultatet kun vej-
ledende. 

Langt størstedelen af spørgsmå-
lene har omhandlet den nye pen-
sionsordning. Dem vil vi forsøge at 
besvare i de følgende afsnit. I fak-
taboksen har vi forsøgt at beskrive 
hvordan et forhandlingsforløb løber 
af stablen. 

Pension i fremtidens Danmark
Hvorfor skal vi allerede begynde 

at spare op til pension som stude-
rende? Tjener vi ikke nok som fær-

dige læger? Dagspressen er i den 
senere tid kommet med overskrif-
ter som “Danskerne overvurderer 
deres pension” og “Velfærdsydel-
ser bør reserveres til de borgere, 
der har behov”.

Situationen er den, at hvis du 
sætter 30.000 kr ind på din pen-
sionsopsparing idag, står du med 
meget færre penge ved din pen-
sionering end vores forældres ge-
neration, der satte et tilsvarende 
beløb ind, gør. Derfor er det vigtigt 
at du starter så tidligt som muligt 
- altså også før du er færdig som 
læge. Det er netop de tidligste 
indbetalinger,der batter mest.

Især gruppen af akademikere 
kommer for sent i gang med de

En forhandling forløber på følgende måde: 
1) Indsamling af krav blandt foreningens medlemmer.

2)  De to overenskomstudvalg opstiller kravene i prioriteret rækkefølge og aftaler taktik for de  
 kommende forhandlinger.

3) Kravene udveksles mellem FADL og forhandlingsmodparterne - Amtsrådsforeningen (ARF) 
 og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).

4) Ved en række forhandlingsmøder (tre ved disse forhandlinger) forsøger parterne at 
 nærme sig hinanden. Du kan læse i FADL Forum hvad vi stillede af krav, og hvad vi fik igennem. 

5) Når parterne er nået til enighed om et resultat underskrives forhandlingsprotokollatet af begge 
 parter.

6) Senest 14 dage efter protokollatet er underskrevet skal FADL Forum være udsendt til foreningens 
 medlemmer.

7) Så skal der stemmes!

8) På baggrund af urafstemningen tager Hovedbestyrelsen den endelige beslutning og meddeler 
 forhandlingsmodparterne resultatet.

9)  Amtsrådsforeningen og H:S implementerer de nye tiltag.

OM ET FORHANDLINGSFORLØB...

... en kort opfølgning på det udsendte FADL Forum...

INDRE ORGANER
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res indbetalinger. Derfor har 
FADL også kun fået ros for initiati-
vet, fra samtlige af de eksperter på 
pensionsområdet som vi har råd-
ført os med. Det er en beslutning, 
der vil gavne foreningens medlem-
mer de næste 50 til 100 år.

Pension eller ikke pension...
Pension er et dyrt krav at indføre 

- ingen tvivl om det. Det er også 
sværere at indføre ordningen, end 
at udbygge den. De 2,7% der er 
afsat til pension er en afvejning 
af den initielle investering versus 
de andre krav som vi også gerne 
ville have igennem ved disse for-
handlinger. Ordningen skal derfor 
udbygges over de næste forhand-
linger for at nå det reelle ambiti-
onsniveau.

Med den nuværende procent-
sats vil det være ca. 20 kr. før skat 
per vagt, der går til pensionsop-
sparingen. Af disse indbetalinger 
er der et minimumsafkast på 3,5%.

I opstartsfasen vil alle gebyrer 
naturligvis virke tunge i forhold til 
det samlede beløb - disse vil dog 
som ordningen udbygges blive 
mindre og mindre i forhold til af-
kastet.

Taleksempler
Grunden til at der ikke fi ndes 

konkrete taleksempler i FADL Fo-
rum er, at Lægernes Pensionskasse 
har været tilbageholdende med at 
komme med beregningseksem-
pler, da det er behæftet med en 
kæmpe usikkerhed at forudse ni-
vaeuet af administrationsomkost-
ninger mange år ud i fremtiden. De 
har i deres oplæg stillet nogle krav 
hvor de er sikret mod underskud 
her i opstartsfasen. Når reelle tal 

foreligger kan disse satser ændres. 

Det skal her nævnes at LPK lig-
ger helt i top både hvad angår lave 
administrationsomkostninger såvel 
som højt renteafkast.

En ekstra forhandlingsfl ade
Når vi forhandler, arbejder vi for 

en forhøjelse af grundlønnen, for-
skellige bidrag til opkvalifi cering af 
folk med tillidsposter såvel som de 
forskellige tillæg (nattillæg, lørdags-
tillæg, køle/varme-tillæg). Med tilfø-
jelse af en pensionsordning har vi så 
et ekstra område der kan forhandles 
på. Det betyder at FADL ved frem-
tidige forhandlinger har mulighed 
for at forhandle om en arbejdsgi-
verbetalt pensionsforhøjelse. Det 
er således en mulighed for et større 
krone-mæssigt udbytte af de næste 
forhandlinger.

Anciennitet
Anciennitet kan ses som en ekstra 

medlemsfordel for de FADL med-
lemmer, der sparer pension op. Det 
giver mulighed for tidligere at træ-
de ind i attraktive forsikringsordnin-
ger og få adgang til boliger gennem 
pensionskassen.

Hvad skal jeg stemme?
Flere har rejst spørgsmålstegn 

ved en tvungen kollektiv pensi-
onsordning. Det vil være op til 
dens enkeltes politiske holdninger 
om hvorvidt man er for en kollektiv 
eller individuel pensionsordning. 
Hvis du sidder og overvejer ‘for’ og 
‘imod, håber vi du tager udgangs-
punkt i denne problemstilling, og 
ikke stemmer på baggrund af mere 
eller mindre spekulative beregnin-
ger du måske er blevet spammet 
med.

Resultatet af dette års overens-
komstforhandlinger er virkelig 
gode. En ting som man kan blive 
bekræftiget i hvis man går op på 
hovedforeningens sekretariat og 
låner et par gamle FADL Forum’er 
og sammenligner forhandlingsre-
sultaterne.

Vi mener derfor at det eneste, 
der kan betale sig for os alle som 
medlemmer af FADL, er at stemme 
JA til disse overenskomster.

Med venlig hilsen,

Morten & Jesper 

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

INDHOLDOverenskomsterne færdigforhandlet! 1
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Hvis resultatet bliver et nej...?
Ved et nej må forhandlinger-

ne genoptages. Her starter man 
principielt “from scratch”, da 
det er hele overenskomstre-
sultatet, der stemmes nej til. 
Det må nødvendigvis være 
en ny forhandlingsgruppe, 
der opstarter dette arbej-
de med andre prioriterin-
ger og vinkler, da vi har 
taget forhandlingerne 
så langt som vi kan 
komme med dem.

KREDSFORENINGEN
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Hvad er det for noget med de 
der regioner ? Hvad er der galt 
med strukturen som den er nu, 
hvordan er regionerne bygget 
op, hvad skal de lave, hvem 
bestemmer, hvordan med 
økonomien, hvad betyder det 
for mig ??? Spørgsmålene er 
mange, så FADLs sundhedspo-
litiske udvalg (SPU) satte sig 
for at finde nogle svar: 

Fra 1. januar 2007 bliver den såkaldte 
strukturreform en realitet, hvilket indebæ-
rer de nuværende 16 amter nedlægges og 
erstattes af 5 nye regioner. Det betyder 
bl.a. en helt ny opbygning af sundhedsvæ-
senet. Regionerne og kommunerne skal 
dele opgaverne imellem sig. I fremtiden 
bliver det regionernes opgave at varetage 
sygehusene, den behandlende psykiatri, 
de praktiserende læger, speciallægerne 
og sygesikringen. Kommunerne kommer 
til at skulle varetage genoptræning, bor-
ger- og patientrettet forebyggelse, mis-
brugsområdet samt tandpleje. Tanken er 
at der oprettes såkaldte sundhedscentre i 
kommunen, der varetager disse opgaver, 
hvor der i nogle kommuner vil være læger 
ansat.

I forbindelse med revideringen af sund-
hedssektoren er der blevet udformet en 
helt ny sundhedslov, der er en sammen-
skrivning af alle tidligere love på områ-
det. Denne lægger op til at regionen og 
kommunerne skal indgå sundhedsaftaler 
på ovenfor nævnte områder. Formålet er 
at patientforløbet bliver mere sammen-
hængende ved at diagnostik, behandling 
og genoptræning tænkes sammen til en 
helhed.

I forbindelse med strukturreformen sker 
der også en omlægning på det økonomi-
ske område. Regionerne blive blandt Dan-
marks største virksomheder. For eksempel 
får Region Syddanmark et budget på om-
kring 20 mia. kr., hvoraf sundhedssektoren 
kommer til at tegne sig for ca. 98%. Regio-
nerne kommer ikke til at indkræve skat 
som amterne gør i dag. Finansieringen af 

sundhedsområdet kommer i stedet dels 
fra staten og dels fra kommunerne. 

Kommunerne skal altså som noget 
nyt medfinansiere sygehusindlæggelser, 
ambulante behandlinger og sygesikrin-
gen. Dette betyder blandt andet to ting 
for kommunerne: de får en særlig (øko-
nomisk) interesse i hvorledes regionerne 
løser deres opgaver og de kan spare på 
udgifterne til sygehusindlæggelser, hvis 
de forbedrer forebyggelsen blandt deres 
borgere. 

Det er ikke uproblematisk at omlægge 
sundhedssektoren. Der er for eksempel 
det paradoks at mens kommunerne har en 
vækst på 0,5 % har sundhedssektoren en 
vækst på 3 %. Da kommunerne skal være 
med til at finansiere denne vækst betyder 
det de må skære andre steder, for eksem-
pel miljø. Yderligere vanskeliggøres øko-
nomien af at flere af de dyre områder som 
genoptræning og forebyggelse flyttes til 
kommunerne. Disse områder kræver en 
vis investering før de giver resultater. Der 
er altså tale om en selvforstærkende effekt 
ned ad bakke for kommunernes økonomi. 

Oprettelsen af regioner kommer også 
til at betyde en række nye aktører på ba-
nen. Der bliver oprettet politiske regi-
onsråd, der som nævnt ikke kan kræve 
penge ind i form af skatter, og som langt 
overvejende skal arbejde med sundheds-
væsenet. De har altså ikke mulighed for at 
flytte penge imellem sundhedsopgaver 
og andre områder. Derimod  kan de rok-
kere på struktur, specialer, sygehuse, etc. 
Som beskrevet ovenfor får kommunerne 
en ny stor interesse i hvorledes for eksem-
pel sygehusene drives. Endelig får forskel-
lige interesseorganisationer mere at sige 
overfor regionsrådene. Her tænkes især 
på patientforeninger, men også FADL får 
mulighed for at påvirke regionsrådenes 
prioritering.  

Det er stadig mange uafklarede spørgs-
mål, der nok først bliver løst  hen ad vejen. 
Det er altså en interessant proces at følge, 
da det er vores kommende arbejdspladser 
det hele drejer sig om. Vi i SPU håber, at 
ovenstående har givet dig lidt viden som 
du ellers ikke ville have fået.

DE NYE REGIONER OG SUNDHEDSOMRÅDET

Vil du med ud at 
løbe DHL-stafet 
med FADL?

Meld dig til sammen med:

-dit FADLhold

-din læsemakker

-dig selv

DHLstafetten er et motionsløb i Fæl-
ledparken den 29. august 2006 kl 
18.00 hvor man løber i hold a 5 per-
soner, der hver løber 5 km.

 Tilmelding på FADLs sekretariat 
inden 30. juni. Pris 50,- pr. person. 
Tilmeldingen kan også foregå pr. 
mail - kkf@fadl.dk

 Medlemsfordelsudvalget

Kender du dine 
rettigheder?

Vidste du:

- At du skal have stillet tøj til rådighed 
når du er på vagt. Kan dette ikke lade 
sig gøre har du krav på et tillæg. Husk at 
skrive det på din lønseddel.

- At du i de fleste tilfælde ved sygdom 
kan få sygedagpenge. 

- At du har hele 3 tillidsrepræsentanter 
som står til rådighed, eksempelvis hvis 
der bliver klaget over dig på en vagt. 

Du kan som FADL medlem, (ligegyl-
digt om du er SPV’er, VT’er, ansat på Uni-
versitet eller i den lokale Netto), altid 
kontakte os hvis du har spørgsmål og 
husk vi har tavshedspligt. 

Tillidsrepræsentanterne er en del af 
fagforeningen og derfor helt uafhæn-
gige af vagtbureauet.

MVH
Tillidsrepræsentanterne

Stine, Urfan og Ida
- Vi er til for dig

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

VIGTIGT      VIGTIGT
Da dette er det sidste MOK før sommerferien, skal vi henlede 
opmærksomheden på at nyheder, jobs samt oplysninger om 
nye tiltag eks. kurser skal hentes på vor hjemmeside www.fadl-
vagt.dk
Hold derfor et vågent øje med hjemmesiden de næste 3 
måneder.

Vagtbureauet ønsker jer god læselyst samt en god sommer.

SPV-KURSUS I SOMMERFERIEN!

Vi arbejder på at afholde et SPV-kursus i august.
Man, da vi ikke har fået endelig godkendelse 
af lokaler og accept fra de sidste undervisere, 
kan vi ikke offentliggøre kurset i MOK.

Hold derfor øje med hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk - Kursusplaner.

Så snart alt er gået op i en højere enhed (hvad 
det forhåbentligt snart gør) vil kursusplanen 
med tilmeldingsfrist blive lagt på hjemmesiden.

Tilmeldingsskemaerne fi nder du også på 
hjemmesiden.

Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagt-
bureauet.

Svar på tilmelding kommer så hurtigt som over-
hoved muligt – altså efter deadline.

Holdet sammensættes ved blind lodtrækning 
– med andre ord alle står lige uanset semester.

BØRNEVENTILATØR SØGES 
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatør søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit. Vi er et hold 
på 15 medlemmer, der arbejder selvstændigt i 
afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og 
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at vare-
tage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, 
stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). 
Du vil især komme til at passe præmature, børn 
født af mødre med diabetes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage. Holdet er ikke 
forpligtet til at dække vagter jul og nytår samt 
ved sygdom. 

Kvalifi kationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du 
ikke BVT kursus forpligtes du til tage førstkom-
mende BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter vagt-
binding på 4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min. 1 år.

Oplæring:
-5 følgevagter med BVT
- 2 med sygeplejerske
- ca. 2 timer med laborant
Oplæring forventes at foregå fra slutningen af 
juni måned.  

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den 
vt-løn et børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 8. juni 2006 til Vagt-
bureauet! Skriv gerne hvilket hold du tidligere 
har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Kirstine Fabritius tlf: 26 21 45 16
Email: Kirstine@Fabritius.d

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

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

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

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på 
psykiatriske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. 
løs SPV- vagt.

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).

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

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 6. 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

SOMMERHOLD PÅ GENTOFTE 
SYGEHUS
IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1401

Gastroenterologisk klinik D Amtssygehuset i 
Gentofte søger 6 – 8 engagerede ventilatører i 
dagvager fra den 1.juli 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

VAGTBUREAUET



15

SOMMER BØRNE VT- KURSUS 

BVT- kursus i august !

På børneventilatørkurset, lærer du  basale 
færdigheder til at arbejde med syge børn i 
hjemmet, såvel som kritisk syge børn på intensiv 
afdelinger
Efter endt kursus skal du selvstændigt kunne 
varetage basale sygeplejehandlinger til børn i 
hjemmet og på hospitalet. 

Kompetence efter endt børneventilatørkursus :
· Kendskab til de teoretiske og prak-
tiske  færdigheder, som det er nødvendigt at 
besidde i forbindelse med observationer og 
pleje af det raske såvel som det  kritisk syge 
barn.
· Udvikle en Sygeplejefaglig forståelse 
for barnets og forældres behov for derigennem 
at anvende viden til at udføre velbegrundet 
praktisk og medmenneskelig sygepleje indenfor 
BVT- vagtens kompetence område.  

Børneventilatørkurset består af 27 timers 
teoretisk og praktisk undervisning i pædiatrisk 
sygepleje. Kurset består af 7 moduler.
Undervisningen varetages af erfaren sygeple-
jerske og læge.
Pensum er bogen ” Børn i respirator” og den 
praktiske og teoretiske undervisning på kurset.

Tildeling af semestrets børneventilatørkursus

Hvert hold består af 14 deltagere. 
Hvis der er fl ere ansøgere, end der er plads 
til på kurserne, vil de ansøgere med fl est VT 
timer blive holdsat først. Når du er optaget på 
kurset, vil du modtage skriftlig besked med alle 
praktiske oplysninger.
Før kursus start  afhentes bogen ”Børn i respira-
tor ” og Kursushæftet  på Vagtbureauet. Bogen 
og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart.
Kursushæftet er din og vores dokumentation 
for at du har modtaget, og bestået de krav der 
stilles som børneventilatør.

Indhold 

Modul 1 – Det raske barn ( 4 timer)
· Barnets psykologiske, motoriske og 
sproglige udvikling
· Sociale færdigheder
· Ernæring
· Babypleje 
I ovenstående indgår observationer , forhold-
sregler, sygeplejehandlinger, BVT kompetencer 

og dokumentation

Modul 2 -   Hyppigt forekommende sygdomme 
hos børn (4 timer)
· Børnesygdomme
· Astma / bronkitis hos børn
· Diarre og obstipation hos børn
· Forkølelser 
· Børneeksem 
· Diverse infektioner m.m.
I ovenstående indgår observationer , forhold-
sregler, sygeplejehandlinger, BVT kompetencer 
og dokumentation

Modul 3 – Børn og forældre på hospitalet (3 
timer)
· Barnets reaktion på indlæggelsen
· At være forældre til et sygt barn
· Kort om kriseteori
· Personales betydning
· Børn og forældre af anden etnisk 
herkomst på hospitalet
· Diskussion af diverse problemstillinger 

Modul 4 –  Det respiratorisk påvirkede barn (4 
timer)

· Årsager til kritisk respirationsproble-
mer hos børn
· Symptomer hos respirations på-
virkede børn
· Behandling 
I ovenstående indgår  forholdsregler, sygepleje-
handlinger, BVT kompetencer og dokumenta-
tion

Modul 5 – Det cirkulatoriske dårlige barn (4 
timer)

· Årsager til kritisk cirkulatoriskeproble-
mer hos børn
· Symptomer hos cirkulatorisk på-
virkede børn
· Behandling 
I ovenstående indgår forholdsregler, sygepleje-
handlinger, BVT -  kompetencer og dokumen-
tation

Modul 6 – Det neonatale barn og det infektiøse 
barn (4 timer)
· De hyppige komplikationer hos 
neonatal barnet
· Behandling og pleje til neonatal 
barnet
· De hyppigste infektioner til det kritisk 
syge barn

Der er ledige vagter på alle tider af døgnet indtil omkring d. 15. juni. 
Fra omkring den 15. juni bliver der kamp om vagterne, så ring og skriv dig op med det samme! 
Fra midt juli sidste år havde vi udækkede vagter igen, vi regner med at situationen er nogenlunde den samme i år.

· Sepsis hos børn
I ovenstående indgår forholdsregler, sygepleje-
handlinger, BVT kompetencer og dokumenta-
tion.

Modul 7 – Det neurologisk dårlige barn og 
afsluttende prøve (4 timer)
· Årsager til neurologisk påvirkede 
børn
· Behandling og pleje til det neurolo-
gisk påvirkede barn
I ovenstående indgår forholdsregler, sygepleje-
handlinger, BVT kompetencer og dokumenta-
tion.
Prøve
Eksamen består af en teoretisk test i form af en 
multiple -  choice prøve på 30 min. 
Består man ikke, skal man kontakte kursusafde-
lingen dagen efter for en ny tid til prøven.
Man har to forsøg til at bestå BVT- prøven.

Kursus dato :

- Mandag den 21. august  fra kl. 17.00 
– 21.00 ( modul 1)
- Tirsdag den 22. august fra kl. 17.00 
– 21.00 (modul 2)
- Onsdag den 23. august fra kl. 17.00 
– 20.00 (modul 3)
- Torsdag den 24. august fra kl. 17.00 
– 21.00 (modul 5)
- Lørdag den 26. august fra kl. 9.00 
– 17.30 (modul 6 + 7)
- Mandag den 28. august fra kl. 17.00 
– 21.30 (modul 4 + prøve)
Efter endt kursus 1 følgevagt på børneafdeling.

Krav
- Du skal være medlem af FADL i 
København for at kunne deltage i et børneven-
tilatørkursus. 
- Derudover skal du være ventilatør 
og have min. 150 VT – timer samt have et 
gyldigt akkrediteringskort.
- Der er 100 % fremmøde på BVT 
- kurset, der er derfor et krav at du kan alle de 
planlagte 
      kursus dage.

Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk - tilmelding andre.
Ansøgningsfrist mandag den 3. juli kl. 12.00.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte Vagtbureauet Adm. Sygeplejerske Gry 
Orkelbog  tlf.nr 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

VAGTBUREAUET



16
And the 12 
points go 
to...Croatia!
Om man er til Lordi el-
ler ej, blev årets udgave 
af Eurovisionens melo-
di grand prix løftet af 
værterne Adam & Mads' 
indsats. 
De kunne blandt andet 
afsløre, at Ukraines del-
tager havde tabt en babs 
under prøverne, og kun 
en halv rulle gaffa snød os 
for endnu et højdepunkt. 

ja, gæt selv....

Den ægte Severina under grand prixet

Det ultimative største scoop var dog Kroatiens Sev-
erina, der i følge Mads & Adam tidligere har lavet 
en fræk ferievideo. Om det rent faktisk forholder sig 
sådan må stå hen i det uvisse. Sikkert er det dog, at 
hun deler træk med kvinden på  billedet. 

Vi siger tak til Mads & Adam for et godt 
program

PUMPEFEST! UND SPASS


