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Det sker i ugen 2006/2007

 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:

Onsdag: 
  MOK nr 2, årgang 39 udkommer
  20.55 De Unge Mødre III (4)

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  Mindehøjtidelighed for Steve Irwin i Randers  
  Regnskov

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK
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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 
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

RESUMÉ AF DE UNGE MØDRE (DUM) III (2)

Grundet en fejl i kommunikationen mellem redaktionen og Kanal 4, kom vi fejlagtigt til at skrive i MOKs kalender, 
at andet afsnit skulle vises Torsdag.
Det var selfølgeligt meget beklageligt, men sket er sket. Som et plaster på såret bringes her et kort resumé.

Andet afsnit startede med Nadjas fortsatte Lalandiabesøg og de dertilhørende problemer med at få “voksentid” med den nye fyr 
René.
Senere var vi i Vejle til barnedåb hos Katarina. Hun var kommet til at love kage til kaffen uden at tage i mente, 
at hendes mormor kun kan bage én ting - boller. Et hurtigt opkald til en nær veninde afværgede dog den nærtstående katastrofe.
Det umiddelbare højdepunkt i afsnittet var dog besøget hos Christina-musen aka Dukkebarnet og Peter på Amager. 
Peter har endelig indset at Christina er totalt uduelig og sendt hende på stranden med Lucas imens han planlægger at “smække 
en væg op”. 
Et projekt, han har hørt, kan klares på en dag.

Med til beretningen fra Amager hørte også at de to triste skæbner havde været i parterapi. 
Som en problemknuser havde de udfyldt hver deres kort over betydningsfulde ting i deres liv (se bagsiden.)

Styrende Organer
NOTATREFERAT FRA 
KLINIKUDVALGSMØDE 
I KLINIKUDVALGET 
KØBENHAVNS KOMMUNE
MANDAG D. 12. JUNI 2006

Tilstede:
Stud.sek. Mie-RanYoon, Lektor Nina Skovgaard, 
Lektor Vibeke Backer, Ass. Hanne Jensen, Susan 
Post, Stud.med Jakob Ras-mussen, Stud.sek.ass. 
Martin Christensen.

Afbud:
Formand Sten Madsbad, Lektor Michael Krogs-
gaard.

Fraværende uden afbud:
Prof. Birthe Høgh

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af re-ferat fra d. 12. dec 
2005.
Godkendt

3. Meddelelser fra Formanden, Under-
viserne, studeren-de, sekretariatet og 
Studienævnet
Formanden:intet.Underviserne: SAU-undervisnin-
gen på 6.sem ønskes på længere sigt revideret ved 
semesterudvalget. Både undervisere og især de 
studerende er utilfredse. Studenterne: Log-bøgerne 
bedes revideret.Der ønskes hyler, kode til web2000, 
kode til EPM samt diktafon til de studerende under 

For at mane enhver tvivl i jorden, skal det 
gerne skæres ud i pap, at De Unge Mødre 
har skiftet sendetid og derfor sendes hver 
tirsdag og onsdag kl 20.55. Skulle man være 
forhindret (fx. af Champions League) eller 
trænger man bare til et gensyn, genudsendes 
begge afsnit søndag aften fra 21-22. 

MOK-red/Martin

REDAKTIONELT

Næste afsnit vil efter al sandsynlighed byde på et gensyn med Hystaden 
Michelle. Om vi også møder hendes tidlige mand, den nu svært 
lækre pornoafhængige Simon, vil afsløres på tirsdag. Langt større 
forventninger har vi dog til Bente og hendes karriereforsøg i hæren.
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det kliniske ophold. Sekretariatet: Der er udsendt 
skrivelse vedr. ansvars- og forsikringsforhold 
for studerende i klinik og deres undervisere.
Workshops på 9.sem er en succes og gentages.
Tværfaglige units er godkendt som VKO og opslås 
under disse. Der udsendes etiske retningslinier til 
alle studerende på 7. og 9.sem samt deres under-
visere.Der er udsendt en vejledning til tutorerne for 
9.sem. Undervisningsrum på HH har skiftet navn 
fra 1-6 til 21-26.Det indskærpes at underskrivning 
af log-bøger skal ske den sidste dag i det kliniske 
ophold. Det er første gang at 13.sem gl.ordning 
kører samtidig som 12.sem ny ordning.På form-
andsmødet blev det oplyst at Halmstad sygehus 
fra efteråret kan tage 12 studerende. I efteråret 
holdsættes der igen studerende på Nuuk sygehus. 
Fra efteråret vil der tilbydes klinikundervisning i 
gyn.obs på Hillerød.

4. Antal tilmeldinger til E2006: 
Der holdsættes på tværs af klinikudvalgene på 7., 
9. og 12.sem.Der kommer overbookning på 7., 9. 
og 12.ny/13. gl sem.

5. Aflysninger i F2006:
8.sem har fået aflyst ca. en tredjedel af deres un-
dervisning i tema Hjerte-kar. Undervisning er  kun 

delvist erstattet.6.sem har været præget af en del 
ændringer pga. vandskade i Aud.L

6. Status ny studieordning
Martin Stampe Noor har udarbejdet oversigt over 
de obligatoriske elementer på Den nye studieordn-
ing.. Evaluering af ny studieordning begynder fra 
efteråret. 

7. Planlægning af 6. og 8.sem. fremover 
i KKK
– opfølgning på vinterens møder.BBH og HH skiftes 
til at tage hhv. 6. og 8.sem.

8. Studentersekretær i KKK.
I et fælles samarbejde mellem de tre klinikudvalg 
og KU er timer-ne som studentersekretær konvert-
eret til en 30 timers rotations-stilling. Administra-
tivt ansættelse sker på KU. Der skal arbejdes i de 
tre klinikudvalg efter et fast skema.Stillingen er 
opslået og forventes besat 1/8-06.

9. Forslag til ændring af møder i 
klinikudvalget. 
Det besluttes at afholde 3 mod tidligere 2 møder 
pr. semester.Næste semesters mødedatoer: 11/9, 
23/10, 18/12.

10. Status – valg af studenter til 
klinik-udvalget.
Tidligere annoncer indrykket i MOK, sendes ud 
via studenternes mail. Endvidere informeres om 
klinikudvalgsmøderne ved 6. og 7.sem intro. 

11. Evt.
Lokaler på BBH: byg 8 inddrages og kan ikke 
længere benyttes. I byg 15 indrettes nyt lokale.Fra 
E2006 vil der være sekretærbistand fra Klinikud-
valget én gang pr. uge i ca. 4 timer. Hanne Jensen 
vil varetage denne funktion.

Mødet sluttes 17.10Referenter: Mie-Ran Yoon & 
Martin ChristensenForeløbig dagsorden til næste 
møde:
1.Godkendelse af dagsorden
2.Godkendelse af referat fra d. 12. 6. 2006 
3.Meddelelser fra Formand, undervisere, stu-
derende, se-kretariatet samt Studienævnet for 
medicin.
4.Evt

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Vi vejleder alle indenfor næsten 
alle områder, herunder vejledning i forbindelse 
med udarbejdning af dispensationsansøgninger til 
Studienævnet for Medicin. Men hvis du har prob-
lemer ud over studiet er du også altid velkommen 
til at kontakte os. Vi kan ofte selv svare på dine 
spørgsmål, ellers ved vi hvem man skal kontakte 
for at få du får et korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne, hvis du henv-
ender dig i god tid.
 

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem 
der ved det…

ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!

Er du svensk, norsk eller anden 
udenlandsk studerende og har du 
svært ved at forstå det danske sprog? 
Så kig her! 

Studievejledningen har samlet en række tilbud om 

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 7 
vejledere, som alle er lægestuderende. 
Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 
og kender til det at være studerende 
og de problemstillinger, der kan 
opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
 
Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

Gro Askgaard
7. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Studievejledning
sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske 
medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På 
vores hjemmeside kan du se mere information om de 
enkelte kurser og hvordan man tilmelder sig.
Du finder de forskellige tilbud på 
http://medicin.ku.dk/vejledning/dansk_
for_udlaendinge/

ER DU OVERFLYTTER 
FRA SDU, AU ELLER 
ET UDENLANDSK 
UNIVERSITET?
Så først og fremmest tillykke med 
pladsen på Medicin, Københavns 
Universitet. Vi håber, at du er glad for 
overflytningen og får det godt her på 
studiet.
   
For at hjælpe dig med at komme godt i gang holder 
Studievejledningen for medicin et lille uformelt 
introduktionsmøde for alle nye overflyttere. Vi vil 
gennemgå nogle vigtige regler og tidsfrister samt 
hjælpe dig med, at få et overblik over studiet og 
hvilke fag, du eventuelt mangler og selv skal læse 
op på, eller kan søge merit for.

Dette foregår Mandag d. 11. september 2006 kl. 
16.00 i vores træffetidslokale 9.1.33a

Du skal medbringe brevet med dit tilsagn om en 
plads på KU.

HVOR FINDER JEG UD AF...
Har du brug information om studiet 
som du ikke lige kan finde her i MOK, 
på SIS eller www.medicin.ku.dk så 
kig i studiehåndbogen. Her finder du 
svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi 
får i studievejledningen, samt en masse 
knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg 
studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

STUDIET
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Al information om universitet, studiet, klinikhospi-
talerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er samlet 
i studiehåndbogen. Her er alle formelle og uformelle 
forhold beskrevet i et let tilgængeligt sprog. Du kan 
finde reglerne for holdtilmelding, orlov, eksamen, 
sygemelding, information om hvordan man bruger 
biblioteket, de vigtigste adresser og meget mere. Har 
du gennembladret studiehåndbogen og ved du hvad 
den indeholder, kan du spare dig selv for mange 
forgæves opkald og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du søger, så spørg i 
studievejledningen! 

EKSAMEN – DET 
VED JEG ALT OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via 
Internettet inden den 15. september/15. 
februar, herefter er det for sent og du 
vil ikke få lov at gå op. Derfor skal 
du også huske at kontrollere dine 
tilmeldinger.
 
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Uni-
versitets selvbetjeningssystem på www.punkt.ku.dk. 
Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger 
er blevet registreret. Dette gøres bedst ved at logge 
ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind igen. 
Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > Vis 
tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar til 
15. februar om vinteren/foråret.
 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du 
afmelde eksamen senest 5 hverdage inden dagen 
hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen tæller ikke 
med i de 5 dage. Vær opmærksom på at såfremt du 
afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for at 
gå op før næste semester, derfor er det en god ide 
at tale med en studievejleder inden man afmelder 
eksamen. 
 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se desuden hvornår du skal til 
eksamen og læs om de mange regler...

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er www.medicin.
ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente eksa-
mensplanen for dette semester. Der er desuden links 
til rettevejledninger, klagevejledninger og meget 
andet vigtig information om eksamen.

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

MERE TID TIL EKSA-
MEN, SÆRLIG HOLD-
SÆTNING ELLER AN-
DEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en 
dispensation til f.eks. ekstra 
tid til eksaminerne eller særlig 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 

en studievejleder inden du søger en 
dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:

Du kan få behov for ekstra tid til en eksamen 
på grund af for eksempel læsevanskeligheder 
eller sygdom. 
Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og 
skal derfor have en særlig studieplan. 
Du kan forudse, at du kom til at overskride 
en tidsfrist eller du skal have et 4. eksamens-
forsøg.
Noget helt andet…

I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober / 1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes på 
www.medicin.ku.dk

Ansøgningen om dispensations skal sendes til 
Studienævnet for Medicin 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Blegdamsvej 3B 
2200 Købehavn N

HOLDPLADS OG 
OBLIGATORISK UN-
DERVISNING FOR 
PRINS KNUD
Du skal deltage i den undervisning 
du er holdsat til. Du kan ikke regne 
med at få den gentaget. Det betyder, 
at udebliver du fra obligatorisk 
undervisning, vil du blive forsinket 
i dit studie. Er du på første studieår 
betyder udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke kan 
overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
undervisning. Obligatorisk undervisning betyder 
100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke 
at møde til obligatorisk undervisning eller bliver 
du syg, så kom ned og snak med en studievejleder 
hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning eller mangler du at 

•

•

•

•

gennemføre obligatoriske studieelementer kan du 
ikke få godkendt dit kursus. Har du ikke godkendt 
kursus kan du ikke gå til eksamen i det pågældende 
fag. Udeblivelsen betyder altså i de bedste tilfælde 
”kun” studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning fra 
studiet. 

På første studieår(1. og 2. semester) er konsekvensen 
af, at du udebliver fra obligatorisk undervisning, 
at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed kan du 
ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? 
DELTAG I AL OBLIGATORISK 
UNDERVISNING.

ORDBLIND OG EKSA-
MEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater 
ved de skriftlige eksaminer? Så 
har Universitet har en række 
tilbud til dig, som kan hjælpe dig 
igennem eksaminerne. Eneste krav 
studienævnet stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbind-
else med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svare til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorpro-
jektet senest den 15. februar / 15. september, samt 
tilmelde dig fremlæggelsen senest den 13. november. 
Forsiden og tilmeldingen til fremlæggelsen er sær-
skilte blanketter, der kan printes fra www.medicin.
ku.dk. De skal begge afleveres i ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke 
dette skal han/hun godkendes som vejleder. Se 
på nedenstående side hvordan en vejleder bliver 
godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en vejleder 
godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”Osval og 
VKO” for, at se specifikke datoer for 
undervisning i f.eks. formidling og 
skriveprocessen.

DU FINDER MÅSKE 
SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar 
på de mest almindelige spørgsmål. 
Det er også muligt at bestille tid til 
samtale via nettet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN      
UGE 37-38  
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Tirsdag    12/9 0900 – 1000  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard 
Torsdag    14/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Tirsdag    19/9 0900 – 1000  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard  
Onsdag    20/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager 
Onsdag    20/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul 
Torsdag    21/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu 
Torsdag    21/9 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.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.

OBS! Den internationale studievejledning har lukket i september.

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

HAR DU TÆNKT PÅ AT STU-
DERE I USA? 

FULBRIGHT KOMMISSIONEN har legater 
til studerende som vil til USA på studieophold. 
Legaterne, vi udbyder i efterårsrunden, er i form 
af hel eller delvis frafald af undervisningsafgift til 
specifikke amerikanske institutioner.

For komplet liste over legater og yderligere oplys-
ninger kan du klikke ind på vores hjemmeside: 
www.wemakeithappen.dk under ”Legater” eller 
ringe til os. 

Ansøgningsfristen for studier i det akademiske år 
2007-2008 er: 

Onsdag den 4. oktober, 2006, kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsskemaet på vores hjemme-
side www.wemakeithappen.dk. 

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommis-
sionen

Fiolstræde 24, 3
1171 København K 

Tlf. 33 12 82 23

LKF - LABORATORIET FOR 
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat 
på 6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres 
kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg 
man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at for-
berede sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, 
eller at forberede sig praktisk til Akut patient 
eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende 
GRATIS aftenkurser:

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

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

Kateter

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2006-07

Sted: Psykiatrisk auditorium (Rigshospitalet), 
Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a
Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund 
Kontakt: www.klinisksexologi.dk og www.sex-
ogsamfund.dk
Adgang: Gratis

28. september: 
Kenno Simonsen
Hulemand m/k

Skal prostitution kriminaliseres? Er køb og salg 
af seksuelle ydelser et privat eller et offentligt 
anliggende? Og vil et forbud mod prostitution 
være til gavn for nogen? Med udgangspunkt i 
bogen ”Hulemand m/k” diskuterer psykolog Kenno 
Simonsen, hvorvidt prostitution alene bygger på 
sociale konstruktioner, eller om der også er biolo-
giske faktorer involveret. Prostitutionens funktion 
i samfundet bliver omtalt, og der rejses en kritik 
af de almindeligste forbudsargumenter. Endelig 
kommer oplægeholderen med forslag, som kan 
medvirke til at reducere erhvervets destruktive 
fastholdelsesmekanismer.

26. oktober:
Allan Zeuthen

City Swingers – rapport fra den 
danske swingerkultur

Hvad får mennesker til søge seksuelt selskab med 
andre mennesker? Hvad sker der, når grænser 
overskrides og tabuer brydes? Hvad foregår der 
bag persiennerne i landets mange swingerklubber? 
Er alt tilladt? Hvordan passer man på sig selv og 
hinanden? Og hvem sætter den erotiske dagsorden? 
Stifteren af City Swingers i København fortæller 
om erfaringer og oplevelser fra en voksende og 
lyslevende dansk swingerkultur.

30. november:
Steen Kristensen

Prinsessen, som ikke kunne komme 
– om Sigmund Freud og Marie 

Bonaparte
Prinsesse Marie Bonaparte (1882-1962) var rig, 
begavet, berejst og en af Freuds kæreste elever. 
Alligevel følte hun sig som en mislykket kvinde, 
fordi hun ikke fik orgasme ved almindeligt sam-
leje. Hun forsøgte at kurere sig selv ved hjælp af 
utroskab, sexologisk forskning, psykoanalyse og 
klitoriskirurgi. Men alt var forgæves. Forklaringen 

ligger lige for, hævder Steen Kristensen, som i 
foråret udgav bogen ”Freud har sagt” – en tredob-
belt biografi om prinsessen, hendes mand (prins 
Georg af Grækenland og Danmark) og Sigmund 
Freud. Sandheden var bare så grufuld, at ingen 
turde tænke den. 

25. januar:
Anette Dina Sørensen & Niels Ulrik 

Sørensen
Unge, køn og pornografi i Norden

I de senere år er pornografien blevet stadig mere 
synlig i nordiske medier. Fænomenet kaldes sæd-
vanligvis ”pornoficering af det offentlige rum”. 
Det har skabt heftig debat i hele Norden og ikke 
mindst bekymring blandt forældre og lærere for, 
hvilken indflydelse den øgede – og ikke altid 
frivillige – eksponering for pornografi har på børn 
og unge. Emnet er for nylig blevet behandlet i en 
toårig internordisk undersøgelse, hvor 13 forskere 
belyste forskellige aspekter af nordiske unges 
pornografiforbrug. Oplægsholderne er hhv. projek-
tleder og deltagende forsker, og de vil præsentere 
undersøgelsernes nøglefund og lægge op til en debat 
om, hvilke overvejelser og tiltag resultaterne måtte 
give anledning til.  

22. februar:
Jan Fouchard & Bent Hansen

Bøssepesten – om dansk aids-politik 
før og nu

Aids tog verden med storm og blev 1980’ernes mest 
samfundsrystende begivenhed. Smittens ankomst 
var derimod tavs og snigende, da hiv i al ubemær-
kethed bemægtigede sig unge mænds kroppe. 
Men det var ikke kun kroppene, der langsomt gik 
i opløsning. Også det etablerede behandlingssystem 
og lægernes selvforståelse gik under, ligesom den 
kultur og adfærd, der knyttede sig til seksuelt 
overførbare infektioner, forsvandt. Oplægsholderne 
er hhv. samfundsmediciner og sekretariatschef i 
Hiv-Danmark. 

29. marts:
Finn Jensen

Frigørelsens tid – Anaïs Nin og Henry 
Miller i 1930’ernes Paris

Henry Millers og Anaïs Nins liv i 1930’ernes Paris 
er et stykke eksemplarisk avantgardisme-historie 
forstået på den måde, at den kulturelle frigørelse 
omfattede hele personligheden. Den var ikke blot 
noget, man skrev sig til, den var i høj grad noget, 
man levede. I det parisiske livsstilslaboratorium 
afsøgte de mulighederne for det fuldstændigt frig-
jorte menneske, og de betalte prisen. I oplægget 
fremlægger lektor Finn Jensen et par linier i deres 

projekter, som belyser sammenhængen mellem liv 
og kunst og de totale satsninger, der var tale om. 
Han forsøger også at trække linier op til efterkrig-
stiden og videre frem, hvor deres store betydning 
blev synlig. 

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo 
Møhl

Studietilbud
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Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve en 
systematik i undersøgelsen, samt at træne nogle 
af de vigtige undersøgelser.  
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske 
sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man 
tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved under-
søgelsen.
 
Kursus forløb:
Kurset varer tre timer. Der indledes med en gen-
nemgang af den neurologiske undersøgelse samt 
demonstration af teknik og diverse håndgreb. 
Derefter skal I gennemgå undersøgelsen to og 

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I SEPTEMBER 2006 
KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDENSTÅENDE 

FÆRDIGHEDER:

DATO  EMNE  TID  ÅBNES
12.09.2006  Genoplivning 16.30 – 20.30 06.09.2006
20.09.2006  Neuro  16.30 – 20.30 06.09.2006
21.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 06.09.2006
25.09.2006  Obj. undersøg. 16.15 – 20.00 06.09.2006
27.09.2006  Genoplivning 16.30 – 20.30 06.09.2006
28.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 06.09.2006

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 08 PÅ HVERDAGE KL. 
08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I CENTER FOR KLINISK 

UDDANNELSE INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. 
En væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret 
genoplivning efter opdaterede danske standarder 
for læger (Medicinering, hjertemassage, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede af-
tenkurser hvor de studerende har mulighed for at 
prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse 
på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for 
de 7.semester studerende der er startet i klinik 
eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset 
strækker sig fra 16.15-20.30 og der er plads til 18 
studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der 
kun undervises i et emne, nemlig genoplivning.

Basal Neurologisk Undersøgelse som 
aftenkursus:
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig discip-
lin. Der er mange ting at holde styr på. Der findes 
et utal af undersøgelser der kan udføres, men det er 
ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante. 
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligh-
eden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse 
på patienter fra neurologisk afdeling
 

Forlaget Munksgaard Danmark 

sponserer en studerende med 

lærebøger fra forlaget gennem 

resten af medicinstudiet

Vind bøger til resten 

af dit medicinstudie!

Læs mere om konkurrencen på:

www.munksgaarddanmark.dk

MOK ANNONCE_sh.indd   1 24/08/06   11:32:49

to og øve undersøgelsen på hinanden. Den sidste 
halvanden time af kurset vil der være to patienter 
til stede hvor der er mulighed for at bruge den 
indlærte undersøgelses teknik i praksis. 
 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er på 6. semester 
og frem. Kurset er en oplagt mulighed som en del af 
forberedelserne til et vikariat eller turnus. 
 
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt den 11/1-06 og 17/1-06 i tid-
srummet 16:00 – 19:00 på LKF i auditorium E.
Henvendelse på tlf 35455408

STUDIET
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STUDIEVALG 
KØBENHAVN 
SØGER 
STUDENTER-
MEDHJÆLPERE

Studievalg København søger 
to studentermedhjælpere til 
centret i Fiolstræde 1. oktober 
2006 – 31. juli 2008 med 
mulighed for forlængelse.

Studievalg København beskæftiger sig 
med vejledning om valg af videregående 
uddannel-ser og erhverv. Vi anser ikke 
os selv som værende et traditionelt 
vejledningsmiljø. Vi er i højere grad en 
kommunikationsvirksomhed og vores 
nøglebegreber er uddannelsesviden, 
valgprocesser, kommunikationsfor-
ståelse og formidlingskompetence. 

Studievalg København råder pt. over 
14 årsværk fordelt på 14 vejlederstill-
inger, 1 HK-stilling og 4 studentermed-
hjælpere.

Studentermedhjælpernes primære 
opgaver er at:
· deltage i den daglige vejledning i centeret 
(personligt, telefonisk eller pr. mail) om de vide-
regående uddannelser i hele landet samt deltage 
i enkelte større arrangementer (udstillinger, 
messer el.lign.)
· være med til at administrere butikkens mate-
rialesamling, bl.a. bestille materiale og sørge for 
orden på reolerne
· udarbejde diverse uddannelsesoversigter f.eks. 
gymnasial supplering og lign.
· udføre forefaldende kontorarbejde som f.eks. at 
pakke større udsendelser, registrere oplysninger 
i oversigter, databaser, udarbejde opslag om ar-
rangementer m.v.

Vi forventer at du:
· er studerende på en videregående uddannelse 
med minimum et års studier bag dig
· har erfaring med vejledning fra et job som faglig 
vejleder, som oplægsholder på Stu-dievalgs ar-
rangementer eller tilsvarende. Du skal påregne 
deltagelse i vejledergrund-kursus, hvis du ikke 
allerede har været på det
· har et godt kendskab til de videregående ud-
dannelser
· er erfaren bruger af Word og kan navigere sikkert 
på Internettet. Kendskab til Excel og Access vil 
være en fordel
· er serviceminded, har gode kommunikative 
kompetencer, fleksibel og arbejder struk-tureret 
og selvstændigt

Arbejdstid, løn mv.:
Arbejdets omfang er 11 timer pr. uge med hoved-
vægten af timer inden for centrets åb-ningstider, 
evt. mere i spidsbelastningsperioder. Arbejdsti-
den aftales semestervis sammen med ledelsen 
og de øvrige studentermedhjælpere. Halvdelen 
af timerne aflønnes til vejle-dertakst (158,75 kr. 
pr. time), den anden halvdel til HK-takst (112,00 
kr. pr. time)

Send en kortfattet ansøgning vedlagt CV til 
Studievalg København, Fiolstræde 22, post-boks 
2007, 1011 København K, mærket: Studentermed-
hjælp. 
Ansøgningsfristen er den 25. september 2006, kl. 
12.00. Samtaler afholdes d.27. og 29. september.
Vil du vide mere om jobbet, kan du kontakte Sted-
fortræder Pernille Plannthin på tlf. 35 32 29 26 
eller Pia Soldal Nielsen på tlf. 35 32 39 26

Du kan læse mere om Studievalg 
København og vores arbejdsopgaver på 
www.studievalg.dk/kbh 

RASKE 
FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
50 år søges til et videnskabeligt forsøg. 
Formålet med førsøget er at undersøge effekten 
af glyceryl trinitrat og Diamox på hjernens 
blodgennemstrømning vurderet ved hjælp af 
MR- skanner.

Baggrund: MR-skanning er en relativ ny bivirkn-
ingsfri metode, hvorved det er muligt at undersøge 
aktiveringen af forskellige hjernecentre ved at 
måle hjernens blod gennemstrømning. Hjernens 
blodgennemstrømning kan påvirkes af forskellige 
lægemidler. Vi ønsker at undersøge hvorledes 
glyceryl trinitrat og Diamox påvirker hjernens 
blodgennemstrømning. 
GTN er et velkendt lægemiddel, som benyttes ved 
behandling af smerter i hjertet. Diamox har ind-
vundet indpas til behandling af forskellige lidelser. 
Begge lægemidler er velkendte og velundersøgte 
fra tidligere undersøgelser. 

Hvor: Neurologisk afd. N01 og Radiologisk afde-
ling, Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57, 
2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal først møde fo-
rundersøgelse (ca. 45 minutter). Herefter vil 
eksperimentet strække sig over 3 dage á 2 timer, 
i alt ca. 7 timer. Ubehag:. Indsprøjtning af GTN og 
Diamox forventes at udløse hovedpine og medføre 
kortvarigt ubehag. Der skal lægges plastickanyle 
(Venflon) i en albuebøjning til indgift af GTN, 
saltvand (placebo) eller Diamox. Bivirkning af 
indsprøjtningen kan være hovedpine eller kvalme. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 150,00 kr pr. 
time, totalt ca. 1050 kr (skattepligtigt)

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige 
sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA-20060085
Sohail Asghar, læge, Neurologisk afd. N01, 
Amtssygehuset i Glostrup. 
Henvendelse på: Tlf.  43232161  E-mail:  
asgsoh01@glostruphosp.kbhamt.dk

STUD. MED. SØGES 
TIL OVERTAGELSE AF 
STETOSKOPSALG
Undertegnede har gennem mange år solgt kval-
itets-stetoskoper til læger og medicinstuderende 
via egen website. 

Idet jeg selv er blevet læge har jeg ikke længere 
samme kontaktflade i studiemiljøet og søger 
derfor en der vil overtage website og lille lager 
til kostpris. 

Ring for flere detaljer. 

Anders 30790077 eller adt@dadlnet.dk

LEDIGE STILLINGER SOM STU-
DENTERMEDHJÆLPER VED 
CEKU (DET TIDLIGERE LKF)
Pr. 1. september 2006 er der et antal 
stillinger som studentermedhjælper 
ved Center for Klinisk Uddannelse 
(CEKU) ledige.

CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på 
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen i 
Centeret er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. Træningen omfatter kom-
munikationstræning og en række praktiske fær-
digheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering, 
gynækologisk og neurologisk undersøgelse m.m.). 
Færdighedstræningen foregår på fantomer.

Arbejdsopgaverne: 
Arbejdsopgaverne består i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder 
samt hjælp til undervisningen i kommunikation-
stræning med bl.a. teknisk assistance, foruden 
assistance til anden til diverse undervisning. 
Desuden assistance ved afholdelse af stations-
baseret eksamen, vedligeholdelse af de enkelte 
laboratorier og lagre samt andet forefaldende 
arbejde. Endelig forventes det at de der ansættes 
deltager i stedets forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået 3. 
semester og kunne besætte jobbet flere år frem. 
Derudover skal du være fleksibel, besidde gode 
samarbejdsevner og være socialt anlagt. Samtidig 
vil det også være en fordel, hvis du interesserer dig 
for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde. 
Undervisnings- og klinisk erfaring er en fordel.
Oplæring vil finde sted.

Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende aktiv-
itetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås. 
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i sa-
marbejde med de øvrige studentermedhjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig 
til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet. 
Susanne Andersen, tlf. 35 45 54 08

Ansættelsessamtaler afholdes d. 2. Oktober kl. 
10.00 – 14.00
Tiltrædelse: hurtigst muligt.

Ansøgning sendes til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
senest d. 21. September

MEDICINSK FYSIOLOGISK INSTITUT
PANUM Instituttet, Københavns Universitet 

Blegdamsvej 3, København N

FORSØG-
SPERSONER 
SØGES
Vi ved, at personer der har 
familie med type 2 sukkersyge 
har øget risiko for selv at få sygdommen. Samtidig 
ved man, at type 2 sukkersyge hænger sammen 
med et fysisk inaktivt liv. Slægtninge til personer 
der har type 2 sukkersyge og som lever et inaktivt 
liv er i endnu større risiko for at udvikle type 2 
sukkersyge. Denne sammenhæng ønsker vi at 
undersøge nærmere.

For at deltage skal du:
Være rask og normalvægtig mand mellem 20-30 år 
og have en mor eller far med type 2 sukkersyge.
Deltagelse i projektet indbefatter en fo-
rundersøgelse, 4 hele forsøgsdage samt 8 dages 
sengeleje, 3 konditest og 4 ugers genoptræning 
med mulighed for at låne kondicykel og pulsur.

Honorar for efter fuldført deltagelse i projektet 
er kr. 17.000 kr.(B-indkomst).  Herudover vil du 
få målt dit kondital, fedtprocent, knoglestyrke og 
samt få gratis mad i alt i 13 dage.  

For nærmere information kontakt:

Læge, Mette: tlf.3532 7519, msonne@mfi.ku.dk
Stud. med, Ninna tlf. 3532 7519 ninnabo@mfi.
ku.dk (mandag-fredag kl. 9.00-15.00)

ANNONCER
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BØGER TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.
Helge Mygind:
· Kemi 1   175,-
· Kemi 2   175,-
· Kemi 3   175,-
· Holum:
Fundamentals of general,
organic and biological 
chemistry.   300,-

Alle bøger er i MEGET fin stand og nyeste 
udgaver!

Mail: mrl@sol.dk

MEDICINSK 
LÆGEVIKARIAT
Lægevikarer på timebasis eller for 1-6 
måneders varighed søges til medicinsk 
afdeling, Haderslev sygehus med 
tiltrædelse snarest.

Medicinsk afdeling har 89 sengepladser fordelt på 
et stort kardiologisk afsnit, et medicinsk visitation-
safsnit (mva), et apopleksiafsnit samt en geriatrisk 
afdeling. Vikariatet vil være med ansættelse i 
forvagtslaget og der er yderligere en mellemvagt 
hele døgnet samt en bagvagt med vagt fra hjemmet 
i aften- og nattetiden. Vagten er 2-delt med enten 
8-17 eller 16.30-8.30 funktion.

Der søges vikarer på min. 9. semester og hvis 
ansættelse på timebasis kræves der erfaring fra 
tidligere vikariater.

Der er mulighed for leje af vagtværelse til fast over-
enskomstmæssig bestemt pris (ca. 400 kr/mdr.)
Aflønning ligeledes efter gældende overenskomst. 
Dog aflønnes eksterne vagter samt interne 
ansattes ekstravagter med 1. reservelægeløn, over-
arbejdstakst plus holddriftstillæg svarende til 341 
kr./time, plus aften/nat- og weekendtillæg.

Ansøgning eller spørgsmål rettes til:
Medicinsk afdeling
Haderslev sygehus
Skallebæksvej
6100 Haderslev

Att: Ledende overlæge Michael Gilså
eller
Att: Reservelæge Bjørn Bay, 
bjornbay@hotmail.com

STUDENTERMEDHJÆLPERE 
SØGES SNAREST
til Afdelingen for Epidemiologi,
Institut for Folkesundhedsvidenskab

Arbejdsopgaverne:
- Telefonpasning og modtagelse af gæster 
- Bestilling af varer
- Indkøb
- Informationssøgning
- Indtastning af artikler i REFMAN
- Ad-hoc taste- og skrivearbejde
- Arkivering
- Opdækning og afrydning ved møder

Dine kompetencer:
- Stabil, fleksibel og initiativrig
- Serviceminded 
- Fortrolig med MS-Officepakken

Arbejdstid:
Arbejdstiden i efterårssemestret 2006 vil, efter 
oplæring, være 1-2 dage (mandag, tirsdag eller 
torsdag) fra kl. 9.00 – 16.00. Efterfølgende plan-
lægges arbejdsdagene sammen med de øvrige 
studentermedhjælpere.

Løn og ansættelsesvilkår:
Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet 
og Statsansattes Kartel (StK: fællesoverenskom-
sten) samt organisationsaftalen mellem Finans-
ministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer 
i statens tjeneste.

Kontaktperson:
Du vil i det daglige referere til afdelingens fuld-
mægtig Sanne L. Hansen. Ansøgning og CV kan 
sendes eller e-mailes til:

Sanne L. Hansen
Afdeling for Epidemiologi
Øster Farimagsgade 5, opg. B, postboks 2099
1014 København K

E-mail: s.l.hansen@pubhealth.ku.dk

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte Sanne L. Hansen på 
tlf.: 35 32 77 47

RASKE FORSØGS-
DELTAGERE SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 
40 år søges til et videnskabeligt forsøg. 

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan 
signalstoffet Prostaglandin E2 (PGE2) virker på 
pulsårerne i hjernen og på hjernens blodgennem-
strømning. Desuden ønskes en beskrivelse af evt. 
hovedpine efter infusion af PGE2.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 
hovedpine. PGE2, der er undersøgt i talrige forsøg 
med mennesker, er et naturligt forekommende 
karudvidende stof, der er påvist i hjerneblodkar og 
nerverne omkring disse, og det ønskes undersøgt, 
hvilken indflydelse dette stof har på hjernens 
blodgennemstrømning og evt. hovedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à 
ca. 5 timer samt til en forundersøgelse (ca. 45 
minutter)

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 

8.sem 9.sem
KKA 1 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KkA Gen Mandag 18-sep 12:00 TA
KKA 2 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KkaA Hel Mandag 18-sep 12:00 TA
KKA 3 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KKA Her Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 1 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKA Hil Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 2 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKA Hol Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 3 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKK 1 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 1 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 2 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 2 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 3 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 3 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 4 Mandag 18-sep 12:15 TA

KKK 5 Mandag 18-sep 12:15 TA
3. sem KKK 6 Mandag 18-sep 12:15 TA
301 Fredag 06-okt 09:00 TA KRH 1 Mandag 18-sep 12:15 TA
302 Mandag 06-okt 09:00 TA KRH 2 Mandag 18-sep 12:15 TA
303 Mandag 06-okt 09:00 TA KRH 3 Mandag 18-sep 12:15 TA
304 Mandag 06-okt 10:00 TA KRH 4 Mandag 18-sep 12:15 TA
305 Mandag 06-okt 10:00 TA
306 Fredag 06-okt 10:00 TA 10. Sem
307 Fredag 06-okt 10:00 TA KKA Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
308 Fredag 06-okt 10:00 TA KKK Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
309 Fredag 06-okt 10:00 TA KRH Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
310 Fredag 06-okt 10:00 TA

11. Sem
4. sem KKA 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
401 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
402 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
403 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
404 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 6 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
405 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
406 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
407 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
408 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
409 Mandag 02-okt 12:00 TA KKK 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
410 Mandag 02-okt 12:00 TA KKK 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover

KKK 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
5. sem KKK 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
501 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK 5 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
502 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK 6 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
503 Mandag 18-sep 14:00 TA 12. Sem
504 Mandag 18-sep 14:00 TA KKA Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
505 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
506 Mandag 18-sep 14:00 TA KRH Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
507 Mandag 18-sep 14:00 TA
508 Mandag 18-sep 14:00 TA
509 Mandag 18-sep 14:00 TA
510 Mandag 18-sep 14:00 TA

6. sem
KKK 1 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KKK 2 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KKK 3 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KRH 1 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KRH 2 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KRH 3 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KKA 1 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32
KKA 2 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32
KKA 3 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32

Billedtagning til Scorebogen 2006

Så er det atter blevet tid til at blive foreviget i scorebogen;

Husk 50 kr.
www.scorebogen.com

panums mest læste bog. 

8.sem 9.sem
KKA 1 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KkA Gen Mandag 18-sep 12:00 TA
KKA 2 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KkaA Hel Mandag 18-sep 12:00 TA
KKA 3 Torsdag 14-sep 13:00 Haderup KKA Her Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 1 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKA Hil Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 2 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKA Hol Mandag 18-sep 12:00 TA
KKK 3 Tirsdag 26-sep 10:00 TA KKK 1 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 1 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 2 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 2 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 3 Mandag 18-sep 12:15 TA
KRH 3 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover KKK 4 Mandag 18-sep 12:15 TA

KKK 5 Mandag 18-sep 12:15 TA
3. sem KKK 6 Mandag 18-sep 12:15 TA
301 Fredag 06-okt 09:00 TA KRH 1 Mandag 18-sep 12:15 TA
302 Mandag 06-okt 09:00 TA KRH 2 Mandag 18-sep 12:15 TA
303 Mandag 06-okt 09:00 TA KRH 3 Mandag 18-sep 12:15 TA
304 Mandag 06-okt 10:00 TA KRH 4 Mandag 18-sep 12:15 TA
305 Mandag 06-okt 10:00 TA
306 Fredag 06-okt 10:00 TA 10. Sem
307 Fredag 06-okt 10:00 TA KKA Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
308 Fredag 06-okt 10:00 TA KKK Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
309 Fredag 06-okt 10:00 TA KRH Onsdag 13-sep 15:00 Teilum
310 Fredag 06-okt 10:00 TA

11. Sem
4. sem KKA 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
401 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
402 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
403 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
404 Mandag 02-okt 12:00 TA KKA 6 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
405 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
406 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
407 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
408 Mandag 02-okt 12:00 TA KRH 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
409 Mandag 02-okt 12:00 TA KKK 1 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
410 Mandag 02-okt 12:00 TA KKK 2 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover

KKK 3 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
5. sem KKK 4 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
501 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK 5 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
502 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK 6 Torsdag 14-sep 14:00 Hannover
503 Mandag 18-sep 14:00 TA 12. Sem
504 Mandag 18-sep 14:00 TA KKA Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
505 Mandag 18-sep 14:00 TA KKK Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
506 Mandag 18-sep 14:00 TA KRH Mandag 25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet
507 Mandag 18-sep 14:00 TA
508 Mandag 18-sep 14:00 TA
509 Mandag 18-sep 14:00 TA
510 Mandag 18-sep 14:00 TA

6. sem
KKK 1 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KKK 2 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KKK 3 Tirsdag 12-sep 13:00 Haderup
KRH 1 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KRH 2 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KRH 3 Tirsdag 12-sep 14:00 Haderup
KKA 1 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32
KKA 2 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32
KKA 3 Fredag 15-sep 12:00 mini aud 2-29.01.32

Billedtagning til Scorebogen 2006

Så er det atter blevet tid til at blive foreviget i scorebogen;

Husk 50 kr.
www.scorebogen.com

panums mest læste bog. 

kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, 
hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme, og du 
må ikke have deltaget i forsøg eller undersøgelser, som 
har medført strålebelastning indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, 
nr KA-20060026 

Troels Wienecke, læge, Neurologisk afd. N01, Amtssy-
gehuset i Glostrup.
Henvende l se  på :  T l f .  43234514  /  e -mai l : 
trowie01@glostruphosp.kbhamt.dk

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

FADL, GENERALFORSAMLING
Dagsorden til FADL, Københavns Kredsforenings ordinære generalforsamling 4. oktober 2006 i Studenter-
klubben. Frist for opstilling d. 5. oktober 2006.  
Valget kører fra d. 23. oktober - 3. november 2006.

1. Valg af dirigenter
2. Valg af referanter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra forlaget og bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9. Valgtaler fra lister/kandidater
10. Eventuelt     Valgresultatet offentliggøres d. 8. oktober i MOK

Rabat på  FADLs bøger

Som medlem af FADL kan du 
købe bøger fra FADLs Forlag med 
15% studierabat. Tilbuddet gælder 
i Universitetsbogladen, hvor du fin-
der bøgerne fra FADLs Forlag. Du 
skal bruge et grønt klistermærke 
til dit studiekort for at kunne iden-
tificere dig som FADL medlem. Kli-
stermærket kan du hente i FADLs 
sekretariat.

FADLs Forlag udgiver danske 
lærebøger, der dækker pensum 
og præsenterer stoffet på en let til-
gængelig måde.

KURSUSBEVISER - FADLS LÆGEVIKARKUR-
SER

Har du ikke fået et kursusbevis for det lægevikarkursus du deltog i i 
foråret ’06? Så send en mail til marie@fadl.dk inden onsdag d. 20. sep-
tember. Skriv dit navn, og hvilket kursus, du deltog i i emnefeltet. Hur-
tigst muligt herefter vil du kunne hente dit underskrevne kursusbevis 
på FADLs sekretariat bygning 1.2.7. Hold øje med MOK mht. hvornår af-
hentning er mulig. 

CODAN FORSIKRING
Som medlem hos FADL har du mulighed for at tegne en gruppefor-

sikring, der er skræddersyet efter dine behov som medicinstuderende. 
Forsikringen findes i normal dækning og udvidet dækning og består af 
henholdsvis en familieforsikring, en ulykkesforsikring og en gruppelivs-
forsikring. Du får blandt andet:

- Lav selvrisiko på cykler – 517 kr.

- Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på blandt an-
det fingre, syn og hørelse

- Tandskader dækkes uden sumberegning

- Ansvarsforsikring udvidet til at dække lejlighedsvis udøvelse af selv-
stændig lægegerning

- Kig forbi FADLs sekretariat i bygning 1.2.7. og få et ansøgningsskema 
til FADLs Gruppeforsikring i samarbejde med CODAN.

INDRE ORGANER
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FADL, Københavns Kredsforening

AKLS 16.20-22.00 
Hold 1 - 20. september
Hold 2 - 9. oktober
Hold 3 - 25. oktober
Hold 4 - 6. november

EKG
Hold X1 - 9., 10. og 12. oktober    
Hold X2 - 23., 25. og 26. oktober
Hold 2b - 23., 24 og 26. oktober 
Hold 3b - 20., 21. og 23. november  

1. dag kl. 17.00-21.00
2. og 3. dag kl. 17.00-20.00

Neurologi  kl. 17.00-21.00
Hold 1 - 28.-29. september
Hold 2 - 23.-24. oktober
Hold 3 - 20.-21. november

Infektionsmedicin 17.00-21.00
Hold 1 - 14.-15. september
Hold 2 - 28.-29. september

Akut medicin 16.00-20.00
Hold 1 - 11.-13. september
Hold 2 - 9.-11. oktober
Hold 3 - 23.-25. oktober
Hold 4 - 20.-22. november

STADIG LEDIGE PLADSER PÅ LÆGEVIKARKURSER
Der er stadig ledige pladser tilbage på Lægevikar kurserne i København, så du kan stadig nå at tilmelde dig. 

Kig forbi sekretariatet bygning 1.2.7 og tilmeld dig direkte. Det koster 50 kr. pr. kursus, og du kan tilmelde dig 
3 i alt.  Skemaet viser de kurser, hvor der stadig er ledige pladser:

STUDENTERREDAKTØR TIL UGESKRIFT 
FOR LÆGER SØGES!

Nu kan du præge debatten inden for lægeverdenen. Ugeskrift for Læger 
søger en studenterredaktør, der kan fi nde de interessante og gode 
historier. Som studenterredaktør vil du være ansvarlig for indholdet til 
studentersiderne i Ugeskrift for Læger. Det er en alsidig stilling, hvor du 
skal skrive selv, samarbejde med bladets journalister og koordinere de 
studerendes indlæg. Du skal have erfaring med at formulere dig klart 
og forståeligt på skrift, og dit engagement skal skinne tydeligt igennem. 
Jobbet giver dig mulighed for at komme i kontakt med lægeverdenens 
mange afkroge og  skaber en bred kontaktfl ade inden for lægeverdenen.  
Jobbet som studenterredaktør er ulønnet, men udgifter til transport til alle
FADLs HF-møder vil blive betalt. 
 
Kontakt venligst Bjarne Skjødt Worn på:
 bjarne@fadl.dk, hvis du er interesseret!

Ortopædkirurgi 17.00-21.00
Hold 1 - 7.-8. november
Hold 2 - 21.-22. oktober

Sår og sutur kl. 16.00-20.00
Hold 2 - 23. oktober
Hold 3 - 6. november

Immunologi kl: 15.00-17.00
4., 11. og 25. oktober

FADLS SEKRETA-
RIAT

Kig ind i FADLs sekretariat, hvor 
kan du få hjælp med indmeldelse, 
bankordning, forsikring, diverse 
medlemstilbud og meget andet. 
Du fi nder os i bygning 1.2.7. på 
Panum Instituttet.

Sekretariatet er åbent manda-
ge, tirsdage og torsdage kl. 10.00-
12.00 samt kl. 13.00-15.00.

Du er også velkommen til at 
sende en mail til www.kkf@fadl.
dk.

INDRE ORGANER
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FADL, Københavns Kredsforening
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 fl este tilfælde ved sygdom kan få sygedagpenge. 

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

Du kan som FADL medlem, (ligegyldigt om du er SPV’er, VT’er, ansat på  Universitet eller i den lo-
kale Netto), altid kontakte os hvis du har spørgsmål og husk vi har tavshedspligt. 

Tillidsrepræsentanterne er en del af fagforeningen og derfor helt uafhængige af vagtbureauet.
    

     tillid@fadl.dk
          MVH

          Tillidsrepræsentanterne

          Stine, Urfan og Ida

          - Vi er til for dig

INDRE ORGANER

HØRT UTALLGE GANGE I 
FREDAGSBAREN:

BABY LAD MIG POPPE 
DEN FOR DIG!

CIDER? ER DER ALKOHOL 
I DET?

HVAD SÅ, ER DU LIGE 
STARTET? 
- ÅRH HVAD! JEG GÅR SGU 
DA PÅ ANDET.
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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
NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

NYT   NYT   NYT  
Som noget nyt skal   ALLE   ansøgnin-
ger til ledige stillinger på hold sendes 
elektronisk via  www.fadl-vagt.dk  
- København – tilmelding hold

UGENS TIP FRA VAGTBUREAUET !
Svært ved at få uniform på Herlev 
sygehus ?
Så er løsningen her……. 

Henvend dig i systuen 3.sal mellem kl. 07.00 
–16.00 og sig at du kommer fra FADL. 
Så vil du vil straks få udleveret korrekt uniform.

Obs. tilmeldingsfrist til efterårets Børn-
eventilatørkursus er den 18. septem-
ber kl. 12.00.

NYE REGLER PR. 01.01.2007 
VEDR. AKKREDITERING OG 
STAMKORT.
For at tage vagter skal du have et 
gyldigt stamkort. Det indebærer, at du 
skal have gennemgået de to akkredi-
teringskurser; Brandforebyggelse og 
Basal Genoplivning med defi brillering. 

Derudover skal du en gang om året gennem-
føre den elektroniske brandtest på Trygbrand-
skoles hjemmeside.
Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplys-
ninger fra Panum, og endelig skal vi tage et 
billede af dig.
Vagtbureauet dispenserer ikke for disse 
akkrediteringskrav.

Har du endnu ikke taget de to akkredi-
teringskurser, er dette semester sidste 
chance. Kontakt Vagtbureauet og bliv 
skrevet op hurtigst muligt, så vi ved hvilket 
kursus du mangler.

Pr. 01.01.2007 er det ikke længere muligt 
at tage vagter hverken i H:S eller i Amtet, 
hvis du ikke har et gyldigt stamkort. Dette 
skyldes, at både H:S og Amterne nedlæg-
ges primo 2007, og at vi fremover alene 
har de nye regioner. 
Derfor er vi nødt til at have fælles akkreditering-
sregler for alle hospitaler.
For dig som har en dispensationsaftale eller arbe-
jder på et hold gælder samme regler, uanset 
hvor holdet arbejder. 
Opfylder du ikke akkrediteringskravene pr. 
01.01.2007 må du forvente at du mister din plads 
på holdet.

Har du mistet dit stamkort?
Kom op på Vagtbureauet - vi laver et nyt til dig 
på 30 sek.
Det koster kr. 20,00 – det samme som et navne-
skilt uden logo, bare meget pænere. 

Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller generelt 
om akkrediteringskravene, er du altid velkom-
men til at ringe til Vagtbureauet eller komme 
forbi i åbningstiden.

Til dig som ikke lige kan huske hvordan man gør 
det der med brandskolen 
SE HER:
Vejledning til den elektroniske test på Tryg 
Brandskole
1. Gå ind på adressen www.trygbrandskole.dk
2. I rullemenuen til højre vælger du ”FADL’s Vagt-
bureau” som institution. 
Dit login er din fødselsdato og dine initialer med 

stort og uden mellemrum. 
Et login kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to 
initialer. Mellemnavne indgår aldrig.
Dit password er: 123456.
3. Når du har indtastet disse oplysninger, 
trykker du ok, og selve testmodulet 
åbner i et nyt browservindue.
4. Du er nu klar til at gennemføre og 
bestå testen.
5. Øverst på siden fi ndes seks ikoner: 
Introduktion, Forebyg, Alarmér, Sluk, Red og Test.

6. Vælg først Introduktion og følg denne. 
Herefter er testen selvforklarende.
7. Vigtigt: Når du har gennemført alle 
fi re moduler vil der nederst på siden, eller hvis du 
klikker på ”Min side” øverst til venstre, frem-
komme en ”Tro og love” erklæring. Den SKAL du 
svare ”OK” til for at bestå kurset 100%. 

8. Har du problemer med programmet, 
kan du vælge menupunkterne ”Vejledning og 
Support” i venstre side af skærmen. Løser dette 
ikke dine problemer, kan du kontakte Vagtbu-
reauet på 35 24 54 04 eller e-mail tj@fadl.dk.

HUSK:  BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN 
GANG OM ÅRET!

 Vagtudsigten ~ opdateret  10/9
Uge 

37/38
Torsdag

14/9
Fredag

 15/9
Lørdag

16/9
Søndag

17/9
Mandag

18/9
Tirsdag

19/9
Onsdag

20/9
Dag 

Aften  

Natte 
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GENTOFTE SYGEHUS
IV- Medicingivende Hold 1401
Medicinsk afdeling F Amtssygehuset i Gentofte 
søger 5 – 6 engagerede ventilatører i weekender 
dagvager i efteråret  3 måneder evt. forlængelse
Klinikken består af ca. 62 sengepladser fordelt 
på 2 afsnit. Holdets arbejdsopgaver vil primært 
bestå i IV- medicinadministration og venfl onan-
læggelse samt væsketerapi i samarbejde med 
sygeplejersken, men andre sygeplejefaglige 
arbejdsopgaver kan forekomme.
Krav: 

Du skal have bestået 6. semester 
Minimum 300 VT - timer
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: 
MVS – holdløn . 
FADL – vagter med erfaring indenfor IV .medicin-
ering vil blive prioriteret.
Ansøgningsfrist: 
Fredag den 15. september inden kl. 12.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold. 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på afdelingen 

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

UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.
Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.

Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: 
SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen
Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:

har mindst 200 SPV timer på bagen
kan tage 4 vagter om måneden
vil planlægge dine vagter i god tid og 
være sikker på at få dem 
er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager 
Nattevagter en gang i mellem
er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt holdledere Marie på mobil: 
26138211 eller email: marie@arkinet.dk

Ansøgningsfrist Tors, d. 28.9.2006 via www.fadl-
vagt.dk - København – tilmelding til hold 

SPV HOLD 1515 SØGER 3 NYE 
MEDLEMMER
Nattehold på Amager søger 3 nye med-
lemmer pr. 1/10-2006.

Vi er et velfungerende hjemmehold på Amager 
der passer en 14årig selvhjulpen dreng med 
hydrocephalus. Arbejdet består primært i at 
tage del i BiPAP-behandlingen af drengen, dvs. 
påsætning af maske samt rengøring af udstyr/
maske. Derudover består arbejdet i at overvåge 
hans søvn, sikre at han er korrekt lejret, medic-
ingivning samt sørge for at han morgenlige 
toilette udføres ordentligt. Det er 12timers vagter i 
tidsrummet 20.30-8.30. 

Der vil månedligt være max. 2 vagter på Born-
holm, hvor alle vore udgifter vil blive dækket, 
(transport mm.), også hvis man bor hos eventuel 
familie.

Vagterne er hyggelige og fredelige, der er mu-
lighed for at læse på vagten, derudover bliver 
der sørget for kaffe, the og kage på vagten.
 Der vil være 2 lønnede følgevagter med et er-
farent holdmedlem før første selvstændige vagt.

•
•
•

•
•
•

•

•

Krav: 
Min. 300 timer
Kan tage nattevagter i hverdagene
Kunne deltage i undervisning i BiPAP-venti-
lation på rigshospitalet
Være interesseret i at arbejde på hold med 
alt hvad det indebærer

OBS! VT er IKKE et krav
Ansøgningsfrist: 
22/9-2006, via www.fadl-vagt.dk
Yderligere oplysninger: 
Holdleder Nicolai Bæk - tlf. 27204386 mail: 
Nicolai@sundbynet.dk

HOLD 1603 SØGER 6 NYE BLOD-
PRØVETAGERE.
Hold 1603 tager blodprøver på Rigshos-
pitalets forskellige afdelinger alle hverd-
age fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 
08.00, som får fri klokken 14.00, og ligeledes 
møder 2 FADL-vagter ind klokken 11.00 og får fri 
klokken 17.00. Desuden er der bagvagts-funktion 
i tilfælde af sygdom.  Der afholdes holdmøde en 
gang om måneden, hvor der er mødepligt
Krav til dig som ansøger:

SPV-kursus. 
Du skal kunne deltage i introduktion 
mandag d. 18/-09-06 kl. 14:00-16:00.
Komme til holdmøde torsdag d. 21/9-06 Kl. 
17.15, på Panum

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. sept. 2006 kl. 
10:00 via: www.fadl-vagt.dk
Ønsker du yderligere information kan du 
kontakte holdleder Jan P. Christensen pr mail.: 
janpc@mail.dk 

NYE ”VAMPYRER” TIL HOLD 1606 
PÅ KLINISK BIOKEMISK AFDE-
LING 339 HH –  NOGET FOR 
DIG?
Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
hold på pt. 14 medicinstuderende 
fordelt på 6. til 11. semester. 
Vi søger ekstra ”vampyrer” (blodprøvetager), 
som er interesseret i at blive en del af holdet. Vi 
huserer på Hvidovre Hospital hvor vores arbejde 
består i blodprøvetagning i ambulatorium og på 
sengeafsnittene. 

Vi har følgende arbejdstider: 3 blodprøve-
tagere på arbejde mandag og onsdag 8-15, 2 
blodprøvetagere på arbejde tirsdag og torsdag 
8-15, én blodprøvetager mandag-fredag 12.30-
18.30.
Krav:

Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men 
ikke et krav, da der vil være lønnet 
oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage 4-5 vagter månedligt plus et 
par bagvagter (også i eksamensperioder).
Deltage på holdmøde torsdag den 28. 
september.
Godkendt akkrediteringskort

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 
bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter på en psykiatrisk afdeling hvor du har 
ansvaret for en aggressiv manisk patient, så snup 
en ansøgning på FADL’s vagtbureau og søg. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er 
du velkommen til at kontakte afdelingsbioanaly-
tiker Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand 
Ulrich på 61794744.
Ansøgningsfrist: Fredag den 15. september 
inden kl. 12.00 (husk at angive semestertrin), på 
www.fadl-vagt.dk

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

1607 BLODPRØVETAGNING-
SHOLD PÅ HILLERØD SYGEHUS 
SØGER 9 NYE MEDLEMMER. 
Har du lyst til at være en del af et 
velfungerende hold på en FADL-venlig 
afdeling? Med god løn og gode arbe-
jdstider? Med eget tøj og eget skab? 
Få betalt dit klippekort samt løn for 
transporttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød 
Sygehus udvider med aftenvagter i hverdagene og 
dagvagter i weekenden og søger derfor 9 nye stikkere 
med ansættelse pr. 1. november 2006. Arbejdet foregår 
i ambulatoriet og rundt på Hillerød Sygehus’ afdelinger. 
Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 7.30-15 er vi 2 
på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 7.30-15 er 
der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage tager vi 
kun blodprøver, men i vagterne tager vi også EKG og 
blodsukker.
Betingelser for ansættelse:

Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om 
måneden.
Du skal have lyst til blive på holdet i en 
længere periode. Derfor prioriteres lavt 
semestertrin højt.  
Du skal kunne deltage i holdmødet tirsdag 
d. 19. september 2006 kl. 20.00
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være lønnet og foregå i 
slutningen af september samt i oktober.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 15. september kl. 12.00 (med angiv-
else af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive eller ringe til holdleder Sarah Wåhlin: 
waahlin@stud.ku.dk eller på telefon 226 226 47.

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR BISPEBJERG HOSPITAL
Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroen-
terologisk afdeling K1 og K2 søger 8 - 9  
FADL – vagter  som lægesekretærvikar 
på hold 1703. Arbejdstid alle hverdage, dag 
og aftenvagter.  De første 3 måneder vil dog kun 
være dagvagter, grundet oplæring m.m.
Alle vil modtage grundig oplæring i 5 dage á 4 
timer fra kl. 16.00 – 20.00.
Jobbeskrivelse:

Skrivning af operationsbeskrivelser, endosko-
pibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve 
m.m.
Indlæggelse / udskrivelser af planlagte 
patienter
Ajourføre diagnoser
Div. bestillinger af prøver 
Telefonbetjening 
Div. registreringer i fællesjournal
Modtage og videreformidle beskeder til 
relevante samarbejdspartnere 
Deltagelse i tvær- og monofaglige møder 
og temadage m.m.

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet 
kursusafdelingen hos Adm. Sygeplejerske Gry 
Orkelbog  
Krav: 

Skal have bestået 4 semester
Minimum 200-300 SPV timer 
Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne fl ere 
Det forventes at du er på holdet min.1 år
IT kyndig på bruger niveau
Har minimum 150 anslag pr./min.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn
Ansøgningsfrist: Den 15. september inden kl. 
12.00 til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale holdes den 19. september 
på BBH med ledende lægesekretær Lise Karlsen. 

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

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
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ER DU INTERESSERET I KARDI-
OLOGI?
Hold 4103 søger 2 nye holdmedlemmer 
til start henholdsvis den 1.oktober og 1. 
november. 

Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte 
hjertemedicinske afdeling, hvor vi dækker aften 
og nattevagter alle ugedage og dagvagter i 
weekends og på helligdage. 
Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 sen-
gepladser, det passes af en kardiologi assistent. 
og en sygeplejerske.

Vi kan tilbyde:
Et spændende og meget klinisk relevant arbejde 
med observation og pleje af kardiologiske 
patienter. Afsnittet modtager primært patienter 
med komplikationer til myokardieinfarkt og 
hjerteinsuffi ciens såsom rytmeforstyrrelser, lungeø-
dem etc. Desuden modtager vi patienter med 
aotadissektion til blodtryksmonitorering. Arbejdet 
er meget selvstændigt i tæt samarbejde med 
sygeplejersker og læger. Du får rutine i a-punktur, 
sonde- og kateteranlægggelse, EKG analyse og 
deltagelse i hjertestop. 
Den ekstra bonus er en særdeles god løn og et 
hold med gode kollegaer. Vi har et vagtgennem-
snit på 5 vagter pr måned og der er plads til lidt 
variation, når du er erfaren på holdet.

Du skal:
- være engageret og ansvarsbevidst i dit møde 
med alvorligt syge patienter.
- have min 250 vt-timer og være på fase II
- gerne have erfaring fra andet fasthold og 
kunne tage blodprøver og lægge venfl on m.m.
- tage min. 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr.
- tage min. 2 følgevagter af ca. 4 timer før start
-  have lyst til at deltage i holdmiddage nu og da
- du skal kunne være på holdet min. et år
- deltage i holdmøde d. 21 september kl. 17.

Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad 
du laver ved siden af studiet.

Ansøgningen sendes til vagtbureauet via www.
fadl-vagt.dk senest torsdag d. 14.september 
kl.12.00.

Ved evt. spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder Morten Suppli på 28714025.
 

INTENSIVHOLD
ROSKILDE INTENSIV HOLD 4106

Afdelingen søger yderligere 5 - 6 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 være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

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 kom-
plekse situationer, som intubation, 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 dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
-Kan tage min.7 vagter om måneden  (for at få 
noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år 
(for at afdelingen og holdet har glæde af dig).
-Kan tage 16 lønnede følgevagter (under 
oplæring VT –løn)
-Du skal kunne tage efterårets Intensiv kursus (se 
semesterhæftet)

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

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag d. 25. september 2006 kl. 12.00. Ansøgn-
ing via www.fadl-vagt. dk København  
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 28. september.  

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV 
 søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialysebehandling 
og blive i stand til at arbejde selvstændigt på 
afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 
dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og 
vi har på den baggrund forhandlet os til et 
løntillæg på kr. 25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter 
hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge 
sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 

HJEMMEDIALYSEHOLD I ØL-
STYKKE

Hjemmedialysehold 4222 søger nye 
medlemmer til indsupplering 
Pr. 1/10. 2006.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering 
under dialysen samt afslutning. Der køres dialyse 
i hjemmet.
Pt’en er en meget sød og rar dame, der har kørt 
hæmodialyse i  27 år.
Nuværende er vi 3 på holdet, men to stopper da 
de bliver kandidater.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Dan Calatayud på tlf. 51 60 86 68 for at høre 
nærmere.

Ansøgningsfrist: 15. september 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold

4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på 
holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med 
mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 
12), hvor du følges med en af afdelingens ruti-
nerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder 
fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og 
aftaler vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 
200 VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. 
Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, 
da det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller 
skulle du have yderligere spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte holdleder 
Anne Vest Sørensen på 25331649 eller pr. e-mail: 
annevest@lycos.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 
2006. Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding. 

HOLD 9000

Holdet på Vagtbureauet søger et nyt 
medlem.

Arbejdssted: Vagtbureauet på Skt. Hans Torv

Arbejdet: 
Telefonisk kontakt til kunder og vagttagere, 
dækning af SPV-vagter samt div. administrative 
opgaver.

Arbejdstid: 
·Hverdage dækker holdet vagter kl. 11-17 samt 
kl. 17-7.30 (disse afholdes primært som dob-
beltvagter, dvs. kl. 11-7.30. 
·Søndage og helligdage dækker holdet vagter 
kl. 8-17 samt kl. 17-08 (disse afholdes primært som 
dobbeltvagter, dvs. kl. 08-08)

Løn: 
SPV-holdløn. Om natten ml. kl. 24 og 04 betales 
dog kun 75 kr. /time. Til gengæld er det, i det 
omfang der er tid, muligt at passe vagten hjem-
mefra (med mobil og laptop) om natten, samt at 
sove når telefonen ikke ringer. 

Kvalifi kationer: 
Aktiv vagttager, gerne bred vagterfaring, 
servicemindethed, evne til at bevare overblik 
når der er travlt. Fleksibilitet ved vagtplanlægn-
ing samt sygdomsdækning. Skal kunne tage ca. 
6-8 vagter/måned. Gerne tidligt i studiet, vilje til 
at blive på holdet længe. Skal kunne deltage i 
holdmøde 25/9 kl. 16. 

Yderligere informationer: Ring og tal med en af 
dem der tager telefonen i vagtafdelingen. (Helst 
ml. kl. 18 og 20).

Ansøgning: Til Vagtbureauet, att. Peter Andersen, 
senest onsdag 20/9 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler 
afholdes 21/9 samt 22/9.

VAGTBUREAUET

Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte 
hjertemedicinske afdeling, hvor vi dækker aften 
og nattevagter alle ugedage og dagvagter i 
weekends og på helligdage. 
Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 sen-
gepladser, det passes af en kardiologi assistent. 
og en sygeplejerske.

Vi kan tilbyde:
Et spændende og meget klinisk relevant arbejde 
med observation og pleje af kardiologiske 
patienter. Afsnittet modtager primært patienter 
med komplikationer til myokardieinfarkt og 
hjerteinsuffi ciens såsom rytmeforstyrrelser, lungeø-
dem etc. Desuden modtager vi patienter med 
aotadissektion til blodtryksmonitorering. Arbejdet 
er meget selvstændigt i tæt samarbejde med 
sygeplejersker og læger. Du får rutine i a-punktur, 
sonde- og kateteranlægggelse, EKG analyse og 
deltagelse i hjertestop. 
Den ekstra bonus er en særdeles god løn og et 
hold med gode kollegaer. Vi har et vagtgennem-
snit på 5 vagter pr måned og der er plads til lidt 
variation, når du er erfaren på holdet.

Du skal:
- være engageret og ansvarsbevidst i dit møde 
med alvorligt syge patienter.
- have min 250 vt-timer og være på fase II
- gerne have erfaring fra andet fasthold og 
kunne tage blodprøver og lægge venfl on m.m.
- tage min. 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr.
- tage min. 2 følgevagter af ca. 4 timer før start
-  have lyst til at deltage i holdmiddage nu og da
- du skal kunne være på holdet min. et år
- deltage i holdmøde d. 21 september kl. 17.

Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad 
du laver ved siden af studiet.

Ansøgningen sendes til vagtbureauet via www.
fadl-vagt.dk senest torsdag d. 14.september 
kl.12.00.

Ved evt. spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder Morten Suppli på 28714025.

hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

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 kom-
plekse situationer, som intubation, 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 dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
-Kan tage min.7 vagter om måneden  (for at få 
noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år 
(for at afdelingen og holdet har glæde af dig).
-Kan tage 16 lønnede følgevagter (under 
oplæring VT –løn)
-Du skal kunne tage efterårets Intensiv kursus (se 
semesterhæftet)

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

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag d. 25. september 2006 kl. 12.00. Ansøgn-
ing via www.fadl-vagt. dk København  
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 28. september.  

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV 
 søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialysebehandling 
og blive i stand til at arbejde selvstændigt på 
afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 

HJEMMEDIALYSEHOLD I ØL-
STYKKE

Hjemmedialysehold 4222 søger nye 
medlemmer til indsupplering 
Pr. 1/10. 2006.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering 
under dialysen samt afslutning. Der køres dialyse 
i hjemmet.
Pt’en er en meget sød og rar dame, der har kørt 
hæmodialyse i  27 år.
Nuværende er vi 3 på holdet, men to stopper da 
de bliver kandidater.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Dan Calatayud på tlf. 51 60 86 68 for at høre 

12), hvor du følges med en af afdelingens ruti-
nerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder 
fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og 
aftaler vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 
200 VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. 
Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, 
da det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller 
skulle du have yderligere spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte holdleder 
Anne Vest Sørensen på 25331649 eller pr. e-mail: 
annevest@lycos.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 
2006. Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding. 

HOLD 9000

Holdet på Vagtbureauet søger et nyt 
medlem.

Arbejdssted: Vagtbureauet på Skt. Hans Torv

Arbejdet: 
Telefonisk kontakt til kunder og vagttagere, 
dækning af SPV-vagter samt div. administrative 
opgaver.

Arbejdstid: 
·Hverdage dækker holdet vagter kl. 11-17 samt 
kl. 17-7.30 (disse afholdes primært som dob-
beltvagter, dvs. kl. 11-7.30. 
·Søndage og helligdage dækker holdet vagter 
kl. 8-17 samt kl. 17-08 (disse afholdes primært som 
dobbeltvagter, dvs. kl. 08-08)

Løn: 
SPV-holdløn. Om natten ml. kl. 24 og 04 betales 
dog kun 75 kr. /time. Til gengæld er det, i det 
omfang der er tid, muligt at passe vagten hjem-
mefra (med mobil og laptop) om natten, samt at 
sove når telefonen ikke ringer. 

Kvalifi kationer: 
Aktiv vagttager, gerne bred vagterfaring, 
servicemindethed, evne til at bevare overblik 
når der er travlt. Fleksibilitet ved vagtplanlægn-
ing samt sygdomsdækning. Skal kunne tage ca. 
6-8 vagter/måned. Gerne tidligt i studiet, vilje til 
at blive på holdet længe. Skal kunne deltage i 
holdmøde 25/9 kl. 16. 
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VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

Ansøgningsfrist er 15. september 2006.
Ansættelsessamtaler bliver afholdt i uge 38. Føl-
gevagter afholdes i sept./okt.  således at ansatte 
vil være vagtaktive fra oktober 2006.

Kunne du tænke dig fordele som: 
1)at vide, at du skal på arbejde, når du har skre-
vet dig på til vagt,
2)at det er på samme afdeling hver gang,
3)at du kender dem, du møder på arbejde med,
4)at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt 
med, hvad du kan,
5)at have mulighed for at lære mere og vedlige-
holde, hvad du allerede har lært,
6)at blive fortrolig med nogle og bekendt med 
andre procedurer inden for observation, pleje og 
behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 
 1.de basale kliniske færdigheder,
 2.dit kliniske blik og
 3.håndteringen af patienter med  
 kredsløbs- og respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på 
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 
2, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange 
forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og 
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- 
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for 
kongenitte hjertefejl.

ANNONCER 
FORTSAT

Speciale eller ph.d. i cellebiologi? 

Overvejer du at skrive speciale eller ph.d. inden for cellebiologi, 
så kom og hør om cellebiologi som forskningsområde på 
Panum Instituttet.

Præsentationen finder sted mandag den 25. september kl. 13:00 - 15:30
i DAM Auditoriet på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København

Program: 

13:00-13:10  Om cellebiologi som forskningsområde, 
  om Cellebiologi-Clusteret og om cellebiologimiljøet 
  på Panum v/ Bo van Deurs
13:10-13:40  Glycobiologi v/ Henrik Clausen
13:40-14:10  Membraner og lipid rafts v/ Gert Hansen 
14:10-14:40  Endocytose og regulering af ErbB receptorer 
  v/ Kirstine Roepstorff 
14:40-15:10  Differentiering af mammaepithel v/ Ole William Petersen 
15:10-15:30  Generel diskussion 

Herefter bydes på en forfriskning.

Arrangør: Satsningsområdet BioCampus og Cell Biology Cluster 

Læs mere på: www.ku.dk/satsning/biocampus

VAGTBUREAUET
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i week-enden. På vagterne indgår 
vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af 
intensivsygeplejersker og er med til at passe 
patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver 
ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.
Ansøgningskrav: 
1.400 VT-timer. (Der kan dispenseres herfor, hvis 
vi vurderer at ansøgeren alligevel er kvalificeret. 
Så søg selv om du har færre timer).
2.Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordn-
ing).
3.Du skal kunne tage 25 vagter inden for de 
første 3 måneder, og herefter min. 6 vagter 
pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de 
mange forskellige patienter, er det nødvendigt 
med en grundig indføring. Fordelen er, at man 
lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mu-
lighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
4.Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, 
og at du er motiveret for at indgå i et team 
både som ventil og i forhold til afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive 
på holdet mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelsesk-
rav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er 
kvalificeret, og man skal således ikke afholde 
sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok 
VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, 
der tidligere har haft ansættelse på afdelingen, 
samt ansøgere der forventes at kunne blive på 
holdet i lang tid.

Yderligere info fås hos holdleder:  
Nicolai Preisler:È61778982 npreisler@hotmail.
com
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold 

Til Drengene: Ja... eller pigerne.
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Den glade vinder af Sundrådets konkurrence 
Anna.

Præmien, en 30 Gb iPod, vil Anna få megen 
glæde af fremover. Apple produkter er jo 
generelt ret seje. Det kunne man få syn for i 
sidste uges stor-satsning Apple On Campus, der 
trak fulde huse foran Lundsgaard. 

Nu er 30 Gb temmelig meget plads, hvis ikke 
lige man har DUM sæson 1+2 at hælde på. Så 
her fra redaktionen vil vi gerne komme med 
nogle bud på hvad Anna kan have på sin nye 
iPod.

1. Alle tidligere numre af MOK

2. Alle 11 udgaver af sommerens mega-hit 
"Boten Anna"

3. Asfalt-Oles nye cd "Asfalt-Eksem"

4. Medicinsk Kompendium som lydbog

Et stort tillykke herfra
-Mok-red/Martin

JAG KÄNNER EN BOTT...

Til Pigerne: Dr. Shepherd - mums!

Den Mendelske arvegang er særligt eftertraktet hos PanumPandaerne



18

HEJ ALLE KRISTNE MEDICI-
NERE

Vi vil som basisgruppe invitere til ”semesterop-
startshygge” onsdag den 13 sep. Vi mødes i foyeren 
ved svingdøren kl. 18.30, hvorefter vi hygger på 
plænen med mad og spil samt siger goddag til 
nye ansigter. I tilfælde af, at vi ikke er sluppet af 
med augusts våde tendenser, 
forefindes en plan B. 

Velkommen til en 
basisgruppe med Gud i 
centrum.

VIGTIGE DATOER FOR DEM 
DER ER INTERESSERET I AT 
TAG UD MED PIT :

- INFO-møde : tirs 12 sep kl 17.00 i lille mødesal

- ANSØGNINGFRIST for dem der vil ud i foråret 
’07 : 20 sep ’06
Ansøgningsskemaer ligger foran IMCCs lokal.

- UDVÆLGELSES-møde : den 22 og 23 sep i Århus. 
KBH-delegationen tager toget kl 16.56. Kontakt 
Sarah ( 26 83 88 01) hvis du vil med.

- Generalforsamling i KBH ( afholdes på IMCC’s 
generalforsamling ) : weekenden 6-8 oktober.

GRØNLANDS GRUPPEN I IMCC 
SØGER NYT MEDLEM
 
IMCC Grønland formidler hvert år kliniske ophold 
på grønlandske sygehuse af 1 måneds varighed i 
månederne april-september samt enkelte pladser 
om vinteren.
Vi er en gruppe på 5 personer i hhv. Århus, Odense 
og København. Da jeg som pt. eneste medlem i 
København er på vej ud af gruppen næste forår, 
søger vi to nye medlemmer i København. Meget af 
arbejdet i gruppen foregår pr. mail. Hvert medlem 
har sine små ansvarsområder. Vi mødes mindst én 
gang årligt i en weekend i februar, hvor pladserne 
fordeles. Vi bestræber os også på at deltage i IM-
CC’s generalforsamling og møderne for IMCC’s 
undergrupper.  

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland 
er bestået 8. semester. Det vil være fint, hvis du er 
midt i studiet så du kan være med et par år. 

Har du spørgsmål? Skriv til greenland@imcc.dk

Med venlig hilsen Marianne fra
IMCC Grønland

På vegne af Sehat vil vi gerne 
starte efterårssemesteret med 
at byde både de nye og gamle 
studerende velkommen med 
semesterets første månedsmøde.

Dette afholdes fredag d. 15. september kl. 1630 I 
FADLs mødelokale (Bygn. 1.2).

Til dem af jer der er nystartere eller ikke kender os, 
så er vi en basisgruppe på Panum Instituttet, som 
består af både færdiguddannede og studerende in-
denfor de sundhedsvidenskabelige uddannelser. 

Ordet ”Sehat” betyder helbredstilstand eller sund-
hed på over 10 sprog inkl. tyrkisk, urdu, farsi og 
arabisk. Og vores hovedformål med foreningen 
er netop at formidle sundhedsoplysning og øge 
sundhedsbevidstheden blandt de etniske minor-
itetsgrupper i Danmark. Dette forsøger vi at opnå 
ved bl.a. mange forskellige aktiviteter, heriblandt 
diverse arrangementer på Panum Instituttet. 
Samtidigt har vi samarbejde med flere instanser, 
store som små, hvor du kan være med til at give 
dit bidrag med mange andre. 

Vi går et spændende efterår i møde, og vil du være 
med til at præge arbejdet, eller er du blot en lille 
smule nysgerrig, så kom til mødet på fredag og 
hør nærmere. I dette semester har vi bl.a. planlagt 
endnu et arrangement i rækken om den etniske 
patient som nu har kørt igennem nogle semestre. 
Følg med i MOK

For yderligere information. Kontakt 
os på sehat@punkt.ku.dk eller besøg 
vores hjemmeside www.sehat.dk eller 
duk op og hør nærmere til mødet.

Vel mødt!

- LEGAT-møde : tirsdag 10 oktober 2006.

Alle møderne er obligatoriske ifølge de nye regler 
hvis man gerne vil prioriteres ved ansøgningen. 

Sarah Samama 
Jensen, 
Lokalformand for 
PIT i København

INDRE ORGANER
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På torsdag den 14. september fra 16.00 til ca. 19 
afholder SATS København en informationsaften 
om muligheden for at skrive sin OSVAL opgave 
i anæstesiologi.

Der vil være oplæg om anæstesiologisk forskning, 
præsentation af nye forskningsprojekter og frem-
læggelse af færdige OSVAL 1 og 2 opgaver (10 min 
præsentation og 5 min diskussion).

Arrangementet afholdes på Rigshospitalet konfer-
ence lokale 1 og arrangementet er åbent for alle 
studerende, tilmelding til Jacobvad@stud.ku.dk. 

Yderligere information om SATS se 
hjemmesiden: www.sats-kbh.dk

Venlig hilsen
SATS Kbh

Sæt kryds i kalderen onsdag d. 27. sep. når 
RwanDAnmark inviterer til et oplæg om Mental 
Health. 
Der vil blive talt om psykisk sundhed generelt, og 
vores Rwandiske studerende,, som besøger Køben-
havn for tiden, har forberedt et oplæg om Mental 
Health in Rwanda after the genocide.
Hold øje med næste uges MOK.

VH RwanDAnmark - IMCC

SEMESTERSTARTSFEST!!
Der er semesterstartsfest på 
lørdag! Billetter kan købes i løbet 
af ugen i klubben og kantinen…

Har du lyst til at være med i Husgruppen?
Husgruppen (HG) er den basisgruppe der driver 
studenterklubben. Vi er primært en social og 
festlig basisgruppe med ekstremt lille vægt på 
studierelevante emner. Hvis du er interesseret i 
at være med i husgruppen vil der blive holdt en 
række intromøder for nye medlemmer. Information 
vil blive slået op i MOK.

Åbningstider:
Tirsdag-tosdag 
11-17
Fredag 11-17+

INFORMATION FRA SUNDRÅ-
DET

Vinderen af Sundrådets iPod-
konkurrence blev:

Vinderen blev trukket ud blandt de som havde 
svaret rigtigt på alle 13 spørgsmål.

Vinderen blev Anna Karen Haugaard! Til lykke!
Se den glde vinder på side 17!
De rigtige svar er:

1. Hvem planlægger studieordningen på dit studie? 
-Studienævnet
2. Hvad er forholdet mellem studerende og lærere 
i studienævnet?-1:1
3. Hvad hedder dekanen ved fakultetet?-Ulla 
Wewer
4. Hvad hedder studielederen ved dit studie?-
Pernille Due (medicin), Lis Almer Nielsen (odon-
tologi), Lisbeth Ehler Knudsen (fsv), Bodil Norrild 
(humanbiologi)
5. Hvor mange studerende læser ved dit studie?
-3008 (medicin), 444 (odontologi), 300 (fsv), 92 
(humanbiologi)
6. Hvad hedder ordningen som gør, at man som 
studerende kan forske allerede under studiet?
-Prægraduat forskningsår
7. Hvad hedder gruppen som arrangerer fredagsbar 
og fest på dit studie?
-Husgruppen
8. Hvad står F&I for? Hvornår holder de møde 
næste gang?-Forskning og Innovation- møde ons-
dag d. 13. sept. kl 16.
9. Hvad står SATS for, og hvornår holder de 
månedsmøde?-Studerendes anæstesiologiske og 
traumatologiske selskab- møde onsdag d. 6. sept. 
kl 16:15
10. SATS holder kurserne ”Metodekursus 1 og 2”. 
Hvad lærer man på disse?
-1:Nødtracheotomi, pleuradræn og intraossøs 
adgang. 2: Teoretisk og praktisk uddannelse i 
luftvejshåndtering
11. Hvad står SIMS for og hvornår holder de 

pnh@adm.ku.dk

Girafføljetonen er slut (kan læses på vores hjemme-
side: www.sund.ku.dk/praest), men vi vil lave en 
samling af giraffer på kontoret, så hvis du 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! 

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.

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

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 37
EN NY START…

Studenterpræsten er på banen igen. Vi har hilst 
nye studerende velkommen på ruskurser og rund-
visninger, ved introarrangementer og markedsd-
age, og vi er klar til at stå til rådighed for både 
dem og de mere rutinerede stud.’er. Præsten og 
undertegnede er klar til at lytte, til at døbe og vie, 
til at diskutere, til at perspektivere, til at strikke og 
til alle de andre ting, som vi gør. Gør brug af os!

Vi er gået ind i vores 7. år på stedet og kan netop 
i disse dage tænke 5 år tilbage til de dage, da vi 
annoncerede en semesterstartsgudstjeneste. Den 
skulle holdes over temaet ”Byen og Verden. Provins 
og hovedstad. Udlængsel og hjemve”. Der var dead-
line i MOK mandag den 10. september, og da bladet 
udkom onsdag den 12. var den uskyldige illustra-
tion, som vi havde valgt til vores plakater, pludselig 
uhyggelig, upassende og håbløst forældet. New 
Yorks skyline og resten verden var forandret.

Sådan rammes eller overhales vi af forandringer. 
Store eller små. Velkomne eller uvelkomne. 
Planlagte eller overraskende. Og vi må gøre hvad 
vi kan, for at omstille os til nye omstændigheder 
igen og igen. Det kan være hårdt arbejde, så vi vil 
herfra slå et slag for pausen. Find din egen mentale 
pauseknap og giv dig selv lov til at trykke på den i 
ny og næ. Lad den være trykket ind i et sekund, en 
time eller en måned og vend tilbage med fornyet 
energi, nyt perspektiv eller lidt mere ro i sjælen. 

God fornøjelse med studierne og alt det andet!

Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Oktoberfest

Tid: Fredag den 29. okto-
ber kl. 18.30
Sted: Sankt Johannes 
Kirke og Sankt Johan-
nesgården, Blegdamsvej 
1B, kælderen, ved Sankt 
Hans Torv
Pris: Kr. 75,- som betales 
ved indgangen
Tilmelding: Til oktober-
fest-dk@hotmail.com, tel-
efon 28 75 70 94 eller ved 
personlig henvendelse på 

kontoret. SENEST onsdag den 27. september.

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Tidligere semestres studiekreds er blevet ramt af 
forandring. Møderne bliver nu holdt hyppigere, og 
der vil være lagt op til mindre forberedelse og mere 
fri debat. Studenterpræstens debatforum vil være 
et sted, hvor man kan diskutere emner som ligger 
mellem videnskaben og resten af verden – mest 
dog det mere uhåndgribelige som religion, kunst, 
etik og filosofi. 

Studenterpræsten vil komme med et kort oplæg om 
et emne som fx: tro & viden, evolution & design, 
Darwin & Grundtvig, kemi & kærlighed; etik & te-
knik, vilje & instinkt, kunsten & videnskaben – og 
derefter er ordet frit. Kom selv med flere forslag!

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; 
første gang: 12/9 (og i øvrigt 26/9 – 10/10 – 24/10 
- 7/11- 21/11- 5/12) 

Sted: HCØ. 

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 

månedsmøde?
-Studerendes idrætsmedicinske selskab- møde 1. 
tirsdag i måneden.
12. Hvilket arrangement holder SIMS i Fælledpar-
ken d. 22. september?
-Panummesterskaberne i fodbold
13. Hvad er temaet på årets weekendtur med 
Gruppen for Integreret Medicin (GIM)?
-Manuel Medicin 

Vi takker alle som har indsendt svar. 
Til de af jer som ikke vant, vil det 
komme endnu en konkurrence om ikke 
så alt for længe.

INDRE ORGANER
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Herover har vi indsat de parterapi-diagrammer, der skulle 
forsøge at få Christinamusens og Peters forhold tilbage på 
skinnerne. Objektivt bragte de dog flere konflikter ind i, hvad 
der i forvejen er et rodet hjem. Peter var straks ude med riven 
og lod Dukkebarnet forstå, at hvis byture betyder så meget, 
skulle hun nok ikke have fået barn i så ung en alder (1-0 til 
Peter).  Christina svarede dog hårdt igen med, at vrisse over 

at hun var røget i samme kasse som sønnen Lucas.
Nogle vil nok fare frem og give Christina medhold i, at HI-FI 
og elektronik spiller en lidt for stor rolle i Peters liv. Mok-
redaktionen mener, at dette er en grov overfotolkning. 1. Peter 
er elev i Føtex og er derfor nødt til at være med på noderne 

2. Peters kæreste er en arbejdssky zombie.

For lige at give et bud på hvordan et sådan diagram succesfuldt 
kan udfyldes, har vi indsat Moks madpyramide.

Mok-red/Martin

DUM PARTERAPI


