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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: Ingen
Udgives af FADL og 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: Extreme Makeover - Redacteur edition.

Onsdag:  MOK nr 7½, årgang 39 ligger allerede på www!

Torsdag: kl. 14 i klubben: Panummesterskaberne i   
  Kæderygning
  

Fredag: Kl. 16: Tour de France Bar

Lørdag: Boybandbar kl. 23-01.
  Karaoke till you die!

Søndag: Av av av av av av mit hovede.  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: æv...

Denne   redaktion
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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

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

OK, helt ærligt, så er der ingen 
leder i denne udgave af MOK.
Måske en lettere aparte version, 
denne MOK-online-only version 
7.5?
Næ nej, ikke som i gamle dage - der 
kunne man snakke om MOK indlæg 
så det baskede!

Exhibit 1:
MOK forside, Årg 28 - 1995, nr. 6 
af den 11/10.  
For dem af jer der ikke kan huske det 
(de fleste af jer var vel ved at indleve 
jer i folkeskolens undervisning) var 
forsiden en sakset (shh...) artikel 
fra Politiken kaldet "Forkromet 
lommeuld" - en boganmeldelse af 
Marie Tetzlaff.  Jaja, get-to-the-
point.  Bogen var såmænd skrevet 
af læge Søren Ventegodt.
Ja, selvsamme Søren Ventegodt 
der nu pryder MOK's væg i form 
af en spiseseddel fra Ekstra Bladet 
med overskriften "Dr. Klam politi 
anmeldt".
Et par af Marie Tetzlaffs guldkorn 
følger:

"... fra læge Søren Ventegodts 
velbeslåede Forskningscenter for 
Livskvalitet, hvor han har fået 
udgivet sin totalt intetsigende 
bog..."

"Alle udsagn i bogen bider sig selv 
i halen."
(Man mindes en tv-debat med for-
fatteren)...

...og han er selvfølgelig:
Til pigerne!

Iøvrigt mener jeg...
.. at Martin BC skal til at trække ballerne sam-
men og opdatere sin hjemmeside noget oftere 
- gøgl er ikke længere gøglet, med mindre det 
bliver fornyet!

"Ventegodt har ikke den store tillid 
til sine læseres intelligens - eller 
også er hans egen til at overse."

"Ventegodts syn på sygdom, især 
kræft, ligger betænkelig nær på en 
anklage af de syge for selv at være 
ude om det. Deres indre landskab, 
deres billede af virkeligheden - en 
metafor han skamrider som alt an-
det - er nemlig ved siden af, forkert, 
skævt og derfor ondt."

"Denne bog befinder sig på et 
niveau, de bedre dameblade for-
længst har forladt."

Og med et sidste hug, dekapiterer 
Marie Tetzlaff fuldstændig man-
den, der senere ville befinde sig i 
Sundhedsstyrelsens gabestok i så 
fornemt selskab som Dr. Jørn Ege:

"Jeg har gransket Rigmor Mydt-
skovs nydelige fotoportræt af Søren 
Ventegodt på bogens klap og spurgt 
mig selv: er denne mand idiot eller 
kyniker - eller det der er værre? Jeg 
ved det ikke. Hans bog er en hån 
mod virkelig syge mennesker. De 
raske kan slå sig på lårene, for den 
er samtidig den mest latterlige, jeg 
nogensinde har læst"

AP Skovsen/MOK-red

PS: Ses til 69-timers bar!

LEDER ELLER EJ? 
- man kan jo altid gøgle lidt...

... og lidt til drengene - 
jeg ved det har været en lang uge!

WWW.MOK.INFO

WWW.MOK.INFO

WWW.MOK.INFO

WWW.MOK.INFO

REDAKTIONELT OG FRÆKKE DAMER
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TIRSDAG DEN 24.10.06
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Så Tag Jer Dog Sammen! 
(instr. Morten Olsen)

Nynazisten Graver er idømt samfundstjeneste og skal 
derfor tilbringe en tid hos landsholdstræneren Morten, 
der forsøger at bringe kriminelle tilbage på den rette vej. 
Graver er dog ikke umiddelbart modtagelig for Mortens 
næstekærlige budskaber, og han bliver provokeret af 
hans grænseløse godhed. Graver accepterer dog, at hans 
mål med opholdet bliver, at han skal bage en kage med 
æblerne fra træningsbanens fl otte æbletræ. Til slut bliver 
det dog for meget for Graver, og han dropper holdet til 
fordel for en karriere i et mørkt land med meget regn. 
Befolkningen i Danmark venter spædt på fortsættelsen 
der kommer næste år.

FILMKLUBBEN M8'NFILMKLUBBEN M8'N
PRÆSENTERER

WWW.MOK.INFO

PROGRAM 

22/10 20:55 De Unge Mødre III 13
22/10 21:25 De Unge Mødre III 14
24/10 20:55 De Unge Mødre III 15
25/10 20:55 De Unge Mødre III 16
29/10 21:00 De Unge Mødre III 15
29/10 21:30 De Unge Mødre III 16

Til alle uvidende studerende
Snarest vises Arnold Schwarzenegger 
klassikeren "Pumping Iron" fra 1977. 
Bodybuilding har ikke været det samme 
siden, Arnold har ikke været den samme  
siden.  Se den og lær det!

Til alle prospects
Filmklubben P8'n er en stendød basis-
gruppe.  Det var sjovt at se fi lm i klub-
ben til popcorn, slik og sodavand.  Det 
var herre grineren når der gang på gang 
blev vist kult-klassikeren "The Rocky Hor-
ror Picture Show" og pøblen kunne lege 
med...  Så hvis du vil genoplive P8'n er 
det bare at tage fat!

VERDENS BEDSTE BASISGRUPPE

Opskrift på Basisenheder:
Medulla:
675 g smør eller margarine - in-
gen light udgaver!
520 g sukker
3 romkugler
½ æske O'boy
lidt mel til den er klæg
Cortex: 
Marcipan
smeltet chokolade.

Medulla-ingredienserne røres 
sammen til en lind masse. Der 
kan evt. tilføjes lidt rom-essens 
blot for smagens skyld. 
Massen rulles ud til en lang pølse, 
som skal hvile køligt i mindst en 
halv time.
Marcipanen rulles flad med en 
kagerulle - brug lidt flormelis i 
stedet for mel, for at den ikke 
hænger fast i bordet.
Den kølige medulla-rulle pakkes 
derefter forsigtigt ind i marci-
panen. 
Rullen skæres i mundrette bidder, 
hvorefter hver ende af stykkerne 
dyppes i den smeltede men ikke 
kogende chokolade. 
Stil derefter basisenhederne på 
bagepapir et køligt sted, indtil 
chokoladen er størket.
Nyd! 
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TIL MOKS 
FORHENVÆRENDE 
CHEFREDAKTEUR!

TIL MOKS NYE 
CHEFREDAKTRISE

HENT DEM I FADL'S 
SEKRETARIAT PÅ KEMI-
GANGEN!

POESI TIL FOLKET:

Nik og Jay - Når et lys slukkes

"Speedometeret viser 65, 
han kører igennem indre by
Asfalten er våd, hans benz er forholdsvis ny
Et Rolex ur bevidner om en sund økonomi
Han dufter som man skal, hans hår er redt tilbage 
med gele."

MERE POESI TIL FOLKET:

Nik og Jay - Boing Boing

Ved du hvad hun si'r til mig?
Baby lad mig poppe den for dig
Lad mig poppe den for dig!
Boing boing, hendes krop går op og ned som en 
fjeder
Boing boing, og hun bliver ved og videre videre
Boing boing, så fantastisk, kan næsten ikke ha' 
det.

SAKSET FRA WWW.
NIKOGJAY.DK:
"Det er klart, at der sker noget, når man rammer 
de 25 år. Man er ikke længere så fokuseret på at 
score alle mulige piger og vil måske hellere have 
noget fast.
Måske tænder man også lidt oftere for TV-Avisen," 
mener Jay.

Så der er håb derude, kære FASE 1'ere, selv Jay 
bliver (lidt) voksen.

FAN-FORUM:
Til alle fans derude, så kan I smutte ind på www.
nexusforum.dk og diskutere med på spændende 
emner så som:

- Er Nik blevet far endnu?
- Er Nik på coke eller er de begge på coke?
- Nik og Jay flytter fra hinanden
- Afstemning: Hvem på Nexus er lækrest?

GØGL OG FANSIDE

Følgende kan kun anbefales 
HUSK LYD!

http://ting.rahbeks.net/
nik%20og%20jay%20kompot.mp3

MOK stillede en masse tilfæl-
dige mennesker følgende 
spørgsmål:
Hvad ville DU gøre hvis du kun 
havde én dag tilbage at leve i?
Her er hvad de svarede:

"Boing boing, den er svær... 
hmm.. jeg tror jeg ville hæve lidt 
penge på min firmakonto og gå 
ned og shoppe den bil jeg altid 
har tænkt på, altid har tænkt på, 
altid har tænkt pååå.."

Niklas 25 år og livsklog

"Det ved jeg ikke, men kan du 
høre hende synge? Kan du høre 
hende synge? Kan du høre hende 
synge? Nanananaaaaaa... hvaf-
for et remix er det hér? nananan-
aaa hvaffor et remix er det hér?"

Jannik 25 år og så vis
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...TAGER DU DIT FADL-BRANDKURSUS.

De fleste mennesker blev i weekenden chikaneret telefon-
isk af en flink fyr fra Vagtbureauet, som mindede dig om at du 
skulle huske at tage dit brandkursus. Han var så flink at skære 
ud i pap hvordan og hvorledes med login og password. Men hvad 
var det nu lige manden sagde mens du stod spritstiv og nøgen 
på HongKong? MOK kommer til din undsætning, og redder dig 
fra flere ubehagelige opkald fra Vagtbureauet! Hér kan du læse 
MOKs guide til at bestå dit brandkursus.

1. Find en computer der har internet. 
2. Åben en internet browser (ex. Internet Explorer)
3. I adresse-feltet skriver du nu: www.trygbrandskole.dk
4. Under feltet ”institution” vælger du nu ”FADL’s 
 Vagtbureau”
5. I feltet ”Login” skriver du nu din fødselsdag og dine initialer… hedder du for eksempel  
 Lille Ingrid og er født d. 17/11 1994 skriver du således ”171194LI” – smart!
6. Dit password er 123456

Der er nu muligheder for at lære alt hvad en rigtig brandmand kan. Til slut skal du gennemføre 
testen, som findes under fanebladet ”test”. Den består af 4 dele, som skal bestås. Du har uendeligt 
mange forsøg til at bestå hver test, så udelukkelsesmetoden kan også bare benyttes, om end du 
nok ikke bliver så ferm til at slukke rigtige ildebrande. 

Kan du så se og komme i gang!

Da MOK selvfølgelig kun er til for at hjælpe studerende i nød, giver vi dig i øvrigt også følgende 
kode til testen ”Sluk”: 

Til slut er der kun tilbage at gå ind på ”min side” og lave en tro og love erklæring på at du holder 
dig opdateret med brandinstrukserne!

Så er du færdiguddannet brandmand! 

SÅDAN! 

Kajzilla er fanget i en brand - 
hvordan vil du redde ham ud?

MOK REDDER DIG
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PROGRAM

[ TORSDAG ] 
TEMA: PROLETAR

TID STORE BAR LILLE BAR KØSSEREN
11-12 Reception

12-13 Hyldest til Gl. Studieordning

13-14 Hyldest til Gl. Studieordning

14-15 Forsvarbar SOS-bar

15-16 Rudolf Steiner Forsvarbar SOS-bar

16-17 Love bar Die Östdeutsche National Manschaft AMI Bar

17-18 Love bar Die Östdeutsche National Manschaft AMI Bar

18-19 Portør vs Slutty Nurse Sexbar (SexXpressen) Pause

19-20 Portør vs Slutty Nurse Sexbar (SexXpressen) Tyroler Bar

20-21 Portør vs Slutty Nurse Nonsens fodbold bar Tyroler Bar

21-22 Marilyn Monroe bar Nonsens fodbold bar Tyroler Bar

22-23 Marilyn Monroe bar Bil-/håndværkerbar Pause

23-00 Robin Hood Bil-/håndværkerbar Grise-fest

00-01 Stadig bare kattebar IshøjBar Grise-fest

01-02 Stadig bare kattebar IshøjBar Ung-rejs

02-03 Diktatorbar Kurt og Lærling Ung-rejs

03-04 Diktatorbar Kurt og Lærling

04-05

05-06 Grønlænderbar

06-07 Grønlænderbar

07-08

BANDS: FIFI DONG (GASOLIN JAM BAND) GÅR PÅ KL 20.

MOBILE BARER: ELEFANT, TRAGTEBAR

FORAN SCENEN: HÅNDVÆRKERBAR (EFTERMIDDAG)

PROGRAM TIL 69 TIMERS BAR
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PROGRAM

[ FREDAG ] 
TEMA: JORDEN RUNDT

TID STORE BAR LILLE BAR KØSSEREN
08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14 JM Bar Siamesisk tvilling Bar

14-15 Svenskerbar AaB Bar

15-16 Svenskerbar AaB Bar

16-17 Scuba Bar Ice Bar Cocktailbar

17-18 Scuba Bar Halloween Bar Cocktailbar

18-19 Fjernsyn for dig Halloween Bar Nam Bar

19-20 Stewardesse Tarteletbar Nam Bar

20-21 Stewardesse Lagers Specialøl-Bar Cirkus Julius

21-22 Britisk jagtbar Lagers Specialøl-Bar Cirkus Julius

22-23 Britisk jagtbar Uniformbar New York/Breaker Bar

23-00 Toms Chokoladebar Uniformbar New York/Breaker Bar

00-01 Toms Chokoladebar Piratbar Pause

01-02 Skotte Bar Piratbar Electronica

02-03 Skotte Bar Electronica

03-04 ZAR-Bar Electronica

04-05 ZAR-Bar

05-06

06-07

07-08

BANDS: NSTANT BOYS KL. 20.00

MOBILE BARER: ELEFANT, TRAGTEBAR, GØGLERNE FRA FLODEN PRÜTZ, PIRATSKIB

SCENEN: TOUR DE FRANCE PÅ SCENEN KL. 16.00

PROGRAM TIL 69 TIMERS BAR



9
PROGRAM

[ LØRDAG ] 
TEMA: PERFORMANCE

TID STORE BAR LILLE BAR KØSSEREN
08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15 Morfar Bar

15-16 Morfar Bar

16-17 Nis Bar

17-18 Scorebogs reception Skater Bar

18-19 Scorebogs reception Mariehønebar Skater Bar

19-20 BeduinBar Mariehønebar Karaoke

20-21 BeduinBar Fitness Karaoke

21-22 Top Gun Bar Fitness Karaoke

22-23 Top Gun Bar Truckertøse bar Karaoke

23-00 Boyband Bar Truckertøse bar Karaoke

00-01 Boyband Bar Lakse bar FestivalBar

01-02 ESC- Grand Prix Bar Lakse bar FestivalBar

02-03 ESC- Grand Prix Bar Lerdueskydning/Vildtkending Shake da bon bon bar

03-04 Omsen og Momsen Bondebar Shake da bon bon bar

04-05 Omsen og Momsen Bondebar Gøglerbar

05-06 Gøglerbar

06-07

07-08 69-timers udvalget

BANDS: MISS MIA AND THE BOOGIEMEN, KOMMER KL. 21.

KLUB 100 I KØSSEREN

SCENEN: REVY KL. 19

PROGRAM TIL 69 TIMERS BAR
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PAF 
- Panums Aktive 
Friluftsforening 

indbyder 
nye og gamle 
medlemmer til 
en spændende 
dag!
 

Vi mødes hver 4. torsdag i måneden, og 
kigger på stykker af naturen. 
På torsdag handler det om træet 
Bævreasp, også kaldet Populus tremu-
la, som normalt bruges til fremstilling 
af tændstikker. 
Formand Buffy Hansen holder et kort 
foredrag for os, og derefter er det direkte 
til workshoppen, hvor vi vil forsøge at 
kreere kurve af Bævreasp,

Tag gummerøjserne på og mød 
op under den store Contortafyr i 
dyrehaven kl. 17.30 på torsdag.

GSM
gruppen af 
strikkelystne 
medicinere 
(M/K)
HOLDER 
GENERALFORSAMLING D. 
25/10 I KLUBBEN KL. 17. 

Medbring dine strikkekreationer fra 
det sidste år.

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. godkendelse af dagsorden
4. bestyrelsens beretning.
5. vedtagelse af nye garnregler
6. bytning af strikkepinde
7. eventuelt

vi håber at se så mange som muligt! 

kh. tøzerne i GSM

RYGER-
GRUPPEN 
PUF 
afholder 

panummesterskaberne i 
kæderygniing. 

Kom og slå rekorden på 147 smøger i 
rap. Vi starten torsdag kl. 14 i klubben, 
og forventer at blive der til ca. onsdag 
ugen efter. Følgende smøger er tilladte: 
Rød Look eller unfiltered Camel. 
Husk også at al brug af iltbomber er 
forbudt.

Deltagelse uden at ryge koster et gebyr 
på kr. 24,- for at dække udgifterne til 
passiv røg. 

VEL MØDT! 
mvh. PUF.

afholder afholder 
Til TøZerne

Find 2 fejl
(svarene fi ndes nederst på siden)

De 2 fejl er: Amin Jensen & Amin Jensen.

BASISGRUPPER M.M.

Tapiren er et dejligt dyr. Tag ud 
i ZOO og kig lidt på den. Det er 
næsten gratis... eller... det koster 
100 kroner, men så får du også 
lov til at kigge på tapiren.
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ALT MED NICK 
CARTER KØBES. 
Ligger du inde med gamle blade, 
cd'er eller idolplakater, så kontakt 
mig gerne.

Henvendelse til Niklas Hammar, 9. 
sem (235476847)

LÆSEMAKKER SØGES.
Hej. Jeg er selv omgænger på 4. 
semester og søger en seriøs læse-
makker til den sidste del af se-
mesteret. Jeg er selv 24. år, seriøs 
studerende, og har tænkt mig at 
arbejde seriøst med stoffet – men 
selvfølgelig skal der også være tid 
til lidt sjov. Du skal være (k)ærlig, 
høj og veltrænet. Du skal være 
til hjemlig hygge med stearinlys 
på bordet og lange gåture ved 
stranden. Du skal være tryg ved 
dig selv og villig til at investere dig 
selv i os. Ring til mig!

MvH Tinah 62658298
PS. Alle henvendelser med foto får 
svar.

BØGER SÆLGES
Journalkoncept fra FADL 
   50 kr.

Oversigt over hormoner til klimak-
teriet, FADL.      
   75 kr.

EKG-lineal (lidt brugt)  
   40 kr.

Medicinfortegnelsen (den lille 
grønne) 1999.     
   250 kr.

Glasgow coma-scale, FADL   
   100 kr.

Du har pillet ved min ende. God bog 
med et dybdeborende interview.
   425 kr.

Skriv til mig nu! inden nogen andre 
køber den bog du gerne ville købe!

Holger P. Newton 
(hoppe@hotmail.com)

TURNUSBYTTE?
Jeg har fået tildelt turnus i Sønder-
jylland (Flensborg), men kunne 
enormt godt tænke mig turnus i H:
S (helst Bispebjerg). Grunden er at 
jeg ikke gider tage til Jylland, for 
jeg vil hellere bare blive i Køben-
havn. Ring eller skriv, så laver vi 
en byttehandel. 

Med hvenlig hilsen
’Lille Ingrid’ 

e-mail: sjoveren@stud.ku.dk
mobil: 38269376

- ingen kompensation gives!

HEJ!
Er der andre derude, der heller 
ikke kan lide rødvin uden blå 
kings? Jeg prøver at starte en ry-
ger-basisgruppe, hvor vi kæmper 
for rygernes ære. Efter forsiden på 
information sidste uge synes jeg det 
er på tide at slå et slag for en ud-
døende race. Hvis du vil være med 
til at fremme rygningen på Panum 
foreslår jeg at vi mødes i kantinen 
(ved trappen) på torsdag kl. 14:15.! 
Be there or be bøsse eller lesbo.
Jon K. J. 3. sem. 

RASKE FORSØGSPER-
SONER SØGES
Raske kvindelige forsøgspersoner 
mellem 14 og 28 år søges til et vi-
denskabeligt forsøg. Formålet med 
forsøget er at undersøge og doku-
mentere effekten af thalistotid på 
fostre i det første trimester.

Baggrund.
Thalistotid er en kvalmedampende tha-
lidomidanalog som ønskes markedsført 
til førstegangsgravide. Før dette kan 
godkendes af sundhedsstyrelsen, skal 
der dog gennemføres et randomiseret 
interventionsstudie med en SD < 2, og 
en median på 200. Umiddelbart eneste 
bivirkning ved thalistomid er voldsom 
akne og gives derfor som kombination-
spræparat med A-vitamin. Gruppen 
randomiseres således at den ene gruppe 
skal leve et sundt liv, mens den anden 
skal repræsentere den ’almindelige 
dansker’ og derfor indstille sig på at 
have et alkoholforbrug på de anbefalede 
14 genstande om ugen, samt moderat 
til voldsom rygning.

Du skal være
- førstegangsgravid.
- I max. 6. uge
- Villig til at skrive under på at du ikke                   
forlader forsøget i utide.
- Ikke lide af nogle grimme sygdom-
me.

Hvor
Forsøget udføres på Buddinge sygehus, 
afd. M45.
Forsøget forventes at tage tre måneder, 
med efterfølgende opfølgning post 
partum.
Ubehag: uvist.

Forsøget ventes godkendt af vidensk-
absetiske komité snarest.

Margit B. Johnsson, cand. Med. 
Henvendelse: e-mail: 4768363976, 
tlf: margitmusen@yahoo.dk

P.s. Thalistotid rocks 4EVA

ANNONCER

SUPER BYTTEHANDEL!

HAVES: Skur på breden af øen 
i Sortedams sø, 11,4 kvm., lyst 
og med "hav"-udsigt, perfekt 
til at dyrkning kantareller. 
Venlige naboer som kun pipper 
lejlighedsvist. Incl. nye wad-
ers. Pris: kontant: 3.264.387,- 
kroner, brutto: 21.418,-, netto: 
15.844,- 

ØNSKES: Penthouselejlighed i 
indre by. Min. 150 kvm. med nyt 
bad, køkken og stuklofter. Egen 
pool vil være rart, men ikke et 
must, ligesom tennisbaner ikke 
er af vejen.
max. pris: kr. 1500,-/md incl. 
vand og elektricitet, eller kont-
ant: 42.579,- 

Kontakt Bo Lighaj på 
snørret@afenbolighaj.dk 

Sælges: VIP billet til Tante 
Oda's 70 års fødselsdag.
Gå ikke glip af dette års event! Bil-
letterne blev revet væk i løbet af 15 
minutter på billetnet.dk, men du 
har stadig mulighed for at købe den 
billet som jeg vil sælge. Bagsiden af 
medaljen er at du skal følges med 
min bror, som lige er kommet på 
fri fod igen, efter at have tilbragt 
17 uger i Vestre Fængsel. Der er 
garanteret lagkage og en lille én 
til festen.
Prisen er kun 250,- kroner

Ring til Chriztina på 46 78 95 24.
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FLAD’S VÆGTBUREAU
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
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

UNDERVISER TIL VT-KURSET

Vagtbureauet søger en ny underviser 
til ventilatørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb 
og har du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som 
kan starte med at undervise i forår 2007 med 
oplæring dette efterår.

Undervisningen er både teoretisk med cases 
og praktisk med relevante øvelser, hvortil der 
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet. 
Der er stor mulighed for selv at tilrettelægge 
indholdet af undervisningen og være med til 
at udvikle kurset. Udover undervisningen på 
modulerne, skal alle undervisere medvirke 
ved afholdelse af prøver; typisk tre gange pr. 
semester. Vi tilstræber at de enkelte under-
visere kan vikariere på andre moduler i tilfælde 
af sygdom. 
Undervisningen starter ca. marts 2007. 

Kvalifi kationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i 
nye tiltag på intensivområdet. Vi lægger vægt 
på at du er aktivt arbejdende ventilatør og din 
erfaring skal overvejende stamme fra intensi-
varbejde, mange timer på et hjemmehold er 
mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfar-
ing – Men dine pædagogiske evner vægtes 
højt ved ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 
290,25- kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fi re - fem VT-kurser pr. 
semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske 
Gry Orkelbog, mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. oktober 2006. 
Du skal have mulighed for at deltage i ansæt-
telsessamtaler på Vagtbureauet i uge 44

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske 
Gry Orkelbog Tlf. 3524 5402.

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER SPV- UNDERVISERE

Da fl ere af vores undervisere forlader os til fordel for arbejde som læger søger vi somatik undervisere.
Du skal være med til :
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der for-
ventes af FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en sygeplejerske og en erfaren sygeplejevikar(stud.med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide med case-story, og bygger på sygeplejefaglig problem-
løsning med mange praktiske øvelser. 
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne har ved selvstudie bestået en adgangsgiv-
ende prøve, og er godt forberedte til den problemorienterede undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk sygehusafdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor syge-
plejens behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i en plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved 
en praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt erfaring .
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikkeerfaring medregnes ikke).
Du skal have bestået 4. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke noget krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et dynamisk team med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-05 kr. 290,25 pr. undervisningstime og kr. 174,15 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er i høj grad fl eksibel, dog forventes under-
visere at dække al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 21.30, dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4 timer det kommende forår.
Information/vejledning om undervisning på SPV-kurset vil du modtage, inden du begynder at under-
vise, såfremt du ikke har erfaring fra tidligere...

Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog
Tlf. 35 24 54 02 mail go@fadl.dk
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de indkaldte blive bedt om at forberede og udføre en ca. 
20 min. undervisning, af et i forvejen uddelt emne.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 27. oktober kl. 12.00 – Ansættelsessamtaler  i uge 44.

VAGTBUREAUET UDTRYKKER STOR FORUNDRING OG 
TILFREDSSTILLELSE OVERFOR MOK UDGAVE 7½.  EN HURTIG 
MULIGHED FOR AT FÅ LIDT EKSTRA ANNONCER I VAR DE 
IKKE BANGE FOR AT UDNYTTE.  
CITAT KIRSTEN CARSTENS:  "TINA, DE LAVER MOK ALLIGEV-
EL, SKAL VI HAVE NOGET MED?"

VAGTBUREAUET
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ZZzzzzzzzzz

Bonusinfo: denne frø er faktisk malet 
af MOKs egen Jannie

Jeg gætter på at det er fraggler..MOKs egen chrisseladen aka. slutty bunny

Fraggle og doozer??

ØL!


