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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 9, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  16.00 IMCC Equip holder månedsmåde på   
  IMCC’s kontor

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

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

FRIVILLIGE AFTENKURSER
CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE studerende på 6.-13. semester, som ønsker at for-
bedre deres kliniske færdigheder. Det er en perfekt mulighed for at forberede sig til det klini-ske ophold på 
7. og 9. semester, til 9.semesters OSCE-eksamen eller til akut patient eksame-nen på 12. semester, og til at 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat eller turnus.

KOMBIKURSUS
IV Adgang
- Undervisning i teorien bag perifer IV ad-gang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fan-tomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
- Gennemgang af suturering i skadestuen
- Undervisning i steril afdækning, infiltra-tionsan-
algesi og materialevalg
- Suturering på fantom
- Træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur 
med tilbagesting
Kateter
- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

NYT!! JOURNALOPTAGELSE OG 
OBJEKTIV UNDERSØGELSE.
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstæn-dig journal og 
henvender sig derfor pri-mært til studerende som 
er i gang med deres første kliniske ophold. Kurset 
inde-holder:
- Introduktion til journalens opbygning
Gennemgang og træning i anamneseopta-gelse 
samt den objektive undersøgelse.

BASAL NEUROLOGISK UNDER-
SØGELSE
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært til-gængelig 
disciplin. Dette er et kursus i de praktiske fær-
digheder, der bruges ved un-dersøgelsen. Kurset 
indeholder:
- Gennemgang af den neurologiske undersøgelse 
samt demonstration af teknik og diverse hånd-
greb
- Indøvelse af systematik i neurologisk under-
søgelse

Studietilbud

I denne uge 
vil resuméet 
af De Unge 
Mødre være 
lidt kortere 
end vanligt. 

Det skyldes at 
undertegnede har 
ferieret i Helsinki 
weekenden over, 
og i den forbin-
delse har genset 
de første 13 afsnit 
af serien alle elsker at sladre om. 
Derudover blev det også til 9 afsnit 
af alle tiders største serie (say no 
more!). Dette var selvfølgelig et 
kærkomment gensyn med klas-
siske scener, men det har desværre 
også lavet så meget rod i min indre 
kronologi, at jeg er bange for, at de 
af jer læsere, der følger serien med 
samme passion som jeg selv, vil rive 
mig rundt i manegen. Jeg mener 
dog at kunne huske så meget, at 
sidste uges afsnit bød på et gensyn 

med den skønne Liana. Efter at 
Tjener Boldt havde knaldet Agnes 
på kammeret, blev vi mødt med den 
”glædelige nyhed”, at Christina og 
Dennis Leach kan beholde deres 
førstefødte.

Lige inden Tante Møhges 100/90 
års fødselsdag gik op i hat og 
briller, nedkom June fra Asaa med 
en velskabt pige. Hun skal lyde 
navnet Cecilia, da det er meget 
specielt og slet ikke som de andre. 
Hans Christian (altså ikke Varnæs) 
proklamerede højlydt, at han ikke 
ville skifte ble på den lille ny. Det 
til trods for, at han i et afsnit har 
sammenlignet små børn med små-
grise (hvilke han skulle have et godt 
tag på). Grisehandler Oluf Larsen 
tog herefter ind til byen, for at give 
Holger klar besked. 

Den svulstige Louise og kæresten 
Ronnie besluttede at gribe par-
terapien lidt anderledes an. De tog 
i sommerland i regnvejr og rund-

ede en dejlig dag af med en herlig 
shoppingtur over grænsen. Her tog 
djævlen dog ved Louise, der væltede 
slik og søde sager ned i vognen. Ron-
nie er dog fast besluttet på at rede 
forholdet og lader hende derfor få 
sin vilje. 

I Korsbæk er Herbert Smith netop 
ankommet til byen og sagfører   
Skjold-Hansen smæder fortsat 
rænker i sit nedrige forsøg på at 
bringe Familien Skjern i ulykke.

Herefter fortaber det sig lidt i 
tågerne, men heldigvis er det snart 
tirsdag/onsdag så jeg kan komme 
på ret spor igen. 
Som et lille curiosum, kan jeg 
fortælle, at de finske studerende 
kun færdes udendørs iført overalls. 
Medicinerne i hvide, økonomerne i 
dollargønne.

MOK-red / Martin

Det skyldes at 
undertegnede har 
ferieret i Helsinki 
weekenden over, 
og i den forbin-
delse har genset 

MED MAUDE OG CHRISTINA-MUSEN I HELSINKI.

REDAKTIONELT
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Human biology is a 2-year research-oriented master’s 
programme taught in English, for students holding 
bachelor degrees in biological and biotechnological 
studies.

Completion of the human biology programme will lead to 
a Master of Human Biology, and give the student a 
strong combination of medical-biological knowledge and 
analytical research skills.

Human biology is an excellent graduate programme for 
those wishing to pursue a career at the highest level of 
international bio-medical research.

The deadline for application is April 2007. More 
information can be found at:

humanbiologi.ku.dk (Danish)

humanbiology.ku.dk (English)

Or by contacting the study counselor:

Telephone: +45 28757076

Office hours: Tue, 9:00 – 10:00 

Fri, 8:30 – 9:30

Efterår 2006                    

 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN      
             Uge 45-46
  Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
  Mandag 6/11 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard  Medicin 
  Tirsdag  7/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard     Medicin 
  Onsdag  8/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager     Medicin 
  Onsdag  8/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul       Medicin 
  Torsdag 9/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
  Torsdag  9/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin   Medicin 
  Mandag 13/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard  Medicin 
  Tirsdag  14/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard     Medicin 
  Onsdag  15/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager     Medicin 
  Onsdag  15/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul       Medicin 
  Torsdag 16/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
  Torsdag 16/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu  Medicin 
  Torsdag  16/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin   Medicin     

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.

                                                                   Den Internationale Studievejledning 
  Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
  Hver Onsdag                        1000 – 1200  Tina Gottlieb International 
  Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200  Tina Gottlieb International 

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

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!

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

- Træning i nogle af de vigtige undersøgelser på hinanden
- Mulighed for at bruge den indlærte undersøgelses teknik på rigtige patienter  
samt se eventuelle patologiske fund

AVANCERET GENOPLIVNING
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne udføre korrekt basal og avanceret 
genoplivning, herunder fungere som team-leder. Kurset indeholder:
- Teoretisk gennemgang af basal og avan-ceret genoplivning inkl. rytmegenken-
delse, defibrillering og medicinering efter gældende europæiske standarder
- Intensiv træning i praktisk basal og avanceret genoplivning på realistiske 
fantomer
- Træning i teamlederfunktionen i diverse realistiske hjertestop scenarier

 Til alle kurser anbefales det, at man medbringer lidt at drikke og 
spise.

KURSER I NOVEMBER MÅNED:

DATO:   KURSUS:  TID:
07.11.2006   Neurokursus 16.00 – 19.00
08.11.2006   Kombikursus 16.15 – 20.30
08.11.2006   Genoplivning 16.30 – 19.30
15.11.2006   Objektiv us. 16.00 – 20.00
22.11.2006   Kombikursus 16.15 – 20.30
29.11.2006   Objektiv us. 16.00 – 20.00

TILMELDING ER PÅKRÆVET TIL ALLE KURSER OG 
KAN SKE PÅ    TELEFON: 35455408

Sted: Center for Klinisk uddannelse – Teilumbygningen 
- Rigshospitalet

Annonce

Studievejledningen

STUDIET
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MOK præsenterer:

UGENS VIDENSKABELIGE GENNEMBRUD
Alzheimers sygdom (forkortet AS) er en alvorlig degenerativ hjernelidelse, der 
bl.a. karakteriseres af tiltagende hukommelsessvigt. En væsentlig årsag til AS er 
amyloid β protein (Aβ). 

Aβ er et hydrofobt protein med en uheldig tendens til at danne oligomerer, der er toksiske for neuroner. 
Aggregater af Aβ ses som amyloide plaques på hjernesnit, som allerede beskrevet af den tyske læge Alois 
Alzheimer i 1906. Aβ dannes ved kløvning af APP (amyloid precursor protein), der er et transmembranøst 
protein. 

Figur 1 viser – noget forenklet - APPs proteolyse. Centralt i tegningen af cellemembranen ses et intakt 
APP molekyle. APP kan kløves på flere måder. Følges ”den ugiftige rute” (mod venstre), kløves APP først 
af en α-sekretase (enzymaktivitet kaldet ADAM), hvilket medfører frigørelsen af sAPPα ekstracellulært og 
dannelse af et 83 aminosyrer langt C-terminalt fragment (C83). C83 kan yderligere kløves af γ-sekretase, 
hvilket giver produkterne p3 og AICD (APPs intracellulære domæne). Både sAPPα og AICD har fysiologiske 
roller, bl.a. neuroprotektion og regulering af genekspression. 

Følges derimod ”den giftige rute” (mod højre) kløves Aβ af BACE1 (β-site APP cleaving enzyme-1), hvilket 
danner sAPPβ og C99. Når C99 kløves af γ-sekretase, dannes det toksiske Aβ peptid. Ønsker man at udvikle 
farmaka mod AS, er det nærliggende at tage udgangspunkt i BACE1, der indgår i ”den giftige rute”. Men 
hvilke bivirkninger kunne det medføre at hæmme BACE1, der jo må forventes også at have en gavnlig rolle? 
For at gætte fornuftigt på svaret, må man kende BACE1s normale funktion. Noget ved man allerede, men 
for nyligt er der kastet et helt nyt lys over BACE1s fysiologiske funktion (Willem et al., Science, online 21. 
sept. 2006). 

Forskerne bag denne artikel påviste indledningsvist en kraftig ekspression af BACE1 i motorneuroner 
og sensoriske neuroner på det tidspunkt, hvor myeliniseringen af de perifere nerver finder sted. Derefter 
opdagede de, at myeliniseringen af axonerne er stærkt hæmmet i mus, der mangler BACE1-genet (genotype 
BACE -/-). På de elektronmikroskopiske billeder i Figur 2 ses til venstre axoner i nervus ischiadicus hos 
en normal mus 8 dage postnatalt. Til højre ses axonerne hos en BACE -/- mus af samme alder. Det ses, at 
myelinskederne i B er tyndere end i A og at der er axoner helt uden myelinisering (ved pilen). 

Men hvordan påvirker BACE1 myelineringsprocessen? Artiklens forfatterne mener, at BACE1s normale 
funktion er at kløve – og dermed aktivere - neuregulin. Det er en faktor, der udtrykkes i axoner, og som er 
nødvendig for at udviklingen af gliaceller og dermed myeliniseringen foregår normalt. Et af argumenterne 
for, at BACE1 er involveret i proteolysen af neuregulin, er at ekspressionen af ukløvet neuregulin er stærkt 
forhøjet i BACE1 -/- mus. Det kan dog tænkes, at der også er andre substrater for BACE1. 

Det er jo godt, at vi nu forstår BACE1s funktion bedre. Men det er også klart, at forsøg på bekæmpe Alzhe-
imers sygdom med BACE1-hæmmere kunne blive besværliggjort af en bivirkning på myelinskederne. Man 
kan håbe, at det gør en forskel, om BACE1 hæmmes under nervesystemets udvikling (som hos musene) eller 
hos voksne og typisk ældre patienter. 

Ole Kjærulff 
Lektor, Medicinsk Fysiologisk Institut  

Annon-
cer

2 VÆRELSES LEJLIGHED 
PÅ ØSTERBRO UDLEJES 
DECEMBER TIL APRIL.
Møbleret 2 værelses lejlighed med eget køkken og 
bad udlejes for 3000,- incl. forbrug i perioden 1. dec. 
til 30. april. Kun hele perioden muligt. 10 min fra 
Panum, vaskeri i kælderen.

Til dig, der er på vej i ny lejlighed, eller kender en 
vinterstarter der er...

Kontakt:
Johannes 20949492

sjuft@stud.ku.dk

EKG- OG BLODPRØVETAGNING

Kunne du tænke dig at tjene penge ?

Vi søger medicinstuderende til at tage blod-
prøver og EKG på indlagte patienter på Herlev 
Hospital.

Vi forventer, at du kan arbejde min. 2-3 gange om 
måneden i weekend dagvagt og helligdage kl. 7.30-
15.00 og aftenvagt på hverdage kl. 15.00-22.30.

Ansættelseskravet er, at du er mødestabil og har 
erfaring i at tage blodprøver.

Send ansøgning til bioanalytiker 
Britt Koefoed-Larsen, 

brkla@herlevhosp.kbhamt.dk, 
tlf. 44883306. 

ANNONCER
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PRAKTISK PÆDIATRI 
2. UDGAVE
REDIGERET AF PETER OLUF SCHIØTZ OG FLEMMING SKOVBY

Ny og opdateret 2. udgave af Praktisk pædiatri. Bogen er 
i omfang væsentligt øget i kraft af mere uddybende og 
forklarende tekst samt fl ere kliniske fotos og illustrationer. 
Endvidere er der tilføjet to nye kapitler om international 
pædiatri samt fysisk og seksuel mishandling. 

Bogen suppleres af ledsagende multiple choice spørgsmål til 
hvert kapitel på forlagets hjemmeside.
 
384 sider, ca. kr. 598,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK A/S
SØGER STUDENTERMEDHJÆLPERE TIL ALARMCENTRAL

Har du lyst til at kommunikere med mange
kundetyper fra forskellige lande?

Så er et job som studentermedhjælper på vores alarmcentral måske noget for dig. Vores koncernsprog er 
engelsk. Herudover skal du beherske dansk.

Dit nye job
Som medarbejder på vores alarmcentral skal du yde assistance og rådgive omkring behandlingsmuligheder 
hvilket indebærer kontakt med forsikringstagere, læger og hospitaler verden over – via telefon, fax og e-mail. 
Du vil blive en vigtig del af det arbejde og den service, vi yder for at give tryghed til de mennesker, som har 
valgt at sikre sig gennem International Health Insurance danmark a/s. 

Vi arbejder dagligt med interessante medicinske problemstillinger, som involverer førende hos-
pitaler og læger rundt om i verden. Ligeledes arbejder vi tæt sammen med danske læger med 
specialer indenfor bla. onkologi, kardiologi, reumatisme og flyvemedicin.

Vores alarmcentral har åbent døgnet rundt, 365 dage om året, men som udgangspunkt vil du komme til 
at arbejde i aftentimerne og i nattetimerne. Ligeledes vil det være muligt at arbejde i weekendvagter både 
dag, aften og nat.

Dine kvalifikationer
Du taler og skriver engelsk og dansk flydende og kendskab til yderligere et sprog er en fordel, men ikke et 
krav. Du er god til kundekontakt, vant til at arbejde med IT, stabil, systematisk og ikke mindst samarbejds-
villig og loyal. Du skal kunne arbejde under tidspres og bevare overblikket i en travl hverdag. Vi sørger for 
grundig oplæring og garanterer et varieret job i en international atmosfære med gode kollegaer. 

Det er et krav, at du har minimum 2 ½ år tilbage af dit studie.

Din ansøgning
Send en e-mail med att. alarm supervisor og fortæl, hvorfor du gerne vil have netop dette job. Vedlæg refer-
encer og foto, samt en kort oversigt over din uddannelse, erhvervserfaring og de resultater du har opnået. 
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

International Health Insurance danmark a/s
Palægade 8, 1261 København K
Telefon: 33 15 33 00
E-mail: alarm-sv@ihi.com

Sjov med fragglerne

Spas og ballade

INDRE ORGANER
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IMCC EQUIP HOLDER
MÅNEDSMÅDE DEN 13/11 KL 16 PÅ 
IMCC’S KONTOR
Kom og hør om vores projekter i Pakistan, Tanzania og 
Ecuador, hvor vi støtter oprettelse af lægeklinikker og 
mobile klinikker. Netop nu samler og pakker vi udstyr der 
sendes afsted inden jul.  Kom til månedmøde på mandag på 
imcc’s kontor  kl 16 eller skriv til equip-copenhagen@imcc.
dk.

KENDER DU IMCCS 
ULANDSGRUPPE ?

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED 
PRIMÆR SUNDHED I BOLIVIA ELLER 
GHANA ?

HAR DU LYST TIL ET EVENTYR ?

- SÅ ER ULANDSGRUPPEN MÅSKE NOGET FOR DIG….!

Ulandsgruppen har i øjeblikket 2 projekter, heraf findes et i Bolivia (San Lucas) og et i Ghana (Tumu). 
Formålet med projekterne er at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i samarbejde 
med de lokale sundhedsmyndigheder og med opbakning fra lokalbefolkningen. 

På projekterne arbejder man med primær sundhed i nogle af verdens fattigste områder. Strategien bygger 
på WHO’s Primary Health Care som søger at udbrede kendskabet til sundhedsfremmende adfærd. For at 
opnå de overordnede formål arbejder IMCC på at styrke det eksisterende sundhedssystem i landdistrikterne, 
ved f.eks. at deltage i de nationale sundhedsprogrammer omhandlende f.eks. vaccinationsprogrammer, 
mødre- og barnsundhed og ernæring. Ofte er problemet, at disse udmærkede sundhedsprogrammer ikke når 
ud til landbefolkningen, da der mangler midler, lige fra læger, sundhedsklinikker, uddannelse, medicin og 
planlægning, til vilje og motivation.

Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab i 
forhold til den lokale befolkning. Ulandsgruppen lægger vægt på, at sundhedsproblematikken skal ses på bag-
grund af befolkningens generelle økonomiske, politiske, kulturelle og sociale forhold. Endvidere tilrettelægges 
aktiviteterne udfra et bredt kendskab til lokale sygdomsopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder. 

Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og såvel par som enlige har mulighed for at blive udsendt, og 
der stilles ikke specifikke krav til en evt. partners faglige baggrund. Den medicinstuderende skal på udsen-
delsestidspunktet have bestået 8. semester – man kan derfor godt søge om optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året i februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til hver af 
de 2 projekter – altså i alt 4 rotationer! 

Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne er 1. juli/1. januar og for Ghana-projektet 1. juli/1. januar. 
Man vil således blive udsendt efter henholdsvis 9 eller 15 måneders forberedelse. Udsendelserne varer i 14 
måneder. I starten af udsendelsen arbejder man med en ”gammel” rotation, der er i sidste halvdel af deres 
udsendelse, og efter ½ år bliver man selv den erfarne, der modtager og oplærer nyudsendte. Dette skal sikre 
kontinuitet og erfaringsoverførsel på projekterne. 
Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse samt 
at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år efter hjemkomst fra projektet.

I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der blive afholdt aftenarrangementer på alle 3 universiteter, hvor 
tidligere udsendte vil fortælle om projekterne, vise lysbilleder og besvare spørgsmål. Disse arrangementer 
vil i København være på følgende dage: 

Tirsdag d. 14. november 2006 kl. 19:30
(OBS! NY DATO, ÆNDRET FRA Onsdag d. 15. November)

 
Og

Torsdag d. 1.februar 2007 kl. 19:30

Infomøderne vil blive afholdt i lille mødesal på Panuminstituttet.
 
For at komme til samtale skal man skrive en ansøgning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejledninger vil blive 
udleveret til aftenarrangementerne, men kan også downloades fra hjemmesiden www.imcc.dk/uland 

Har du spørgsmål om IMCC-uland er der yderligere information at finde på ovennævnte hjemmeside. Du 
kan også ringe til kontaktpersonerne for projektet i Ghana som er:
Karsten Modin & Line Hindhede
Tlf : 61 39 66 86

eller kontaktpersonerne for projektet i Bolivia - San Lucas 
som er:
Kristian Krogh & Susanne Brogaard
Tlf : 30 24 62 22

eller kontaktpersonerne for projektet i Bolivia - San Lucas 

GRATIS ELEKTRONISK 
STETOSKOP TIL JUL?
Norsk medisinstudentforening 
er medisinstudentenes fagforen-
ing og interesseforening. Vi er en 
avdeling av legeforeningen, og 
arbeider med saker aktuelle for 
medisinstudenter. Nmf Utland 
er lokalavdelingen for oss som 
studerer utenfor Norge. Vi iva-
retar dine interesser på viktige 
områder, som for eksempel i 
problematikken med turnuskø 
og autorisasjonsspørsmål. Nå 
har vi en god nyhet!

Blant de som melder seg inn innen 
1. desember 2006, får ett heldig nytt 
medlem et Littmann elektronisk 
stetoskop, modell 3000!!

Nmf Utland jobber med å gjøre overgangen fra 
medisinstudent i utlandet til lege i Norge så 
smertefri som mulig. Vi arrangerer en rekke kurs, 
f.eks allmennmedisinkurs, akuttmedisinkurs og 
etikkurs. Alle medlemmer får tilsendt Tidsskrift 
for den norske Lægeforening hver 14. dag, og 
medlemsbladet Æsculap fem ganger årlig. Sjekk 
www.medisinstudent.no/utland og se alle de andre 
medlemsfordelene. Ta gjerne kontakt med oss på 
styret@nmfutland.com hvis du lurer på noe.

Så hvis du kjenner noen som kunne tenke seg er 
elektronisk stetoskop (eller kanskje du trenger ett 
selv?), finner du innmeldingsskjema på www.medi-
sinstudent.no/utland. Velkommen som medlem!

SIMS ARRANGERER:

BESØG PÅ 
IDRÆTS-
MEDICINSK 
KLINIK, BISPEB-
JERG HOSPITAL!
Dagen er endnu ikke endeligt konfirmeret, men alt 
tyder på, at det bliver torsdag den 30. november 
kl. 16- ca. 18.30.
Vi vil få at se hvad man laver på en af Danmarks 
førende idrætsmedicinske klinikker og desuden 
er der mulighed for at få Team Danmark testet 
sin kondi! 
Efter rundvisningen og aktiviteter vil der blive 
serveret en sandwich og en sodavand.
Max. 30 deltagere, fortrinsret for SIMS medlem-
mer.
Hold øje med endelig dato i næste MOK.

Mange hilsner
SIMS

STUDENTERKLUBBEN
Normale åbningstider
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.
Kaffe/The – Gratis (+ 1 kr. for 
plastikkrus)

Hygge og lån af spil – helt gratis!

INDRE ORGANER
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REJSEBREV FRA MUNGELI 

Nu er vi fremme i Mungeli, og efter 
to uger er vi ved at have fundet os til 
rette. Vi er blevet rigtig godt modtaget 
af alle, og er også meget tilfreds med 
vores logi.

Lægerne tager sig godt af os - inviterer til mad, 
hjælper med shopping, oversætter og forklarer. De 
ældre læger er også meget optaget af at vi får ting 
med os - de referer sygehistorier og udfordrer os ved 
at spørge til diagnoser og behandling. 

Opholdet her ser ud til at blive et godt kompromis 
mellem praktik og lægevikariat: Til stuegang og 
ambulatorium er vi kun studerende der kigger 
med, og måske får nogle små opgaver for at holde 
kedsomheden væk, men til operationer forventes 
det at vi har en egen funktion. Nu til at starte med 
er vi 2. Assistent efter sygeplejersken, men regner 
med at avancere til 1. Assistent når vi efterhånden 
kender operationerne

Arbejdsdagen er lang her - typisk fra otte til otte 
- men foregår i et fint tempo. Patienterne forbere-
des løbende og i god tid, og ligger og venter på 
salen, flere samtidigt, så der er ikke meget dødtid 

for lægerne. En gang i løbet af eftermiddagen 
stikker man hjem for at spise middag. Dersom 
der er tid til det åbnes Out Patient Department 
(OPD) igen om aftenen - og en af lægerne går altid 
aftenstuegang.

Maden er vi vældig godt tilfreds med - tre varme 
måltider dagligt, pænt stillet frem til os. Til mor-
genmad får vi altid flere typer frisk frugt og kaffe, 
samt pandekager, sød grød eller toast med omelet. 
Til middags får vi typisk nudler eller spaghetti 
med grøntsager, og til aftens mildt krydret indisk 
mad...Vores husholderske er i det hele taget meget 
optaget af at finde ud af, hvad vi godt kan lide, og 
sørger således for at der altid er frisk frugt, nød-
der, rosiner, sodavand, chokolade, kiks og iskrem 
i vores køleskab. :)

Til trods for mange advarsler om at det er grusomt 
kedeligt i Mungeli, har vi haft det ret så travlt de 
sidst to uger. Vi var en tur til Raipur, statshoved-
staden, da Dr. NN havde et møde der, og jeg har 
været på shoppingtur til Bilaspur… De aftenerne 
hvor vi er hjemme ser vi film, er på nettet, læser, 
laver fotoalbum - det er alligevel kun et par timer 
før man vil i seng. :P

Fremdeles er alt så nyt at vi går rundt med store 
øjne og kigger og peger. Især alle farverne her 
kan få eventyr-sommerfugle til at danse i maven 
på mig - at stå udenfor hovedindgangen i lyserød 
morgensol og se grønne palmer og træer der om-
giver hospitalet, bak dagens vasketøj i de kraftige 
farverne der er så populære her - det hænger over 
alle hegn og stolper. Og sidst men ikke mindst 
patienterne, hver med mindst fem bekymrede 
pårørende, med deres farverige hud og tøj, i lange 
rækker foran OPD.

KNUS

Hanne-Mari & MartinMungeli ligger efter sigende i Indien... (MOK-red.)

ER DU TRÆT AF 
NOVEMBER KULDEN?
VIL DU TIL TROPERNE I 
EFTERÅRET 2007?

PIT RESTPLADSER EFTERÅRET 2007:

Indien: 
 Kotagiri  2 pladser
   Arogyanvaram 2 pladser
   Bissamcuttack 2 pladser
   Mungeli  2 pladser

Tanzania:                  
 Nyakahanga          1 plads
                                  
Thailand: 
 Meaai    2 pladser

Pladserne fordeles efter ”Først til mølle princip-
pet”

For at komme i betragtning skal du mindst have 
afsluttet dit 8. semester sommeren 2007.

Tjek PIT’s hjemmeside på: www.imcc.dk (vælg PIT 
under hurtigvalgs menuen)

Hvis du er interesseret så kontakt den internation-
ale koordinator på: jahy@studmed.au.dk

MVH
Praktikant i Troperne

SUTURKURSUS
VIL DU IKKE VENTE !?

Så hold øje med mok og www.studkir.dk i næste 
uge, der åbner tilmelding til SAKS Suturkursus 
I. 
Kig desuden forbi på www.studkir.dk og se; 
streaming af instruktion i håndtering af kirurgiske 
instrumenter, billedguide over de basal kirurgiske 
instrumenter. Samt en linkssamling til mange 
sider hvor det meste kan læres. 
 
Med Venlig Hilsen
Ebbe Thinggaard
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
www.studkir.dk

SAKS STARTER NU 
MED DEN FØRSTE 
SAMARBEJDS 
SKOLARSTIPENDIAT.
 

1-2 skolarstipendiater søges:
Vi er et aktivt team af forskere, hvor der er flere 
PhD-studerende og kliniske assistenter samt en for-
skningssygeplejerske og en forskningssekretær.
 
Du vil passe fint ind i vores gruppe med 1-2 
skolarstipendiater, som vil blive tilknyttet 
igangværende projekter og evt. også egne nye 
projekter afhængig af lyst og evner. Du vil skulle 
binde dig for et år, og lønnen er 10.000 kroner per 
måned. Hertil kommer selvfølgelig hvad du skal 
bruge af computer, kongresdeltagelse etc.
 
Der er forskellige projekter igang omhandlende 
søvn- og døgnrytmeforstyrrelser efter kirurgi, 
immunterapi af cancersygdomme, ergonomi ved 
laparoskopisk versus åben kirurgi, indlæringskur-
ver ved laparoskopisk versus åben kirurgi, kirur-
gisk stress og rekonvalescens efter laparoskopisk 
versus åben kirurgi, udvikling af MR kolografi, etc. 
etc. Der er også mulighed for at igangsætte nye 
forskningsområder.
 
Du kan regne med i løbet af dit forskningsår at 
være medforfatter på en række artikler og få lavet 
din osval2. Endelig (og måske det vigtigste) får du 
lært at forske. 
 
Hvis du er interesseret, så kontakt professor Jacob 
Rosenberg, email: jaro@gentoftehosp.kbhamt.dk

Vi håber i SAKS at kunne tilbyde de studerende og 
forskerne flere muligheder for kontakt med hensyn 
til forskning i kirurgi.
 
Med Venlig Hilsen
Ebbe Thinggaard

TIL ALLE!!
Til 69-timers-baren i forrige uge 
stod jeg i en bananas lang kø i 
ruskende vind sammen med et 
udpluk af nogle larmende drenge 
fra gamle dage. Dvs., vi var 6, 
- 2 medicinere, 2 ingeniører, 1 
Falckredder og en totalt fjolle-hat, 
jeg ikke vil nævne mere. 

Alt dette er faktisk ganske 
irrelevant, men det geniale 
ved den lange ventetid var min 
ven Ebbis, 1 af ingeniørerne, 
opfindelse... Øl-skoen. I sin 
begyndende rus af blackout fra 
Nirvanaens  lune himmelstrøg 
kom de fuldstændigt geniale ideer 
til ham... “Luft isolerer betydeligt 
bedre end en skosål” råbte han, 
og med den in mente, stillede vi os 
alle på tomme plastikflasker.... 

Det virkede, og vores fødder blev 
ikke spor kolde. Det er i den grad 
anbefalelsesværdigt at benytte Øl-
skoen i en lang kø. Over and out

MOK/Christen
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 45

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

”Det er dansk – det er dejligt?” 
– Samtaledag
Studenterpræsten lader sig inspirere af et 
landsdækkende projekt og inviterer til samtale om, 
hvad det vil sige at være dansk. 

Gode spørgsmål til samtaledagen:
- Hvad er en dansker - hvem hører med?
- Skal man være født i Danmark?
- Skal man tale flydende dansk?
- Er det nok at være statsborger?
- Skal man bo i Danmark?
- Er det nok at respektere dansk lovgivning?
- Skal dine bedsteforældre være født i Danmark?
- Skal man have flagstang og kunne hejse Dan-
nebrog?
- Er det nok at føle sig som dansker?
- Findes der nogle særlige danske egenskaber - eller 
en dansk måde at være på?
- Skal man være kristen?
- Er der nogle danskere der er mere danske end 
andre?
- Hvad er vigtigst? At være borger i verden eller 

dansker i Danmark? 
- Hvad skal danskere være kendt for om 25 år?
- Hvordan bliver man dansk?
- Hvad holder os sammen som folk? 

Vi serverer rødgrød med fløde og håber på en god 
snak. Alle er velkomne!

Tid: Fredag den 10. november kl. 15-17
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 
København N 

(OBS! IKKE som tidligere nævnt i lokalerne 
på Sankt Hans Torv.)

Læs evt. mere på www.samtaledag.dk

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Har du en mening om forholdet mellem etik og 
videnskab? Har du spørgsmål, du gerne vil have 
svar på? Har du lyst til at udfordre præstens 
holdninger?

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; 
de resterende datoer er 7.11.,  21.11. og 5.12.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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

På strikkecafeens hjemmeside – start på www.
sund.ku.dk/praest - kan du tilmelde dig det sær-
lige strikke-nyhedsbrev og se billeder fra vores 
hyggelige eftermiddage samt finde enkelte udvalgte 
opskrifter.

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

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

VIND EN IPOD NANO

 – indret det sociale rum

SundRådet har af dekanatet fået lov at indrette 
det gamle rygerum i kantinen til socialt rum, og i 
den anledning udlodder SundRådet en 2 Gb iPod 
Nano til den bedste projektbeskrivelse.

SundRådet tænker det sociale rum som et sted, 
hvor de studerende kan hænge ud på de sene 
aftentimer og se lidt fjernsyn, spille lidt x-box, 
bordfodbold eller andet som pause i aftenlæsningen 
på Panum, men vil meget gerne have en masse 
kvalificerede bud på indretningen og anvendelsen 
af et sådant rum.

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

1) En uddybende beskrivelse af rummets anven-
delse, herunder hvad ville gøre dette rum særligt 
attraktivt at benytte for de studerende?

2) En detaljeret beskrivelse af rummets indretning. 
Hvilke ting skal rummet indeholde og hvorfor? 
Hvordan sikres inventaret mod hærværk og alm. 
slitage? Hvordan ser du rummet som en del af 
det arbejdsmiljøet og det studentersociale miljø 
på Panum?

3) Et realistisk budget for den valgte indretning. 
Begrænsningen ligger i snævre økonomiske 
rammer, idet der ikke foreligger en pose penge 

og pengene skal søges. Derfor 
skal valget af møbler og ting 
begrundes til evt. ansøgninger 
om penge til indkøb.

Vinderen vil blive kontaktet 
direkte og vinderforslaget vil 
blive annonceret i MOK. Alle indkomne forslag vil 
blive opbevaret til evt. senere brug.

Din projektbeskriv-
else vedhæftet evt. 
tegninger og skitser 
sendes
senest den 
25. november 
p r .  m a i l  t i l 
socialtrum@gmail.
com eller til Sun-
dRådet,  lokale 
1.2.20, Panum 
I n s t i t u t t e t , 
B l e g d a m s v e j 
3B, 2200 Kbh. 
N, Att.: Steven 
Andersen.

SUNDRÅDET

else vedhæftet evt. 
tegninger og skitser 

p r .  m a i l  t i l 

SKOLARSTIPENDIAT TIL 
FORSKNINGSPROJEKT I 
TANZANIA.
Her har du chancen for at opleve det smukke 
Tanzania, møde en ny kultur og samtidigt lære 
en masse om forskning og om at arbejde i et ud-
viklingsland.

Til et igangværende forskningsprojekt om foreby-
ggelse af mor-til-barn HIV-smitte søges forskn-
ingsinteresseret medicinstuderende for perioden 
01.01.07 – 31.12.07. 

Interesserede kan kontakte afdelingslæge 
Terese Katzenstein, 
epidemiafdelingen, 

Rigshospitalet 
katzenstein@dadlnet.dk 
eller pr. tlf. 35 45 14 92

Studietil-
bud

INDRE ORGANER
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

ADRESSEÆNDRING
Vi har fået en del girokort retur pga. 

forkert adresse. Så kig forbi Sekretariatet, 
hvis du har skiftet adresse og endnu ikke 
har meldt det til enten Sekretariatet eller 
Vagtbureauet. Du kan også skrive en mail 
med din nye adresse til lf@fadl.dk

MANGLENDE KON-
TINGENT BETALING 

Midt i september måned udsendte 
FADLs Sekretariat girokort til betaling 
af kontingentet for 2. halvår. I uge 46 
udsendes rykkere for 2. gang, hvorefter 
medlemmer, der ikke har betalt, bliver 
slettet.

AFSLUTTENDE FORHANDLINGER OM 
OVERENSKOMSTEN FOR STUDENTERUN-
DERVISERNE

FADL er ved at afslutte forhandlingerne om overenskomsten for studenterunder-
viserne, og det foregår i tæt samarbejde med Studenterundervisernes Landsforbund 
(SUL). Da universiteterne o.l. er statslige institutioner, foregår forhandlingerne med 
bl.a. Finansministeriet. 

Studiesalsvagterne, præparatfremstillerne og instruktorerne udgør en lille del af 
FADLs medlemmer i forhold til SPV/VT- og lægevikaroverenskomsterne, men det er 
naturligvis FADLs stolte ansvar også at varetage deres interesser.

Det (forhåbentligt) afsluttende forhandlingsmøde fi nder sted mandag efter MOK-
redaktionens afslutning.

Vil det lykkes Morten Andresen og Simon Krabbe at opnå et tilfredsstillende for-
handlingsresultat? Får de tæsk af Finansministeriets forhandlere? Eller vil de lytte til de 
bud på en bedre overenskomst, som vi har præsenteret?

 Følg med i næste MOK..

VALGRESULTAT
Resultatet for valget forelå desværre ikke ved denne uges MOK-deadline. Der bliver 

hængt en plakat op ved Sekretariatet (1.2.7), når det foreligger.

Resultatet bliver off entliggjort i MOK i næste uge.

Vinsmagning
Tirsdag d. 21/11 kl. 18.00 (og altså IKKE d. 15/11 som tidligere 
skrev ) afholder FADL vinsmagning. 
D  koster kr. 30,- og tilmelding foregår ved personlig henven-
delse på sekr ariat  i bygn. 1.2.7
Tema  for vinsmagningen er: D  sy dlige Rhône - områd  er 
primært kendt for vinene fr a Châteauneuf - men spænder over 
meg  mere. Vi smager på 7-8 vine som er repræsentative, og 
som også (gerne) skulle give indtryk af hvorfor n op dett  e om-
råde leverer nogle af tidens absolut bedste vinkøb.

Vel mødt!

OBS! ÆNDRING AF DATO FOR                    
VINSMAGNINGSARRANGEMENTET!

Da Panum Instituttet har tænkt sig at slukke for al elektricitet om aftenen d. 15/11, 
bliver vi desværre nødt til at ændre datoen for arrangementet til d. 21/11 kl. 18.00. 

Hvis du allerede har købt billet, og er forhindret i at komme d. 21/11, kan du få refun-
deret billetten på sekretariatet.

INDRE ORGANER
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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
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

ANNONCER NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

ANNONCER NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye medlem-
mer.

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både 
psykiatriske og somatiske afdelinger i hovedstadsom-
rådet (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 holdtillæg).
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
- Gyldigt akkrediteringskort
- 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 adm. sygeplejerske Gry Orkelbog 
tlf. 35245402 eller mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag 17.november 2006 via www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 

NYE BLODPRØVETAGERE 
TIL HOLD 1606 PÅ KLINISK 
BIOKEMISK AFDELING 339 HH
Vi er et velfungerende og socialt aktivt ”vampyrhold” 
af medicinstuderende fordelt på 6. til 11. semester. Vi 
søger to nye blodprøvetagere, som er interesseret i at 
blive en del af holdet snarest. Vi huserer på Hvidovre 
Hospital hvor vores arbejde består i blodprøvetagning i 
ambulatorium og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere 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
Gyldigt akkrediteringskort 
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter per 
måned (også i eksamensperioder).
Deltage på holdmøde torsdag den 30. november

Har ovenstående fanget din interesse, kan du bruge en 
god timeløn og er du træt af nattevagter og weekend-
arbejde, så ansøg via FADL’s vagtbureau. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er du 
velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker 
Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand Ulrich 
på 61794744.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 17. november inden kl. 12.00 (husk at 
angive semestertrin) via www.fadl-vagt.dk - København 
– Tilmelding til hold – mærket ”Hold 1606”

RIGSHOSPITALET
VT-hold 4402 søger nye medlemmer til tho-
raxkirurgisk intensiv  

Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så har vi 
jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets tho-
raxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. Det er en 
stor afdeling med mange forskellige spændende pa-
tienter, hovedsagelig coronar bypass- og klapopererede 
patienter. Desuden lunge- og oesophaguskirurgiske 
patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter samt 
børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt 
DV i weekenden. Vi er et socialt velfungerende hold. Vi 
er altid 2 ventiler på arbejde samtidigt, og kender alle 
hinanden, hvilket gør det let at komme af med vagter. 
Vi holder nogle gode holdmiddage, og nogle endnu 
bedre fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af holdet, 
og at du er stabil.

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 
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
For at søge på holdet skal du min. have 200 VT-timer 
,have gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afde-
lingen.

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

Ansøgningsfrist er 10. november kl. 1200. Dato for 
ansættelsessamtaler er d. 14 november. Følgevagter 
afholdes i november/december, således at ansatte vil 
være vagtaktive fra december 2006.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler:
È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgning via www. Fadl-vagt.dk – København 
– tilmelding til hold – mærket ”4402”

RIGSHOSPITALET
IV- Medicingivende Hold 1404

Medicinsk afdeling P 2133 – 2134 Rigshospitalet 
søger 16 engagerede FADL-vagter til daglig medicin 
administration. 
Holdets arbejdsopgaver vil primært bestå i IV- me-
dicinadministration, Tbl. adm. via doseringsæsker 
samt væsketerapi, men andre arbejdsopgaver kan 
forekomme så som blodprøvetagning via CVK, EKG 
og venfl onanlæggelse.
Oplæring i afdelingens procedurer vil fi nde sted på 
afdelingen før start.

Arbejdstid: 2 FADL- vagter fra kl. 07.00 – 13.00 alle 
ugens dage. Holdet er dækkende helligdage. 

Krav: 
- Du skal have bestået 7. semester 
- Minimum 400 SPV – timer
- Grundlæggende kendskab til farmakologi
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
MVS – holdløn   
FADL – vagter med erfaring indenfor medicinering vil 
blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 10. november inden kl. 12.00 via www.
fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbureauet.
Ved ønske kan FADL tillidsmænd deltage i ansæt-
telsessamtalerne.
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

INDRE ORGANER
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HOLD 1703 
LÆGESEKRETÆRVIKAR 
Bispebjerg hospital

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling K1 og K2 søger   FADL – vagter  som læges-
ekretærvikar 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, endoskopibeskriv-
elser, 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 temad-
age 
- m.m.

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagtbureauet kur-
susafdelingen 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 17. november inden kl. 12.00 til 
Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale holdes den  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.d

BØRNEVENTILATØR SØGES 
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ 
RIGSHOSPITALET
2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-
team). Du kommer til som BVT hos os at varetage 
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, 
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme 
til at passe præmature, børn født af mødre med diabe-
tes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

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

Oplæring:
-5 følgevagter med holdmedlem 
-2 med sygeplejerske

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i din VT-
løn et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvugne vagter 
over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. november 2006 til 
Vagtbureauet via: www.fadl-vagt.dk 
Skriv gerne, hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Camilla Groth tlf: 23 35 17 68
Email: camilla.groth.jakobsen@gmail.dk

BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 
SØGER 1 NYE MEDLEMMER 
TIL AT PASSE 1 ÅRIG BABY. 
Er hyggelige rolige vagter hos en meget sød 
familie noget for dig?

Vi passer familiens to årige baby. Han er født med 
svage svælgrefl ekser/muskulatur. Det gør, at han ikke 
kan synke, og at han meget let får øvre luftvejsinfek-
tioner. Han er i øvrigt rask, sød og nysgerrig men  lille 
af sin alder. 
Han bor med sine forældre og 2 søskende i Valby. 
Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig 
værdsat og velkommen i hjemmet. 

Arbejdsopgaver:
- omsorg og pleje.
- holde frie luftveje. 
- sondeernæring via PEG-sonde.
- leg og psykisk stimulation 

Krav:
- BVT/VT er.
- Erfaring med børn.
- Tage min.4 vagter/mdr 
- Fleksibel.
- Ønske at være på holdet i længer tid.

Det ekstremt vigtigt, at du er stabil og fl eksibel. 
Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage 11.45-
20.00/09.45-22.00. Tolvtimers vagterne har vi hidtil delt 
i to vagter.  Oplæring vil bestå i en lønnet følgevagt og i 
øvrigt af moderen. Vi satser på, at afvikle følgevagten i 
november, så nye medlemmer kommer på vagtskemaet 
så hurtigt som muligt. 

Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn.

Ansøgningsfrist: 10. november 2006 på www.fadl-vagt.
dk - Købehavn - Tilmelding til hold 
Der vil blive afhold ansættelsessamtaler i patientens 
hjem
Du er meget velkommen til at kontakte holdleder 
Mahnaz på 60715694 for at høre mere om holdet.

DIALYSEHOLD 4222: HJEMMEDIALYSEHOLD I ØLSTYKKE SØGER 
NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, start 
og afslutning af dialysebehandling samt monitorering 
af patienten under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at læse eller 
få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har kørt hæmodia-
lyse i næsten 30 år med hjælp fra dialyseassistenter. 
Patienten har selv stor viden om sin sygdom/behandling 
og deltager aktivt i vurdering af f.eks. væsketrækkets 
størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og hendes mand 
og holdets medlemmer er ofte på holdet lige indtil de 
bliver kandidater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. Tidspunktet 
aftales fra gang til gang. Vagterne kan således – inden-
for rimelighedens grænser – tilpasses undervisning og 
klinikophold.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200

· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde så søg da al-
ligevel. Måske har du andre kvalifi kationer/erfaring, der 
gør at du vurderes som værende den rigtige til jobbet

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transportgodt-
gørelse. 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: 10. november 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold

UGENS BAGGRUNDSBILLEDE 
ER: ANATOMY OF THE TOILET

INDRE ORGANER


