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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:
Frederikke Falkencrone Rönsholt, som hermed tjener 200,- spir!

Onsdag: 
  MOK nr 12, årgang 39 udkommer

Torsdag: MOK får (muligvis og forhåbentlig) officielt ny 
  ansvarshavende redaktør
  

Fredag: Lang Jule-Fredagsbar! 
  Du må åbne den første låge i ulandskalenderen

Lørdag: 
  

Søndag: 1. søndag i Advent - husk at gå i kirke.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE for ABSOLUT SIDSTE  
  MOK i dette semester....

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK



3

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

Studievejledningen
OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL 
UNDERVISNING
Der er obligatorisk tilmelding 
til undervisningen på 6. – 12. 
semester den 1. december

Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. semes-
ter til foråret 2007 skal huske at aflevere deres 
tilmeldinger senest den 1. december. Skal du på 
6. semester skal du også udfylde en blanket om 
optagelse på kandidatdelen. 

Alle blanketter findes på http://medicin.ku.dk/
om_uddannelsen/blanketter/

Husk også, at hvis du fortryder en tilmelding skal 
du afmelde den senest 10. januar 2007. 

Tilmelding til de øvrige semestre er senest den 
10. januar. 

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

EN CLIFF HANGER 
AF RANG.
Lad det være sagt med det samme. Finalen på hit-
serien De Unge Mødre, nåede så langt op på spænd-
ingsskalaen, at forrige uges afslutning på Vild Med 
Dans lignede et enkebal på Damhuskroen.

De to sidste afsnit i dokumentarserien, der skildrer 
unge pigers liv efter de er havnet i noget skidt, 
levede fuldt ud op til tidligere afsnit. Hvad der i 
den grad fik os ud på kanten af sofaen, var teaseren 
for den kommende 4.sæson. Men lad nu det ligge 
og vende os mod denne uges afsnit.

Den svulstige Camilla er godt i gang med at dulle 
sig op til sin 19 års fødselsdagsfest. Hendes nyind-
købte hvide vest, vælger dog at tabe en knap, og de 
til lejligheden erhvervede strømpebukser er ikke 
den ønskede nuance. Det er der heldigvis råd for, 
i denne situation eks’en Kieu. Hvad er chancen for 
at Kieu vender tilbage fra Føtex med nål og tråd 
og et passende par strømpebukser? Ikke store vil 
jeg skønne. 
Ganske rigtigt vender den spøjse dreng tilbage med 
et par helt ubrugelige shine-bukser.
Ulykken er dog ikke større end, at de to senere på 
aftenen flirter med idéen om en nat i hinandens 
selskab. ”Når vi bliver rigtig fulde” som Kieu 
udtrykker det.

I Vordingborg er Michelle på vej til byfest med en 
veninde. Hun dumper datteren hos eksmanden Si-
mon og hans nye kæreste Sofie, hvorefter den står 
på store fadøl og jagt på et one-night stand. Om der 
kommer noget ud af jagten vil tiden vise.

David og Bente ferierer fortsat i Tyrkiet. Den 
første aften på hotellet tager David og Claus hul 
på minibaren, og snart melder trangen til en bytur 
sig. Den ender på skum-diskoteket Halikarnas, 
hvor de to gæve gutter fyrer den af til kl. 5 næste 
morgen. Deres eskapade falder ikke i Bentes smag 
og den unge mor er noget tvær. Det forsøger David 
at rette op på med billig smiger og tilbudet om en 
shoppingstur på hans regning. Det er Bente ikke 
sen til at takke ja til, og da dagen er omme, er 
David en del lira fattigere. Over en stille cocktail 
proklamerer Bente og David deres kærlighed og 
lover hinanden evigt troskab. 

TEASER!
Lad os nu vende blikket frem mod næste sæson. 
Hvad har Kanal 4 i posen til os? Fra den lille teaser, 
der fulgte sidste afsnit, er det ikke småting, der er 
på programmet. 
2 bliver til 3 når Michelle flytter ind hos eks-
manden og dennes nye kæreste (der venter hans 
andet barn)! Hvorfor flytter Michelle fra det hus, 
som hun lejer af sin far? Spænding! 
2 bliver til 1 når Bente flytter fra David! De to, der 
netop havde bedyret deres gensidige kærlighed, 
forlader hinanden. Har Bente virkelig været David 
utro på ferien? Drama!
Vi venter med længsel svarende på disse presser-
ende spørgsmål.

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til vores 
faste læserskare og takke for de mange positive 
tilbagemeldinger (og irettesættelser). Til de, der 
ikke har fulgt serien, og derfor ikke har kunnet 
følge tråden, er der kun at sende en opfordring til 
at hoppe på vognen når næste sæson ruller over 
skærmen.

Mok-red./Martin

"Du ved hvad der sker, når jeg 
bliver rigtig fuld"

"Så sprøjtede de sådan noget skum 
dér, udover dansegulvet!"

REDAKTIONELT
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HOSPITALER OG 
KLINIKUDVALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser 
som Klinikudvalg og KKA-2 ingen 
mening? Er det virkelig rigtigt, 
at man kan komme til Rønne i 
praktikophold? Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. Nærmere oplysninger om denne 
forelæsning vil du finde i MOK, når vi nærmer os 
tiden for semestertilmelding. 
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Klinikudvalgene:
Klinikudvalget Rigshospitalet (KRH):
Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i KRH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.
Klinikudvalget Kommunen (KKK):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i KKK:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne og Nuuk.
Klinikudvalget Amtet (KKA):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Hol-
bæk, Helsingør, Slagelse og Nykøbing Falster.

Vedrørende holdsætning på de 
forskellige semestre:
På 6. og 8. semester er der tale om holdsætning i 
klinikudvalgene, mens der på 7. og 9. semester er 
tale om universitær holdsætning. Det vil sige at du 
sagtens kan blive holdsat på et hospital, som ikke 
er tilknyttet dit klinikudvalg.

Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Hillerød, Næstved og Herlev.

Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Herlev, Hels-
ingør, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, 
Nuuk (om efteråret).
Transport udgifter dækkes til følgende klinikhos-
pitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster (hver 2. weekend, samt kost og 
logi), Rønne (hver 2. weekend, samt kost og logi) 
og Nuuk (tur/retur, samt kost og logi).

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket klinikudvalg, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at 
møde rettidigt i klinikken. Du kan have også have 
specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. 
forskning, arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg 
og hospital.

BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?
Da den lægevidenskabelige uddannelse på KU jo 
som bekendt er delt i en bachelordel og en kandi-
datdel, der betragtes som to adskilte uddannelser, 
skal du huske en MEGET VIGTIG TING såfremt 
du har udsigt til at blive bach.med. efter din næste 
beståede eksamen:

Tilmeld dig til kandidatdelen inden 1. 
december/1.juni!

Husk også at tilmelde dig holdundervisningen på 
7.semester, såfremt du ønsker at deltage. Altså hele 
2 tilmeldinger inden 1.december/1.juni

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

LAD NU VÆR’ AT SNYDE!
Medicinstudiet er langt og til tider også temmelig 
hårdt, men det er fordi vi skal ud og lave noget der 
altså kræver, at vi kan rigtigt meget! Det hjælper 
snyd altså ikke på! 

Det kan være fristende at forsøg sig på det lave 
gærde, men resultatet er, at man kommer til at 
skulle hoppe over bjerge.  

For at få det på det klarer. Det er altså snyd, 
at…
· Skrive under for en anden person, ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 
· Skrive under for en anden person, ved aflevering 
af opgaver og rapporter.
· Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
· Skrive af fra andre studerendes tidligere 
afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
· Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
· Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som tilladte 
hjælpemidler.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (incl. 
rapporter på 1.-5. semester) straffes med ud-
skrivning fra universitet! Ved første forseelse er 
udskrivningen et halvt år, og gentagelser kan føre 
til permanent udskrivning.

Og det ville jo være lidt bittert ikke!!!

Se desuden eksamensbekendtgørelsen på www.
medicin.ku.dk.

TRÆFFETID 
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE 48-49
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag 27/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag  28/11 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard    
Onsdag  29/11 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager    
Onsdag 29/11 1100 – 1200 1200 – 1500 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag  29/11 1500 – 1600  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul   
Torsdag 30/11 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  
Torsdag  30/11 1600 – 1700 1300 – 1600  Christina R. Lundin   
Torsdag 30/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu  
Mandag 4/12 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag  5/12 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard   
Onsdag  6/12 1200 – 1300  0900 – 1200  Malene Esager     
Onsdag 6/12 1100 – 1200 1200 – 1500 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 7/12 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  
Torsdag  7/12 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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder   
Hver onsdag Aflyst til og med den 6/12 2006    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: 9.1.27                       

STUDIEVEJLEDNING

Mormor
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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
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Stine Birkelund
4. semester

Vi vejleder alle indenfor næsten 
alle områder, herunder ve-
jledning i forbindelse med 
udarbejdning af dispensation-
sansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har 
problemer 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.

FRIVILLIGE AFTENKURSER
CEKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE studerende på 6.-12. 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. semes-
ter, 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-tionsanalgesi og materialevalg
- Suturering på fantom
- Træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

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 Undersøgelse

Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange medicinstuderende er en svært til-gængelig disciplin. Dette 
er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges ved un-dersøgelsen. Kurset indeholder:
- Gennemgang af den neurologiske undersøgelse samt demonstration af teknik og diverse håndgreb
- Indøvelse af systematik i neurologisk undersøgelse
- 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. rytmegenkendel-se, defibrillering og medi-
cinering 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/december måned:

DATO:  KURSUS:  TID:
29.11.2006  Objektiv us. 16.00 – 20.00
12.12.2006  Kombikursus 16.15 – 20.30
18.12.2006  Genoplivning 16.30 – 19.30
20.12.2006  Genoplivning 16.30 – 19.30

Tilmelding er påkrævet til alle kurser og kan ske på telefon: 35455408

Sted: Center for Klinisk uddannelse – Teilumbygningen - Rigshospitalet

STUDIEVEJLEDNING & -TILBUD
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DANISH BIOTECHNOLOGICAL SOCIETY (DBS) 
ANNOUNCES:
Annual DBS lecture and Annual DBS awards
Thursday, 30 November, 2006 15.00 – 17.00.
Ingeniørforeningen (IDA), Kalvebod brygge 31-33, 1780 København V

Program:
15.00 – 16.00 Annual DBS Lecture 2006
Matthias Uhlen, Royal Institute of Technology, School of Biotechnology,
AlbaNova University Center, Stockholm, Sweden: A human protein atlas for normal and cancer tissues.

16.00 – 17.00 Annual DBS Awards 2006
Simon Bekker-Jensen, Centre for Genotoxic Stress Research, Danish
Cancer Society, Copenhagen: Spatio-temporal properties of the mammalian DNA damage response.
Ulrik de Lichtenberg, Center for Biological Sequence Analysis, Technical
University of Denmark, Lyngby: Systems Biology of the Mitotic Cell Cycle- with an evolutionary twist.

Abstract:
Mathias Uhlen, Department of Biotechnology, AlbaNova University Center, Royal Institute
of Technology, Stockholm, Sweden: A human protein atlas for normal and cancer
tissues.
Antibody-based proteomics provides a powerful approach for the functional study of
the human proteome involving the systematic generation of protein-specific affinity reagents.
We have used this strategy to construct a comprehensive, antibody-based protein
atlas for expression and localization profiles in 48 normal human tissues and 20 different
cancers (1). The Human Protein Atlas is publicly available (www.proteinatlas.org)
and contains, in the first version, approximately 400,000 high-resolution images corresponding
to more than 700 antibodies towards human proteins. Each image has been
annotated by certified pathologists to provide a knowledge base for functional studies
and to allow queries about protein profiles in normal and disease tissues (2). We have
recently (3) used the antibody reagents for validation of potential biomarkers to Mantle
Cell Lymphoma (MCL) as well as high-throughput biomarker analysis of thousands
of serum samples using a reverse array format (4). Our results suggest it should be
possible to extend this analysis to the majority of all human proteins thus providing a
valuable tool for medical and biological research, in particular for biomarker analysis in
various patient cohorts.

References:
1. Uhlen M, Ponten F. Antibody-based Proteomics for Human Tissue Profiling. Mol Cell Proteomics
2005;4:384-93. 2. Uhlen et al. A human protein atlas for normal and cancer tissues. Mol Cell
Proteomics 2005;4:1920-32. 3. Ek S et al. From Gene Expression Analysis to Tissue Microarrays:
A Rational Approach to Identify Therapeutic and Diagnostic Targets in Lymphoid Malignancies.
Mol Cell Proteomics 2006;5:1072-81. 4. Janzi et al. Serum microarrays for large scale screening
of protein levels. Mol Cell Proteomics. 2005;4:1942-7.
Registration: www.ida.dk or www.biokemi.org
Everybody is welcome. Admission is free.
Information: Steen Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry,
Glostrup Hospital: gast@glostruphosp.kbhamt.dk

THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES & THE FACULTY OF 
SCIENCE INVITE TO A JOINT SYMPOSIUM
Evolutionary Medicine

What and Why Medical Doctors Need to Know About Evolution

Friday 15 December 2006

Panum Institute · Dam Auditorium · 09.00 - 12.30

Evolutionary biology has played only a small role in medical thought in the 20th century. 
Although basic biological training is a must for medical students, evolutionary thinking 
has rarely been part of the medical curriculum.

The two keynote speakers of this meeting – Professor Randolph Nesse (Psychiatry, 
University of Michigan) and Professor Stephen C. Stearns (Ecology & Evolutionary Biology, 
Yale University) – are among the leading proponents for the need to build new conceptual 
bridges between evolutionary thinking, medical research and clinical practice.

Their talks will be followed by a discussion where the audience can put questions 
to the speakers and a panel of leading Danish experts.

09.00 Welcome – Flemming Dela, Vice Dean for Education, Faculty of Health Sciences
09.05 The historical perspective of the symposium – Thomas Söderqvist, Medical Museion
09.15 What doctors need to know about evolution – Stephen Stearns, Yale University
10.15 Coffee break
10.30 Why doctors need to know about evolution – Randolph Nesse, University of Michigan
11.30 Discussion with audience, incl. panel: 
 Tom Bolwig, Anders Gorm Pedersen and Henrik R. Wulff
12.25 Closing remarks – John Mundy, Vice Dean for Research, Faculty of Science

The symposium is organized by professor Jacobus J. (Koos) Boomsma, head of Department
of Population Biology and director of the Centre for Social Evolution at the Institute of
Biology (jjboomsma@bi.ku.dk), and professor Thomas Söderqvist, director of Medical
Museion (ths@mm.ku.dk), both at the University of Copenhagen.

VÆR MED TIL AT FEJRE 
VINDERNE AF VENTURE 
CUPS FØRSTE FASE OVER 
SUSHI, VIN OG JAZZ.
Tid: Torsdag d. 7. december kl. 18.45-22.00

Sted: Alexandersalen, Københavns Universitet, 
Bispetorvet 1-3, 1176 København K

Program

18.45  Ankomst
19.00  Velkomst og introduktion
19.15  Nominerede hold fremlægger deres idéer
20.00  Juryen voterer
Sushi, vin og jazz
20.35  Prisoverrækkelse
20.55  Afslutning
21.00-22.00  Networking

Vi har i år haft et rekordstort antal deltagere i 
Venture Cup – 105 hold på landsplan, heraf 69 i 
hovedstadsregionen, og vi håber meget, at du vil 
være med til at fejre succesen på denne festlige 
aften, hvor der vil være rig mulighed for at møde 
deltagere, jury, coaches og investorer samt part-
nere i Venture Cups netværk.

Tilmelding venligst senest d. 4. december til Louise 
Lindtner på louise@venturecup.dk

Om Venture Cup

Venture Cup er universiteternes fælles konkur-
rence for idéer og forskning med forretningspot-
entiale. Konkurrencen organiseres af en sam-
menslutning af danske uddannelsesinstitutioner 
(se www.venturecup.dk/organisers) og finder sted 
hvert år i tre faser i henholdsvis november, februar 
og maj. Deltagerne hjælpes til at udvikle deres 
idéer til investeringsklare forretningsplaner gen-
nem en serie af seminarer og workshops samt 
individuel coaching og feedback fra en professionel 
jury. Samlet uddeles kontante præmier for over en 
halv million kr. i løbet af konkurrencen.

Venture Cup drives for universitetsmidler 
med støtte fra private sponsorer (bl.a. Danfoss, 
Novozymes, Grundfos og Ernst & Young) samt 
offentlige midler (bl.a. Forsknings- og Innovations-
styrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen). Over 
50 investorer og rådgivere (se www.venturecup.
dk/jury&coaches) bruger frivilligt deres tid på 
at være jurymedlemmer eller coaches for de del-
tagende hold, og hvert år modtager en håndfuld 
projekter betydelige investeringer efter deltagelse 
i konkurrencen.

STUDIETILBUD
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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.sexogsamfund.dk
Adgang:    Gratis

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 samleje. 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 tredobbelt 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 sædvanligvis ”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 pornografif-
orbrug. Oplægsholderne er hhv. projektleder 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 ubemærkethed 
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 sekretari-
atschef 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 frigjorte 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�

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

STUDIETILBUD



8

PENSUMLISTER
yes sir! flere af dem..... eller hvordan 
var det nu lige det var?

Umiddelbart virker tanken om pensumlister jo 
ganske tillokkende. Et klart defineret sideantal i 
en bestemt bog som blot skal læses inden eksamen. 
Tja, hvor er ulempen tænker man. Ulempen ved 
en pensumliste er som navnet siger at den med et 
sideantal definerer et pensum. Dvs. at ALT! der 
står på de opgivne sider er pensum. Altså også 
figurer og små perfide detaljer der fylder 1½ linie. 
Og det lyder jo umiddelbart ikke så rart, for hvem 
har måske lyst til at blive bedt om at redegøre for 
teksten til figur 13-25 i The Cell? 
Så kunne man selvfølgelig argumentere med at 
dette blot er et tænkt eksempel; et udtryk for hvor 
vidtrækkende min fantasi er. For kunne man vir-
kelig forestille sig at det ville forholde sig sådan at 
anatomerne - eller biokemikerne for den sags skyld 
- rent faktisk ville spørge ind til små ubetydelige 
detaljer bare fordi de fik mulighed for det? Enhver 
der har været igennem 3. og 4 semester kender 
vist svaret på det!

Det er derfor at MSR arbejder for målbeskriv-
elser og ikke pensumlister. En målbeskrivelse 
er på sin vis også en slags pensumbeskrivelse, 
men med den vigtige forskel at det skal defineres 
HVAD den studerende skal kunne redegøre for 
og ikke HVILKE SIDER. På denne måde kom-
mer vi uden om ovenstående problemstilling. Der 
må nemlig ikke spørges til noget som ikke står i 
målbeskrivelsen. 

Alternativer til Berne & Levy og andre 
gode bøger?
En anden vigtig årsag til at vælge målbeskrivelser 
frem for pensumlister er at målbeskrivelser kan 
bruges til samtlige lærebøger inden for faget, 
hvad end de så er danske, norske eller polske. 
Pensumlister derimod laves kun til 1 bog – ikke 
nødvendigvis den bedste, men uforklarligt nok ofte 
den som kursusleder er medforfatter på.
Når det så er sagt er MSR naturligvis ikke imod 
begrebet ’læselister’. Altså en angivelse af hvilke 
sider i samtlige af de anbefalede bøger der er 
dækkende for målbeskrivelserne. Dette er en stor 
hjælp, især på basaldelen af studiet. En ’læseliste’ 
er dog noget ganske andet end en pensumliste og 
disse to må ikke forveksles.

Hvad kan vi lære af ’alle de andre’?
En helt anden snak er så den om hvad erfaringer 
fra medicinske fakulteter i andre lande har vist. 
Det er selvfølgelig en længere historie som jeg 
ikke vil kede jer med her. Helt kort kan dog siges 
at studier har vist at de studerende husker hvad 
de har læst i længere tid, såfremt de læser ’prob-
lemløsningsorienteret’ i forhold til ’ukritisk’. Det 
vil altså sige at man bedre kan huske hvad man 
har læst, såfremt man har læst det for at få svar 
på et spørgsmål, i forhold til bare at have læst det 
som en del af kapitel 23. 
Men i virkeligheden behøvede vi jo slet ikke 
’fornemme’ studier til at fortælle os dette. Aller-
ede på 1. semester erfarer man, at det der med 
at løse gamle eksamenssæt er en god ide. Man 
præsenteres for en problemstilling, forsøger at 
besvare den og finder dernæst svaret i bogen (eller 
’mønsterbesvarelsen’). 
På samme måde kan læses ’problemløsningsorien-
teret’ efter en målbeskrivelse. Og for at perspekti-
vere lidt, så er det jo det vi skal kunne engang. Løse 
problemer udfra en problemstilling. Og hvorfor så 
ikke starte nu?

Line Malmer Madsen
Bestyrelsesmedlem MSR
Kandidat til Studienævnet for medicin

DAGSORDEN MSR-MØDE 
D. 30/11-06 KL. 16:15
MSR afholder møde én gang månedligt, altid tors-
dagen før studienævnsmødet. Det betyder at vi har 
modtaget dagsordenen og derved kan gennemgå de 
vigtige punkter inden i fællesskab. Alle der møder 
op kan deltage og præge debatten.

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Studienævn
5. Sundråd
PAUSE
6. Tilbage melding fra FINO-mødet i Finland
7. Tilbagemelding fra DSMU i Odense
8. Opfølgning på opgaver fra stormødet
9. GIM-kursus i studieordningen 2006
10. Hvad skal MSR arbejde for i studienævnet 
det næste år?
11. Meddelelser 
12. Evt.
Mødet forventes at var 2 timer og et kvarter. Vi går 
alle sammen ud og spiser efter mødet.
Vel mødt!

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Hvordan underviser de i resten af 
verden?
Ad. 6.
Line Jensen, der er kandidat til posten som na-
tional formand for SCOME (Standing Committee 
on Medical Education) har deltaget i FINO-mødet 
der netop er blevet afholdt i Finland. Line vil kort 
fortælle om hvad hun har lavet og deltaget i på 
dette møde.

Ad. 7.
Anne og Kirstine deltog i Dansk Selskab for 
Medicinsk Uddannelses Årsmøde i Odense for 
nylig. De har begge deltaget i workshops og oplæg 
vedr. forbedringer af medicinsk uddannelse, inspir-
eret af hvordan de afholder uddannelse i den store 
verden og det skal vi kort høre noget om.

Ad. 8
Vi bør være færdige med opgaverne fra stormødet 
vedr. den nationale bachelor. Der er mange der har 
arbejdet hårdt på at finde tal og regne ECTS point 
sammen og det skal vi se det færdige produkt af.

Ad. 9
En lille ad hoc gruppe har arbejdet intensivt sam-
men med Nicolai, formand for GIM, for at formulere 
et oplæg til et kursus i den nye studieordning vedr. 
alternative behandlingsformer, som kan blive 
præsenteret for studienævnet i det nye år. Vi skal 
se hvad gruppen er nået frem til.

Kunne du tænke dig en OSKE på 3. 
semester???

Ad. 10
MSR har i dette efterår formuleret en del oplæg. 
Re-eksamener (som er et punkt på næste studi-
enævnsmøde), deling af 4. semester i to mindre 
eksamener, eksamensformer på medicinstudiet, 
OSKE på 3. semester osv. og jeg synes vi bør lave 
en liste over emner vi mener vi bør sætte på dag-
sordenen i det nye år i studienævnet.

MSR har sat re-eksamener på dagsor-
denen i studienævnet!- hvad mener 
du?

RASKE MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER SØGES
Effekten af kort tids immobilisering 
hos mennesker. 

Til et projekt på idrætsmedicinsk afdeling, Bis-
pebjerg Hospital, hvor vi ønsker at undersøge ef-
fekten af immobilisering på omsætningen af sene 
og muskelvæv, samt evt. ændringer i sensorisk 
nerveaktivitet.
Det er håbet at denne undersøgelse kan være med 
til at danne basis for en mere rationel behandling 
af skader/sygdomme hvor immobilisering og 
længerevarende sengeleje er en af behandlings- 
formerne.

Vi søger: 
- Raske unge mænd 
· Alder 18-30 år
· Ingen tidligere skader på achillesenen
· Du lider ikke af diabetes (sukkersyge), neurolo   
  giske sygdomme eller kroniske muskuloskeletale    
sygdomme
· Moderat trænet (træning ca. 2-4 gange pr. uge)
· Ingen metal genstande i kroppen (skruer, pace
  maker o.lign)

Forsøget indebærer at du skal have dit underben 
i gips i 2 uger, i disse uger må du ikke støtte 
på benet. Efterfølgende skal du følge et genop-
træningsprogram i 2 uger. Du skal i alt møde på 
afdelingen 4 gange, svarende til 3 hele dage og en 
dag på ca. 2 timer.

Forsøget indebærer 
· en urinprøve 
· en blodprøvetagning 
· en MR scanning af underbenet 
· en styrke test af underbenets muskler
· Microdialyse (en tynd fiber indlægges bag achil
  lessenen, ikke forbundet med ubehag og giver 
  ingen gener bagefter)
· Muskelbiopsi af lægmusklen (lille muskelprøve, 
  kan efterfølgende føles som et ”trælår”)
· Neurofysiologiske tests (non-invasive og smer
  tefri)

Forsøget forventes at blive afviklet i løbet af de-
cember, januar og februar.

Deltagelse i forsøget honoreres med 6000 kr. 
(skattepligtigt).

Hvis dette har din interesse, kontakt da en af 
nedenstående for at få yderligere information:

Britt Christensen    
Speciale studerende (Humanbiologi)  
Institut for Idrætsmedicin, byg 8. 
Bispebjerg Hospital   
Bispebjerg Bakke 23   
2400 KBH NV
Tlf: 35316296 / 31194819   
Mail: bc23@bbh.hosp.dk   

Eva Dyrberg, Stud.med
Institut for Idrætsmedicin, byg 8.
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 KBH NV
Tlf: 35316296 / 20858940
Mail: ed08@bbh.hosp.dk

SCOREBOGEN 2006 er nu - på trods af Tsunami-
ens omfattende ødelæggelser - endelig blevet sendt 
i trykken! Forvent den i hænderne om to uger.
Mere info følger!

Mvh. Scorebogsredaktionen

INDRE ORGANER
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SKAL DU UD AT REJSE I FEB-
RUAR MÅNED?
Og vil du leje dit værelse ud til en sød ud-
vekslingsstuderende?

Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation 
på Københavns Universitet, Panum Instituttet, 
som formidler kliniske udvekslingsophold af en 
måneds varighed på Københavns hospitaler.

Vi betaler dig 1400 kr  Pr. måned for dit 
værelse og der vil blive lavet lejekontrakt.

Kontakt: 
Emilie Palmgren Colov, 

IMCC Exchange
emiliepc@stud.ku.dk

FORSØGSPERSONER SØGES 
TIL VIDENSKABELIG UNDER-
SØGELSE

Du skal have hudtype II-III (lys hud) og være 
over 18 år.

Vi undersøger holdbarheden af solcreme gennem 
en dag med kontrollerede indendørsaktiviteter. 
Du vil få smurt en række områder på ryggen med 
2 forskellige solcremer (faktor 8) i den anbefalede 
mængde. Områderne belyses herefter med kunstigt 
sollys til forskellige tider i løbet af dagen. 

· Hvornår: Undersøgelsen foregår i december 2006 
og januar 2007.
· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.
· Fremmøde: 3 dage i træk, hvoraf den ene er fra 
8-18, de 2 øvrige dage kun kortvarigt fremmøde.
· Deltagelse honoreres med 500 kr. kontant (skat-
tepligtigt) eller som gavekort.

· Henvendelse:  
Mette B. Larsen.        

Tlf.: 28704928 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (KF 01315642).

Bispebjerg Hospital
Forsøgspersoner søges til behandling af acne.

Du skal have moderat til svær acne i
ansigtet og være over 18 år.

I forsøget sammenlignes effektivitet og bivirkninger ved 
laserbehandling med og uden påsmøring af et stof, der 
gør huden lysfølsom.
En ansigtshalvdel behandles med laser og en ansigt-
shalvdel påsmøres en creme, som virker i 3 timer, 
hvorefter området behandles med laser.

Hvornår: 
Undersøgelsen påbegyndes november 2006.
Sted: 
Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.
Fremmøde: 
3 x til behandling, 5 x til kontrol.

Henvendelse: 

Læge Gitte Jørgensen 
tlf: 4160 5639  (hvor der evt. kan indtales besked) 

eller
Katrine Togsverd-Bo 
tlf: 3531 6004.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (KF) 01328309.

Bispebjerg Hospital er modelhospital for forebyggelse og sundheds-
fremme. Bispebjerg Hospital er et røgfrit hospital.

SKIDERIKKER!!
TIL PIGERNE - OM 
LIGESTILLING UDE I DEN 
VIRKELIGE VERDEN

....OG TIL DRENGENE.........

........... ENJOY!

Følgende tekst er et uddrag fra 
politikken søndag d 5/11. Teksten 
er skrevet af forfatteren Grethelise 
Holm.

“Det er uhyre vanskeligt for kvinder at kvalificere 
sig til ledende eller indflydelsesrige stillinger i 
medierne. Det kan enhver se.

Men - jeg har med stadig stigende forbløffelse 
også gjort den iagttagelse, at det praktisk taget er 
umuligt for mænd at diskvalificere sig til samme 
type stillinger. Og måske skulle man prøve at 
nærme sig ligestillingsproblemet fra den vinkel. At 
mænd ikke kan diskvalificere sig til de ledende og 
indflydelsesrige stillinger i medierne, vil jeg belyse 
med nogle eksempler fra det virkelige liv. Hermed 
bryder jeg et tabu og sårer nogle sarte sjæle, men 
det får så være.

Første eksempel er Ekstra Bladets chefredak-
tør, Hans Engell. Han var oprindelig uddannet 
journalist, men gjorde sig aldrig bemærket som 
sådan. Han gik i stedet ind i politik og var i korte 
perioder konservativ minister. Hans daværende 
chef, Poul Schlüter, har ikke meget pænt at sige om 
hans indsats (i portrætbog fra 2006). Op gennem 
1990’erne gjorde Hans Engell sig nemlig - ifølge 
mange kilder - mest gældende som en hensynsløs 
og intrigant drukmås, som var stærkt medvirkende 
til, at Det Konservative Folkeparti blev slået i 
stumper og stykker på grund af magtkampe. Det 

hele kulminerede, da Hans Engell i 1997 - i fuld-
skab - torpederede en betonklods på motorvejen og 
måtte forlade dansk politik.

Det siges, at vi kvinder skal lære at ‘netværke’ for at 
få de gode stillinger, og jeg vil af mit hjertes naivitet 
gerne spørge bestyrelsen for Politikens Hus: Hvad 
er det for et mandligt netværk, som opsamler en 
falleret og fordrukken konservativ politiker for at 
gøre ham til chef for et af Danmarks største dagb-
lade? Jeg forstår det simpelthen ikke. Det forholdt 
sig jo ikke sådan, at Hans Engell nogensinde havde 
gjort sig gældende som journalist eller havde erfar-
ing med dagbladsdrift overhovedet. Og man ville 
umiddelbart forestille sig, at det ville ‘trække ned’ 
i kvalifikationerne hos en potentiel leder, at han 
havde ødelagt og splittet sin tidligere gruppe med 
magtkampe og intriger?

Men nej, mænd kan ikke diskvalificere sig. Og 
kvinder kan ikke kvalificere sig til de betydnings-
fulde stillinger i medierne.

Mit andet eksempel er tidligere chefredaktør på 
Ekstra Bladet, nuværende formand for Litter-
aturudvalget under Kunstrådet samt kultur- og 
debatskribent på Berlingske Tidende, Claes 
Kastholm Hansen. Claes Kastholm Hansen har 
en lang og kulørt historie, så jeg springer ind dér, 
hvor han er blevet chefredaktør på Ekstra Bladet 
i slutningen af 1990’erne.

Som sådan blev han gennem et par år berygtet for 
at hærge redaktionen og sine medarbejdere med 
alkoholisk storhedsvanvid, en karakterafvigelse, 
der manifesterede sig ved, at han verbalt hånede 
og nedgjorde alt og alle - samtidig med at han 
utrætteligt lovpriste sin egen genialitet. På et tid-
spunkt slog ordene ikke til, da han ville udtrykke 
sin foragt over for en medarbejder. Derfor tog 
han sine bukser af og sked rundt omkring på den 
pågældendes kontor, hvorefter han tørrede røv i 
gardinerne. På aftenens rundtur i huset hånede 
han de medarbejdere, som han stødte på, og en 
kvindelig medarbejder i redaktionssekretariatet fik 
en omgang, som i mere snerpede kredse nok ville 
være blevet opfattet som sexchikane. Politikens 
Hus er rummeligt, men chefredaktørens skideri var 
dog for grænseoverskridende, så Claes Kastholm 
Hansen måtte forlade sin stilling. Adskillige me-
darbejdere jublede af lettelse over hans afgang, og 
der gik ikke et døgn, før historien var kendt i alle 
byens bladhuse.

Ingen havde fantasi til at forestille sig, at Claes 
Kastholm Hansen kunne vende tilbage til en 
position som magtfuld medie- og kulturperson. 
Men det kunne han. Han blev nemlig først samlet 
op af Berlingske Tidende - og derefter af kultur-
ministeren!

Det er småt med kulturpersoner på højrefløjen, så 
på Berlingske Tidende besluttede man sig for at 
se gennem fingre med fortiden, da Claes Kastholm 
Hansen efter at være blevet smidt ud af Politikens 
Hus afslørede sig som stærkt borgerlig. I stedet for 
at skide i gardinerne på Rådhuspladsen begyndte 
han så at lukke lort ud i Groft Sagt-spalten i Ber-
lingske Tidende.

Og her fik kulturministeren øje på ham.

Man kan om Claes Kastholm Hansen sige, at han 
i udtrykkets mest bogstavelige betydning ikke er 
stueren, og den slags har regeringen en vis erfaring 
i at samarbejde med. Så da kulturminister Brian 
Mikkelsen i 2003 oprettede det nye Kunstråd, ud-
pegede han skiderikken fra Pilestræde som medlem 
af den fine forsamling - og Kastholm Hansen blev 
desuden formand for det litteraturudvalg (under 
Kunstrådet), som årlig fordeler 22 millioner kroner 
til forfatterne. Det er betegnende, at der kun sid-
der én kvinde som medlem af dette fempersoners 
litteraturudvalg. Statens officielle politik er ligelig 
kønsfordeling i råd, nævn og udvalg, men ak, det er 
så svært at finde kvalificerede kvinder!

Til gengæld kan mænd ikke diskvalificere sig - 
uanset hvor meget de skider på andre eller andres 
kontorer.”

INDRE ORGANER
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SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Så er det tid til at mødes igen, -og denne gang med 
julehygge og æbleskiver!
Sexekspressen er for alle medicinstuderende 
fra 1. semester og frem.

- Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:

Tid og sted:
Tirsdag  d. 5/12 kl. 16-17 i 
FADL’s mødelokale.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i 
  sexualundervisning
· Du lærer andre at kende på tværs af 
   semestrene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget   
   nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Sexekspressen er Panums hyggelige og 
sociale basisgruppe!

WORLD AIDS DAG 
Dato:  d. 1. december fra 10-12.30
Sted:  Panums kantine
Hvad:  salg af sløjfer, keyhangers og kage  
 samt diskussion og quiz.

Hvert år dør tre millioner mennesker af hiv. En 
sygdom, vi ved, hvordan vi skal undgå. En epi-
demi, vi kan bremse. En sygdom, og som ledere fra 
verdens lande flere gange har lovet hinanden og 
verden at sætte en effektiv stopper for. 
 
Der er lavet handlingsplaner, deklarationer, under-
skrevet aftaler og holdt festlige 
skåltaler, hvor verdens ledere 
har givet hinanden gensidige 
skulderklap. Men festtaler og 
skulderklap stopper ikke aids-
epidemien alene. 
 
Nu handler det om at 
komme i arbejdstøjet. 
Løfterne skal gøres til 
virkelighed.

SIMS MÅNEDSMØDE 
tirsdag d. 5/12 kl. 16.00 i lokale 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! Husk at det er sidste 
månedsmøde dette semester – nu med julehygge!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering af 
 -Besøg på idrætsmedicinsk klinik
 -Julefrokost
3. Status fra kasserer
4. Julehygge!!!
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

Månedsmøde onsdag 6.december kl. 
16.15 kemigangen, Panum

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Siden sidst. 
3. Nyt fra udvalg 
3.1 Metode 1
3.2 Foredrag 
4. Julearrangement
5. Eventuelt.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. 

Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver 
mulighed for deltagelse i en lang række arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

LÆGE I CHAMPIONS LEAGUE!?

FCK’s læge Frank Odgaard fortæller om arbej-
det som læge i en professionel sportsklub torsdag 
d. 7. december kl. 17 og ca. en time frem i aud. 
29.01.32 under tandlægerne 
(vi sætter sedler op, så det er til at finde).

Arrangementet er åbent og gratis for alle stud-
erende.

Da vi gerne vil vide, hvor mange vi bliver, skal du 
tilmelde dig ved at sende en mail til:

DennisHallager@stud.ku.dk

Med venlig hilsen

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!

INDKALDELSE TIL 
MØDE I SUNDRÅDET 

Dato: 29.11.06
Tid: 16.00 – 18.30
Sted: Kontoret, 1.2.20

Dagsorden:
1. Formalia
2. Meddelelser
a. disponering af penge fra fakultetets  
 budget
b. sociale rum i kantinen
3. Akademisk råd, kort opdatering
4. Studenterrådet, kort opdatering   
 herunder rådshøring om KU’s strategi  
 2012
5. Studenterhussagen, kort opdatering
6. Fakultetets Uddannelsesstrategiske  
 Udvalg (FUSU), inkluderet FUSUs  
 forretningsudvalg. Alternativer/  
 nedlæggelse?
7. Debat om eliteuddannelser- hvad er  
 SUND’s holdning?
8. Invitation af NAT-rådet og DFU til  
 snak om Nørre Campus og  fremtids 
 værkstedplaner
9. evt

Det er som vanlig mad efter mødet

/Sabrina Eliasson
Næstformand, Sundrådet

SY-SKOLE?!

Kursus i Basal suturteknik

Sted: Amager hospital Italiensvej 1 i færdighed-
slaboratoriet over skadestuen 

Tid: 6 December 2007 KL 17 - 20                      

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold::
Teori om suturmateriale og nåle fra ethicon ved 
Helle Lindved,
Teori om sterilteknik, sårlukning, instrumen-
thåndtering, lokalbedøvelse, knuder, suturteknik 
herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbag-
esting, fortløbende, samt intrakutan, ved Jes 
Braagaard
Træning; på skumplader og griseføder, der trænes 
i de teknikker der er blevet undervist i.
           
Underviser:
Jes Braagaard fra Køge sygehus og  Helle Lindved  
fra Ethicon

Kursusafgift: 
Kurset koster 50kr per deltager 

Tildmelding:
På www.studkir.dk eller til tilmelding@studkir.dk 
fra den 22 November

Med Venlig Hilsen
Ebbe Thinggaard SAKS – Studerendes Almene 

Kirurgiske Selskab
www.studkir.dk

STUDENTERKLUBBEN
Sidste lange fredagsbar fredag d.1.december.
Kom ned og julehyg med æbleskiver og Glögg!!
Vi har åbent fra 11-24
Husk også følgende generelle regler:
- Døren og udskænkning lukker 23.30
- du må ikke springe over i køen
- det er frivillige der står i dør og bar, så smil og 
vær sød…
- der er adgang forbudt i området bag baren samt 
dørene til højre og venstre for store bar.

NB: Vi holder fra på mandag læseferie-lukket. 
Glædelig jul!

Hilsen Studenterklubben

INDRE ORGANER



11
SUNDRÅDETS GENER-
ALFORSAMLING D. 20. 
DECEMBER KL. 16-19 

LOK.1.2.20
Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter 
4. Godkendelse af revideret regnskab 
5. Fremlæggelse af budgetforslag 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen, bestående af 3  
 personer 
a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
8. Valg af revisor 
9. Registrering af nye fagråd og/eller  
 basisgrupper under Sundrådet
10. Sundrådet som ét fagråd i Studenter 
 rådet?
11. Evt.

Sundrådet er de studerendes fagråd på fakultetet! 
Det betyder, at det er Sundrådet, der taler med 
dekanen om emner, som arbejdsmiljøet på Panum, 
studenterhus, finansiering af studentersociale 
aktiviteter osv.
Sørg for at DIN basisgruppe eller DIT fagråd er 
til stede! Er I ikke allerede registreret så sørg 
for at blive det, så I også kan præge debatterne 
i Sundrådet.

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver under 
generalforsamlingen.
Vel mødt!

Sabrina Eliasson
Næstformand, Sundrådet

Ad. 9
Der er kommet flere nye uddannelser til på Panum 
og dermed også oprettelse af nye fagråd. Vi skal 
have registreret alle fagråd og evt. nystartede 
basisgrupper på Panum, så vi kan tale ALLES 
sag med dekanatet.

Ad. 10
Der har længe været tale om at registrere Sun-
drådet som ét fagråd i Studenterrådet. Dette vil 
betyder at man ikke længere skal møde op fra alle 
uddannelserne inde i Studenterrådet, hver gang 
de holder møde men vil være i stand til at ”bære 
stemmer” for hinanden. Det håber vi vil opmuntre 
flere til at tage derind og deltage i møderne. Vi skal 
dog stadig være 5-6 stykker for at bære alle stem-
mer, men det vil ikke længere være nødvendigt 
med en bestemt fordeling af studerende afhængig 
af studie.

TILBUD FRA 

uge 48

Julemåneden står for døren. Vi har kun vores 
faste arrangementer på tapetet, og snart lukker 
vi ned omkring jul og nytår, men vi vil minde om, 
at studenterpræsten altid står til rådighed for en 
snak om netop det, som du har brug for at tale om. 
Kontakt ham på mail, telefon eller personligt.

Mange hilsener

Akademisk medarbejder Lise Lotz og studenter-
præst Nicolai Halvorsen 

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

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; 
semesterets sidste møde er den 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. Sidste gang inden jul er allerede den 
7. december, men til gengæld starter igen vi den 
første torsdag efter nytår, altså torsdag den 4. 
januar 2007.

Kom og brug dine hænder et par timer på noget 
hyggeligt og nyttigt - uanset om du er 100 % nyb-
egynder, en erfaren strikker eller et sted inde imel-
lem. 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 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

BESØG PÅ IDRÆTS-
MEDICINSK KLINIK
BISPEBJERG HOSPITAL

TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 
KL 16.00-ca. 18.30

Vi vil få at se hvad man laver på en Dan-
marks førende idrætsmedicinske klinikker 
og desuden er der mulighed for at få testet 
sin kondi under Team Danmark betin-
gelser. 
Efter rundvisningen og aktiviteter vil der 
blive serveret en sandwich og en sodavand.
Arrangementet er gratis for medlemmer, 
som også har fortrinsret til pladserne. Ikke-
medlemmer af SIMS: 30 kr. Tilmelding til 
torpedo@stud.ku.dk, max. 30 deltagere.
Mødested er Idrætsmedicinsk klinik, BBH. 
Bygning 8, 2. sal.

VIL DU OGSÅ VÆRE MEDLEM 
AF SIMS OG FÅ GRATIS 
ADGANG TIL ALLE SIMS’ 
ARRANGEMENTER?

Medlemskab frem til september 2007 koster 
50 kr.
Se hvordan du melder dig ind på www.
studmed.dk/sims
Planlagte arrangementer frem til september 
2007:

- idrætsmedicinsk klinik 30/11-2006 kl. 
16-18.30

- Foredrag med Frank Odgaard om at være 
idrætslæge i FCK 7/12 kl. 17

- Skulder workshop med Søren Winge

- Skiskade foredrag med René Cetti

-Der kommer flere endnu, men de er endnu 
ikke planlagte.

Sportslige hilsner
SIMS

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

KENDER DU DINE RETTIGHEDER?
Vidste du:

- Du kan altid (24 timer, alle ugens 7 dage) ringe til Vagtbureauet, hvis du kommer i 
tvivl om noget på en vagt. Er du usikker på, hvad du må på en vagt, eller har du haft en 
ubehagelig oplevelse, så ring endelig.

- Du har en forpligtigelse over for dine kollegaer til at melde, hvis der er problemer 
med en afdeling, så vi kan gøre noget ved det.

- Der bliver trukket lod blandt alle egnede ansøgere om pladserne på eks. Stikker-
hold.

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

Vi har træffetid på FADL (ved kemigangen) torsdag d. 30/11  kl. 15 -17

tillid@fadl.dk.

MVH

Tillidsrepræsentanterne v. FADL, KKF

Stine, Urfan og Ida

- Vi er til for dig

Har du problemer med at forstå over-
enskomsten, med arbejdsmiljøet på din 
arbejdsplads eller din selvangivelse ?

I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk sagsbe-
handler. Torben har været ansat i FADL i 12 
år, de første 10 år i Københavns Kredsfor-
ening. Både herfra, men også fra sit tidli-
gere job i PROSA som faglig landssekretær 
har han stor erfaring med fagforenings-
mæssige opgaver, herunder at hjælpe og 
rådgive medlemmer på alle leder og kan-
ter.

Han kan svare på dine spørgsmål ved-
rørende FADLs overenskomster - herunder 

SEKRETARIATET SØGER PICCOLINE
FADLs Sekretariat søger en piccoline pr. 1/2 2007.  Har du en lillesøster/bror, eller 

kender du en, der kunne være interesseret, så har vi brug for din hjælp til at formidle 
oplysningerne videre.

Vi leder efter en 16-17 årig pige eller dreng, der kan arbejde 3-4 timer pr. uge. Arbej-
det består i forfaldende kontorarbejde og oprydning i vores køkken.

Er du interesseret i at høre mere om jobbet, så kig forbi Sekretariatet eller send en 
mail til: kkf@fadl.dk. 

hvorfor man bliver omfattet af funktionær-
loven, og hvad man har ud af det, hvordan 
man skal forstå FADLs sygedagpengeord-
ning, og hvornår og hvordan man får bar-
selsdagpenge eller mest muligt ud af en 
barselssituation.

Selvom du ikke arbejder under en 
FADL-overenskomst, kan Torben hjælpe 
dig med at checke dit ansættelsesbrev, 
sikre dine feriepenge eller din løn, hvis fir-
maet går konkurs. I PROSA beskæftigede 
Torben sig meget med arbejdsmiljø, så du 
er også velkommen til spørge om alt fra 
en belastende vagtoplevelse, anmeldelse 
af arbejdsskade, erstatning og hviletid til 

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
almindelige arbejdsmiljøspørgsmål. 

Har du brug for hjælp til selvangivelsen
,skattefradrag i forbindelse med et lægevi-
kariat (kost og logi), kan du også få hjælp.

Ring på telefon: 3532 7479, send en 
mail til toc@fadl.dk eller kom forbi til en 
personlig snak på Torbens kontor 1.2.7 på 
FADL-gangen.

CODAN FORSIK-
RING

Hvis du ønsker at afmelde eller ændre 
din Codan Forsikring via FADL for året 
2007, skal du huske at gøre det inden 
den 1. december 2006. 

Det gælder også, hvis du flytter sam-
men med en anden FADL-studerende, 
og den ene af jer derfor ønsker at afmel-
de indbo- og ansvarsforsikringen.

Kig forbi FADLs Sekretariat bygning 
1.2.7, eller send en mail til kkf@fadl.dk.

INDRE ORGANER
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FADLS Julebanko 2006
D. 6. december kl. 17.00 afholdes dette års julebanko
Her kan du bl.a. vinde disse fl otte præmier:

Et rejsegavekort på kr. 3000,- sposoreret af Forstædernes Bank

En Ipod Nano 4GB sponsoret af Apple

Flotte bøger fra FADLs Forlag

- og meget andet.

Desuden vil Forstædernes Bank gerne invitere på æbleskiver og glögg, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen! - tilmelding er ikke nødvendigt, bare mød op, og husk studie-
kortet!  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 5/12 KL. 16.15
Husk at alle repræsentantskabsmøder er åbne møder, og at alle medlemmer af FADL har mulighed for at deltage. På tirsdag skal 

vi bl. a. kigge på budgettet, så hvis du synes at dette lyder interessant, skal du være meget velkommen til at deltage. 

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 BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

GENTOFTE KOM-
MUNE CENTER FOR 
FOREBYGGELSE 
OG REHABILITER-
ING TRANEHAVEN 
Søger dispensater til hver 3 weekend, helliged-
age og ferier. Tranehaven ligger Schioldannsvej 
31, få min. fra Ordrup Station.

Det eneste krav der stilles: 
At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer.
Har gyldigt akkrediteringskort

Du er velkommen til at kontakte sygeplejer-
ske Birgitte Baaner yderligere oplysninger: 
bba@gentofte.dk  eller tlf.nr 88 20 51 38

Ansøgningsfrist: 
Gerne hurtigst muligt!  Ansøgning via www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding andre 
– mærket ”Tranehavnen”

NYT SPV-HOLD
Køge Sygehus Medicinsk klinik

Medicinsk klinik søger 5 FADL- vagter  
til nyt SPV-hold 1504.
Medicinsk klinik består af 6 afsnit  
(Kardiologisk afd.– Endokrinologi 
afd. – Medicinsk Gastroenterologisk 
afd.,– Apopleksi/Almen medicin afd. 
– Reumatologi/ Geriatrisk afd.-
Akut visitation afsnit).
Holdet vil blive tilknyttet en afdeling, 
men vil kunne blive sendt rundt på 
alle afdelinger.
Da afdelingerne kan være meget 
travle, er det vigtigt at du kan bevare 
overblikket i stressede situationer, og 
være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.
Arbejdstid vil ligge i weekender fra kl. 
07.00 – 15.00.
Holdet er fungerende fra den 1 de-
cember 2006 til den 28. februar, men 
evt. mulighed for forlængelse.

Kvalifi kationskrav :
- Min. 200 SPV-timer
- Du skal kunne tage min. 3 – 4 vagter 
pr. måned
- Være fl eksibel og kunne arbejde 
selvstændigt
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn : SPV-holdløn inkl. 1 ½ times 
kørsel godtgørelse

Ansøgningsfrist : Fredag den 1. de-
cember kl. 10.00 via www.fadl-vagt.
dk - København – tilmelding til hold 
– Mærket ”Hold 1504”
 
Ønsker du yderligere information er 
du velkommen til at kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på tlf.nr 
35 24 54 02 

KURSUSAFDE-
LINGEN SØGER 
FIGURANTER
til semestret forår 2007

Da kursusafdeling igen i år prøver 
at afholde 50 % fl ere SPV-kurser, har vi 
brug fl ere fi guranter til vores SPV-eksa-
men.
Der afholdes eksamen hver torsdag 
og enkelte onsdage, og det forventes 
at du minimum deltager 6 gange i 
forår semestret.

Krav til fi guranter :
- Du  skal minimum have 400 SPV-timer
- Du skal have bestået 5. semester 
- Du skal have en bred praktisk erfar-
ing både fra somatiske vagter såvel 
som psykiatriske vagter 
- Du skal være med til at sikre et højt 
faglig niveau i overensstemmelse 
med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af en SPV-vagt.
- Du skal have en ”skuespiller” gemt i 
maven 

Løn og vilkår :
Lønnen er 290,25 kr. pr. time og 174,15 
kr. pr. time for mødedeltagelse.
Planlægningen af eksamensdatoer 
foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er 
fl eksibel, dog forventes det at fi g-
uranterne dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende at semester 
af gang.

Interesseret !
Ansøgningsfrist fredag den 1. de-
cember kl. 10.00 via www.fadl-vagt.
dk - København – tilmelding andet 
– Mærket ”fi gurant”. 
Ansættelsessamtaler fi nder sted i uge 
49 på Vagtbureauet, de udvalgte 
vil derefter deltage i eksamen hvor 
færdigheder vil blive testet. 
Du har mulighed for at have en tillids-
mand tilstede ved samtalen.  

NYT SPV-HOLD
AMA Bispebjerg hospital

Ønsker du et spændende og lærerigt 
arbejde som SPV´er , så søg hold 1506 
!!

Akut modtager afdeling søger 
døgndækkende hold i en 3 måned-
ers periode fra den 1/12-  2006 til den 
28/2-  2007 evt. mulighed for  forlæn-
gelse.
Afdelingen er en travl, men en meget 
velfungerende afdeling, der har stor 
kendskab med SPV- vagter i plejen.

Krav :
- min 200 SPV – timer
- kan tage min. 4 vagter pr. måneden 
- Gyldigt akkrediteringskort 

Løn : SPV- holdløn 

Ansøgningsfrist : Fredag den 1. de-
cember kl. 10.00  via www.fadl-vagt.
dk - København – tilmelding til hold 
– Mærket ” Hold 1506”.

For yderligere information, er du 
velkommen til at kontakte Adm. syge-
plejerske Gry Orkelbog tlf.nr 35245402 
eller go@fadl.dk 

INDRE ORGANER
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UD AT FLYVE.. .
SPV-Flyverhold 1502 søger nye 
medlemmer.

Holdet dækker 8 timers vagter 
døgnet rundt på både psykiatriske 
og somatiske afdelinger i hovedstad-
sområdet (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. sygeple-
jerske Gry Orkelbog tlf. 35245402 eller 
mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag 1.december  
2006 via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold 

HOLD 1703 
LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Bispebjerg hospital

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastro-
enterologisk afdeling K1 og K2 søger   
FADL – vagter  som lægesekretær-
vikar 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, 
endoskopibeskrivelser, epikriser, henvis-
ninger, breve m.m.
-Indlæggelse / udskrivelser af plan-
lagte patienter
- Ajourføre diagnoser
- Div. bestillinger af prøver 
- Telefonbetjening 
- Div. registreringer i fællesjournal
- Modtage og videreformidle besked-
er til relevante samarbejdspartnere 
- Deltagelse i tvær- og monofaglige 
møder og temadage 
- m.m.

Funktionsbeskrivelse kan ses på vagt-
bureauet 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 1. december 
inden kl. 12.00 via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold.
Ansættelsessamtale holdes den  på 
BBH med ledende lægesekretær Lise 
Karlsen. 

Hvis der er spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

RIGSHOSPITALET
VT-hold 4402 søger nye medlemmer til 
thoraxkirurgisk intensiv  

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

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, 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 velfun-
gerende 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 forskel-
lige 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 
afdelingen.

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

Ansøgningsfrist er 8. december kl. 1200. Ansæt-
telsessamtaler snarest derefter. Følgevagter 
afholdes december, således at ansatte vil være 
vagtaktive fra januar 2007.

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

6 VENTILATØRER 
SØGES T IL HOLD 
4409  PR. 1/1-07
Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/
afs. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i  
 opgaveløsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr.  
 md.
· Kunne deltage i holdmødet i 12. de 
 cember kl. 17.00 
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 8. december kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – Mærket ”hold 
Hold 4409
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com 

NYT HJEMMEHOLD 
4616
Familie i Gentofte kommune søger ventilatør- 
hold til pasning af præmatur baby i Bi-pap 
behandling.
Grundet defekt diafragmafunktion, er Bi-pap 
behandling kontinuerlig, derfor kræves det at du 
har stor kendskab til børn og behandlingstypen.
Holdet skal være dækkende i nattevagter i en 3 
til 5 måneder periode.
Planlagt start uge 49.

Krav :

- Min. 200 VT  – timer 
- Min. 4 vagter pr. måned 
- Gyldigt akkrediteringskort

Børne- ventilatører vil blive prioteret først i indsup-
plering til holdet.
Funktionsbeskrivelse kan ses hos Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog på Vagtbureauet. 

Løn: VT- hold løn, BVT´er bliver afl ønnet 
med BVT-løn + holdtillæg.

Ansøgningsfrist : Fredag den 1. december 2006 
kl. 10.00 via www.fadl-vagt.dk - København 
– Tilmelding til hold – Mærket ” Hold 4616”.

Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35 24 54 02 

INDRE ORGANER
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