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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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: Revyen

Onsdag: 
  MOK nr 15, årgang 39 udkommer
  Valentines Day

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  Forbrydelsen afsnit 7 (ud af 24!)

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  Billetsag til revyen i klubben kl 16-17

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, Ass. Marianne Sørensen
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

DANMARKS HETZ MOD ANNETTE HEICK

Styrende Organer
OVERSKUD FRA KAN-
DIDATFEST BRUGT TIL 
BIDRAG TIL “LÆGER 
UDEN GRÆNSER”

Kandidaterne fra Efteråret 2006, Klinikudvalget 
Københavns Kommune, har besluttet at overskud-
det fra kandidatfesten skulle gå til “Læger uden 
grænser”.

Kandidatfesten blev afholdt onsdag d. 24. januar 
2007 på Hvidovre Hospital. 

Udgifterne til en formelle del af Kandidatfesten 
afholdes af Hvidovre Hospital. Udgifterne til den 
uformelle del, afholdes af de nye kandidater. Det er 
overskud fra sidstnævnte der er doneret. 

Overskud beløb sig til: 1.791,25 
kr. og er overført til “Læger uden 
grænser”.

På vegne af KKK kandidater E2006
Klinikudvalgssekretariatet Københavns Kom-
mune, 
Fuldmægtig Susan Post

Hvordan kan det være, at de 
danske Tv-seere har set sig sure 
på Annette Heick? Hvad har 
kvinden med de stolte aner gjort, 
der  kan retfærdiggøre denne 
personforfølgelse?

Først blev stakkels Annette stemt ud af 
Vild Med Dans på trods af sine åbenlyse 
evner, der til en hver tid overskyggede 
vindernes. I lørdags fik hun så dødsstø-
det. Nul point! Det var resultatet ud for 
sang nummer et, da regionerne havde 
afgivet deres stemmer ved dette års 
Melodi Grand Prix.

 At samme skæbne overgik Jørgen 
Olsen, var kun en ringe trøst, for jeg 
synes faktisk at Annette gjorde det godt. 
At de flommede Me & My piger nåede 
højere på listen, var derimod ikke til 
at bære.

Min første indskydelse var, at det måtte 
skyldes Annettes stramme lårbasser, 
der havde vagt så megen misundelse, at 
en afklapsning fløj af sted. Men måske 
skyldes det i virkeligheden, at Annette 
og familien er immigreret hinsidan. Mit 
råd til Annette må derfor være, at hun 
næste år skal prøve lykken i det svenske 
Grand Prix ( Melodifestivalen), ligesom 
Sanne Salomonsen gjorde år tilbage.

Lad mig afslutte denne klagesang med 

en indrømmelse. Jeg ofrede 1 kr + alm. 
SMS-takst på Annette i lørdags. Og til 
hvad nytte…?

MOK-red / Martin

Sidste uges leder:
Det skal påpeges at lederen sidste uge, udelukkende var et udtryk for redaktørens oplevelse af valgkampen. 

Annette før og nu....

REDAKTIONELT
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HVAD SKER DER MED 
MINE SPØRGESKEMA 
EVALUERINGER?
Alle kurser på medicin studiet bliver 
evalueret. Dette fordi regeringen har 
pålagt universiteterne at gennemføre 
evalueringer af uddannelserne, men 
især også fordi det er en meget vigtig 
feedback til både kursusledere og 
studienævn og andre som beskæftiger 
sig med Jeres uddannelse. I løbet af 
få år vil tilsvarende evalueringer 
finde sted af alle kurser under alle 
uddannelser på hele Københavns 
Universitet.

Studienævnet for medicin har igennem ca. 15 år 
anvendt spørgeskemabaserede studenterevaluer-
inger som et ’sensorisk/afferant’ led i det feedback 
kredsløb, der er forudsætningen for at kvalitet-
ssikre og –udvikle medicinstudiets kurser, kliniske 
ophold og eksaminer. 

Mens der tidligere blev anvendt trykte evaluer-
ingsskemaer, der var upraktiske at håndtere for 
alle parter, er evalueringen fra forårssemestret 
2005 blevet gennemført af evaluerings- og kval-
itetsudviklingsenheden under PUCS (Pædagogisk 
UdviklingsCenter Sundhedsvidenskab) ved hjælp 
at IT. Systemet fungerer på den måde, at der ved 
slutningen af et kursus/eksamen/klinisk ophold via 
e-mail udsendes links til den relevante gruppe stu-
derende. Ved at aktivere et link åbnes spørgeske-
maet, der typisk indeholder en række lukkede 
afkrydsningsspørgsmål samt et enkelt – eller nogle 
få – åbne spørgsmål til uddybende kommentarer. 
De fleste skemaer kan besvares adækvat i løbet 

af ca. 5 minutter – om end enkelte er mere omfat-
tende. Når dataindsamlingen er lukket, bearbejdes 
data af evalueringsenhedens medarbejdere, som 
sender resultaterne til en række interessenter 
f.eks.: kursus- og institutledere, semester- og 
klinikudvalg samt studienævnet for medicin. Data 
vedr. de kliniske ophold sendes primært til tutor/le-
ktor/professor og semestervis til afdelingsledelser. 
Som en nyskabelse sendes data på kondenseret 
form også til hospitalsledelserne samt dekanatet. 
Efterfølgende vil de rent kvantitative resultater 
blive publiceret på PUCS’ hjemmeside. 

Opfølgning på evalueringerne kan derfor ske på 
flere niveauer. Ansvarlige kursusledere diskuterer 
resultaterne med deres lærergrupper, således at 
den fremtidige undervisning inkluderer konstruk-
tive forslag og tager hensyn til velbegrundet kritik. 
Der er også eksempler på, at kursusledere har 
undladt at genansætte timelærere, hvis under-
visning blev evalueret lavt. Enkelte kursusledere 
har gennemført væsentlige omstruktureringer af 
deres kurser på basis af kritiske, velmotiverede 
og repræsentative evalueringer. Visse eksaminers 
indhold er også undergået ændringer p.g.a. eksa-
mensevalueringer. Undertiden har studienævnet 
for medicin pålagt kursusledere at gennemføre 
ændringer baseret på klare resultater af evalu-
eringer. Evalueringsdata er også indgået i bes-
lutningsgrundlaget i forbindelse med 1.-5. semester 
reformen, der implementeredes i studieordningen 
af 2005. Der anvendes ligeledes evalueringsdata i 
forbindelse med det  aktuelle arbejde i 6.-9. semes-
ters revisionsudvalgets.

Det må erkendes, at evalueringsresultater ikke 
altid udnyttes optimalt. Der findes et mindre antal 
kurser og hospitalsafdelinger, der konsistent er 
blevet evalueret lavt. Det kan der være flere år-
sager til. En mulighed er, at et kursus er uheldigt 

placeret på studiet eller i semestret. Eksempelvis 
kan der foreligge en unfair konkurrence mellem 
et kursus, der på et givet tidspunkt ikke afsluttes 
med en eksamen og paralelle kurser, som afsluttes 
med eksaminer. Problemer af denne type kan 
ikke løses på kursuslederniveau. I visse tilfælde 
kan der måske findes kursusledere, der tolker 
evalueringerne lidt for optimistisk. Endelig kan 
der foreligge den situation at besvarelsesprocenten 
af spørgeskemaet er så lav, at det er let at anfægte 
repræsentativiteten af en kritisk evaluering. I 
enkelte tilfælde har besvarelsesprocenten vedr. 
kurser på Panum været nede på ca.20, ligesom no-
gle hospitalsafdelinger har modtaget evalueringer 
for et helt semester baseret på kun 1 studerendes 
besvarelse. Under sådanne omstændigheder vil 
det ikke være rimeligt at gennemføre ændringer, 
idet repræsentativiteten af selv en meget negativ 
evaluering kan drages i tvivl.

Vi vil derfor indtrængende opfordre samtlige 
medicinstuderende til at besvare spørgeskemaerne. 
I første omgang ligger bolden på Jeres side af net-
tet. Når der opnås høje besvarelsesprocenter for 
evalueringerne, vil det ikke være muligt at undlade 
at agere på dårlige evalueringer. Hvis der ikke 
umiddelbart skulle være forståelse for dette på de 
lavere niveauer, er det givet, at interessenter såsom 
institut- og studieledere samt hospitalsdirektioner 
og dekanat vil sikre, at der ageres adækvat.

Jørgen Hedemark Poulsen   
Flemming Dela
Chefkonsulent, dr.med.   
Prodekan for uddannelse
Evaluerings- & kvalitetsudviklingsenheden Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
PUCS

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

Studievejledningen har samlet en række tilbud 
om sprogundervisning, der er særligt målrettet 
nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er 
gratis. På vores hjemmeside kan du se mere in-
formation om de enkelte kurser og hvordan man 
tilmelder sig.

Du finder de forskellige tilbud på http://medicin.
ku.dk/vejledning/dansk_for_udlaendinge/

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

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:
-Du kan få behov for ekstra tid til en eksamen på 
grund af for eksempel læsevanskeligheder eller 
sygdom. 
-Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og skal 
derfor have en særlig studieplan. 
-Du kan forudse, at du kom til at overskride en 
tidsfrist eller du skal have et 4. eksamensforsøg.
-Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

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

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

Ansøgningen om dispensations skal sendes til 
Studienævnet for Medicin 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Blegdamsvej 3B 

2200 Købehavn N

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

MERIT – KUNSTEN AT 
SLIPPE FOR EN EKSA-
MEN
Det er muligt at blive fritaget for 
øvelser eller hele eksaminer hvis du 
har læst fag der kan give merit. Men 
der er ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse kan 
det være at nogen af de fag du har bestået kan 
give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel 
eksamen. Man skal have ansøgt om merit senest 
semesteret før man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. Ansøgningsfristen 
er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der 
som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for 
meritansøgninger, hvorfor det er bedst at ansøge så 
hurtigt som muligt. Desuden anbefales det at man 
har talt med en studievejleder inden man afleverer 
sin ansøgning.

Studievejledningen

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 7-8 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder  
Mandag  12/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Christina R. Lundin 
Tirsdag 13/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 14/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 14/2 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 15/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  16/2 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Mandag  19/2 1500 – 1600  1200 – 1500  Christina R. Lundin 
Tirsdag 20/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 21/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard
Onsdag 21/2 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 22/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  23/2 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 

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 Eva Maryl  
Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl 
 
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 se-
mestre

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

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
 

 

Stine Birkelund
4. semester

Vi vejleder alle indenfor 
næsten alle områder, herunder 
vejledning 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.

Studietilbud
NYE ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
Februar 2007
Rettelser er markeret med *
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

STUDIET
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SCHOLARSTIPENDIUM I 
FORBINDELSE FORSKNING 
I INTERNATIONAL KLASSE 
TILBYDES

Som led i et større forskningsprojekt, hvor den 
metaboliske og hormonelle kobling mellem skel-
etmuskulaturen og fedtvævet undersøges, søger vi 
efter medicinstuderende som er interesserede i et 
års forskning med tilhørende finansiering.

Vi kan tilbyde:
· Forskningsmiljø på højt internationalt niveau.
· Oplæring i en række teknikker og analysemetoder 
i forbindelse med humant invasive forsøg.
· 1 års scholarstipendium.

Vi forventer til gengæld:
· At ansøgeren er motiveret til at lære en række 
forskellige teknikker i forbindelse humant invasive 
forsøg (f.eks. anlæggelse af intravenøse og -arteri-
elle katetre, flowmålinger, indirekte kalorimetri, 
bioptering).
· At ansøgeren er motiveret til at sætte sig ind i en 
række analysemetoder.
· At ansøgeren kan arbejde såvel selvstændigt som 
del af en forskergruppe.
· At ansøgeren kan medvirke til planlægning 
og afvikling af forsøg, samt organisering af 
måleresultater.
· At engelsk beherskes både mundtligt og skrift-
ligt.

Et minimum af erfaring fra klinikken fore-
trækkes.

Forskningsprojektet udføres som led i et samarbe-
jde med Centre of Inflammation and Metabolism 
og the Metabolic Mass-Spectrometry Facility, 
begge lokaliserede på Rigshospitalet, Tagensvej 
20, opgang 76.

Ansøgning skal indeholde motivation og curricu-
lum vitæ. Husk at påføre eventuelle videnskabelige 
publikationer. Ansøgningen skal være formuleret 
på engelsk.
Frist for aflevering af ansøgningen er den 1. 
marts 2007.
Ansøgningen kan afleveres til en af neden-
stående:

Gerrit van Hall
Associate Professor, leader of the Metabolic Mass-
Spectrometry Facility Department of Medical 
Biochemistry and Genetics
Rigshospitalet
Tagensvej 20, section 7652
2200 København N
Telefon: 3545 7595
E-mail: gvanhall@cmrc.dk
Web: www.inflammation-metabolism.dk 

Christian P. Fischer
Læge, PhD
Centre of Inflammation and Metabolism,
Rigshospitalet
Tagensvej 20, afsnit 7641
2200 København N
Telefon: 3545 8609
E - m a i l : 
cfischer@dadlnet.dk
Web: www.inflamma-
tion-metabolism.dk

Tagensvej 20, afsnit 7641

E - m a i l : 

PUSTERUM FRA MEDICINSTUDIERNE I 
STIMULERENDE OMGIVELSER I NEW YORK.
Au-pair stud.med. søges snarest muligt af dansk-engelsk ægtepar bosiddende 25 minutter fra downtown 
Manhattan. Familien består af en 76-årig tidligere professor i biofysik og fysiologi på Georgetown Univer-
sity, samt speciallæge i gynækologi og intern medicin og direktør i medicinalbranchen, og 2 gravhunde. 
Arbejdet består primært af lettere pasning (ikke personlig hygiejne) og underholdning af den pensionerede 
professor, som lider af Parkinsonisme og gangbesvær. Derudover indkøb og lettere forefaldende arbejde. 
Ansættelsesperiode minimum 3 mdr. men med mulighed for forlængelse. Arbejdet kan periodevist være 
krævende og ensomt. 
Fri kost og logi, bil og mobiltelefon stilles til rådighed. Honorering efter aftale.
Krav/forventninger: Ikke-ryger, kørekort, gode engelsk-kundskaber, og evne til at disponere eget arbejde.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos Pia Føgh, læge tlf 40525006/39614550.
Ansøgning til: piaf@dadlnet.dk

Annoncer

BOG TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.

Holum: 
Fundamentals of general,
organic and biological chemistry.  
200,-

Bogen er i MEGET fin stand og 
nyeste udgave!

Mail: mrl@sol.dk

har tegnet 
- også kendt som Chrisseladen 

ANNONCER
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KOLLEGIET STU-
DENTERGÅRDEN
Studentergården er et hyggeligt og 
traditionsrigt kollegium fra 1923. 
Det ligger på Tagensvej ikke langt fra 
Panum Instituttet, Nørrebros Runddel 
og Søerne.

Fra juli 2007 og et halvt år frem forventes 15-20 
kollegiepladser ledige. Adgang til optagelse har 
studerende ved højere læreanstalter der har be-
stået 1 årsværk.

Vi er 130 studerende, der repræsenterer en bred 
vifte af videregående uddannelser.

Studentergården er et kollegium, som bygger på 
en udstrakt grad af fællesskab, hvor beboerne 
deltager aktivt i Gårdens drift og i det foreningsliv, 
som sætter sit tydelige præg på hverdagen - bi-
ografklub, kor, traditionsrige fester, fodboldhold, 
kulturnat og idrætslige fejder.

At bo på Studentergården er ikke blot at have tag 
over hovedet, det er en livsstil med engagement, 
fest, alsidig vidensudveksling, parathed over for 
andre videnskabers synsvinkler og løsning af 
praktiske og teoretiske problemer sammen med 
andre.

Hver gang består af 10-13 værelser på 12-27 m2 
og har madklub, fælles køkken, bad og toilet. Der 
er håndvask, klædeskab, telefon og internetadgang 
på hvert værelse.

Huslejen er p.t. 1.750 kr. pr. måned. Huslejen ink-
luderer vand, varme, el, internet, billig ip-telefon 
og rengøring på fællesarealer. Studentergården 
råder over følgende fællesfaciliteter: bibliotek, 
læsesal, have, tennisbane, billard-, bordfodbold- 
og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, 
PC-rum, vaskeri m.m.

Du kan læse mere om Studentergården på www.
studentergaarden.dk

Interesserede opfordres desuden til at komme til 
vores informationsarrangement Åben Gård onsdag 
14. marts kl. 20,00.

Ansøgningsskema kan hentes på Studentergårdens 
hjemmeside www.studentergaarden.dk eller kan 
tilsendes efter skriftlig henvendelse med vedlagt 
frankeret svarkuvert.

Udfyldte ansøgningsskemaer sendes eller aflev-
eres til Studentergårdens efor, Bent Jørgensen, 
Tagensvej 15, 2200 København N, senest mandag 
2. april 2007 kl. 12,00.

AMNESTY INTERNATIONAL
Lægens ansvar for individ og samfund i en relativistisk verden.

Onsdag den 28. mart 2007 kl. 16.00 – 21.30 i RCTs lokaler, Borgergade 13 i København

Rituel omskæring af piger. (Afrika)
Stening som led i en stats straffeproces (Iran)
Halshugning (Saudi-Arabien)
Hængning (Irak)
Tortur som led i terrorbekæmpelse (USA)

Disse forhold er nogle af mange der anskueliggør menneskerettighedsproblemer i verden.
Seminaret vil stille spørgsmål ved kulturrelativismens syn på virkeligheden som noget personligt, kun sam-
menligneligt for mennesker der lever, handler og tænker på samme måde.
Seminaret vil også forholde sig kritisk til den vestlige relativisme, hvor lægeløftet og internationale kon-
ventioner gradbøjes.
Hvad er lægens ansvar under disse vilkår?
Er gode begreber som tolerance og respekt tilstrækkelige?

Ordstyrer: Ole Hartling, overlæge og formand for Etisk råd

Program.
Kl. 16.00 – 16.15 Velkomst og introduktion.

Kl. 16.15 -  17.00 Lægegerningens politiske konsekvenser
  - kulturrelative betragtninger om helbredstilstanden for mangfoldigheden i 
  Danmark.
  Morten Østergaard. MF det radikale venstre

Kl. 17.00 – 17.30 Refleksion og diskussion
                             
Kl. 17.30 – 18.15  Er kulturrelativismen død?
                              Rune Engelbreth Larsen. Forfatter, cand.mag.

Kl. 18.15 – 18.45  Refleksion og diskussion.

Kl. 18.45 – 19.30  Sandwiches, øl og vand

Kl. 19.30 – 20.15  Kan regionale og internationale menneskerettighedskonventioner gradbøjes?       
                               Peter Vedel Kessing. Forsker ved det juridiske fakultet i København og Institut 
                              For menneskerettigheder.

Kl. 20.15 – 20.45  Refleksion og diskussion.

Kl. 20.45 – 21.15  Opsamling og afslutning.

UDLEJE AF VÆRELSE
Charlottenlund
P.Carl Petersen Kollegium

Periode: 1/3 til 1/6-07

Størrelse: værelse 14 kvm, inkl. hems, højt 
i loftet og havudsigt!

Udstyr: Møbleret med adgang til alt.

Lejer: Universitetsstuderende

Husleje: 1730 pr. md.

Kontakt: email: lantzsofia@gmail.com, 
mobil: 22967525

JOB SOM UNDERVISER HOS MANU KURSER A/S
Har du altid godt kunne lide at formidle, er dette din chance for at:

- Modtage professionel formidlingstræning og 
erfaring!
- Styrke dit netværk af ligesindede!
- Forbedre dit CV med det mest relevante job!
…. Og selvfølgelig tjene en masse penge.

MANU KURSER A/S er Danmarks førende udby-
der af eksamensforberedende kurser til studerende 
ved universiteter og handelshøjskoler landet over 
og vores vækst fortsætter! Med denne vækst har vi 
kontinuerligt brug for nye og engagerede medarbe-
jdere, der kan være med til at løfte virksomheden 
videre i dens udvikling. 
Med udvidelsen til Medicin på KU søger vi lige nu 
undervisere indenfor følgende områder: Biokemi, 
Fysiologi, Neuroanatomi, Immunologi, Mikro-
biologi mv…
 
Skynd dig at søge også selvom dit ønskede fagom-
råde ikke er nævnt ovenfor!

Som underviser hos MANU vil du komme til at 
indgå i et meget stærkt team af medarbejdere, der 
interesserer sig for netop dit fagområde. Herudover 
vil du blive en del af et stort netværk af undervisere 
med kompetencer indenfor mange forskellige 
fagdiscipliner.

Mht. arbejdstider og belastning er vi meget flek-
sible og tilpasser os altid den enkelte underviser. 
Jobbet kan sagtens bestrides ved siden af studiet.

Lønnen er meget attraktiv.

Gå ind på www.manu.nu og læs meget mere 
om MANU. 

Kvalifikationer……. du er typisk:
- I top 10% af din årgang og færdig med det fag , 
du ønsker at engagere dig i.
- Interesserer dig for formidling og elsker at lære 
fra dig! 
- Du er ekstra dygtig inden for det fagområde, du 
ønsker at beskæftige dig med hos MANU. 

Selvom gode resultater fra din uddannelse 
naturligvis vægtes højt, betyder det endnu mere, 
at du har masser af gåpåmod, er udadvendt og har 
evnen til at lære fra dig og inspirere andre. Vores 
oplæringsforløb vil desuden hjælpe dig massivt 
både fagligt og formidlingsmæssigt. 

Søg nu! – ansøgningssamtaler afholdes løbende!

Send en ansøgning til jb@manu.nu med din motiva-
tion for at søge samt CV og karakterudskrift. Læs 
mere om MANU på www.manu.nu 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkom-
men til at kontakte os:

Mail: jb@manu.nu 
Tlf: +45 3110 6543

ANNONCER
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PÆDIATRISK 
FORSKNINGSASSISTENT
Du inviteres til ansættelse mhp 
gennemførelse af forskningsprojekt 
om astma hos skolebørn. 

Projektet angår måling af inhalationssteroiders 
systemiske effekt vha knemometri (måling af 
underbenets vækst), samt deres anti-inflamma-
toriske effekt vha lungefunktion og FeNO. Du vil 
blive oplært i alle metoder.

Du skal arbejde selvstændigt og have talent for at 
arbejde struktureret og med største omhu. Du skal 
være service-minded og behagelig i din omgang 
med børn og forældre.

Arbejdstid skal kunne tilpasses fleksibelt, så det 
passer med familiernes muligheder for at komme 
til undersøgelse uden at forsømme skole eller ar-
bejde (typisk kl 14–19, og evt weekends).

Studiet kan anvendes som OSVAL opgave, og 
kan evt publiceres. Dit udbytte vil herudover 
være oplæring i videnskabeligt arbejde, arbejde 
med børn som patienter samt muligheden for at 
forberede præ-graduat forskningsår.

Løn efter overenskomst, minimum 110 
kr/time eller mere.
Tiltrædelse straks.

E-mail ansøgning senest d 23. februar sendes til:
bisgaard@copsac.dk

Vh
Hans Bisgaard, Professor, overlæge, dr med

KONGRES 
også for Medicinstuderende

Hvorfor læser du medicin?

Elsker du at høre uforudsigelige og overraskende 
historier?
Kan du ikke lade være med at spekulere på hvad 
andre tænker?
Er du helt basalt et nysgerrigt menneske?

Sandsynligvis er du skabspsykiater!!

Spring ud til foråret og kom til kongres på Fyn
Dansk Psykiatrisk Selskab inviterer alle medicin-
studerende til 3 dages Årsmøde med foredrag og 
kurser. Prisen er helt nede på mellem 169 til 529 
kr. afhængig af længden af din deltagelse. Over-
natning og forplejning er inkluderet.

Kongressen er arrangeret i såkaldt parallel ses-
sioner, så der hele tiden er fire at vælge imellem.

Tidspunktet er 15-17. marts på Hotel Nyborg 
Strand. 

Tilmeldingsfrister, Programmet for Årsmødet og 
Tilmeldingsblanket finder du på www.dpsnet.dk 
under punktet Årsmøde.

Bemærk at deltagelse først registreres, når betal-
ing er modtaget. Da der er begrænsede pladser 
gælder det om at være hurtig!
Tilmeldingsfristen er netop forlænget til den 15/2-
07, så tilmeld dig hurtigst muligt!

Medlemmer af Psykiatrisk Selskab for Medicinstu-
derende (www.psm.au.dk) og evt. erfaring som læ-
gevikar på psykiatrisk afdeling giver fortrinsret. 
Kopi af studiekort skal fremsendes.
Hvis du har en ledig plads i bilen eller selv søger et 

sæde, så skriv til PSM 
med henblik på 

fællestrans-
port.

Hvis du har en ledig plads i bilen eller selv søger et 
sæde, så skriv til PSM 

med henblik på 
fællestrans-

port.

FORSØGSPERSONER SØGES
Genopbygning af muskler efter hårdt arbejde. 

Én forsøgsperson søges til videnskabeligt arbejds-studie på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. 
Formålet med studiet er efter hårdt muskelarbejde at se på genopbygning af musklen, herunder aktivering 
af særlige stamceller i muskulaturen (satellit-celler) og nydannelsen af protein. 

Krav til dig:
Mand, rask, ikke-ryger, 18-35 år. 
Du må ikke jævnligt træne hård styrketræning med benene, men ellers meget gerne træne regelmæssigt. 
Du må helst ikke have deltaget i andre forsøg indenfor det sidste halve år, men hvis du har kan vi lige snakke 
om hvorvidt det evt. kan påvirke dette forsøg.

Tidsplan:       
Forsøgsdag 0  Pre test  Uge 7 eller 8, kan evt klares pr tlf
 
Forsøgsdag 1 Muskelarbejde Mandag d. 5. marts ca kl 8-18 
 
Forsøgsdag 2 24 timer efter Tirsdag d. 6. marts ca kl 9-16
 
Forsøgsdag 3 8 dage efter Tirsdag d. 13. marts, 1½ time efter aftale

Forsøget:
På forsøgsdag 1 skal du med begge ben udføre 200 maximale excentriske kontraktioner. Inden arbejdet vil 
der blive lagt et lille plastik-kateter (mikrodialyse) i lårmuskulaturen til infusion af en hæmmer af prostag-
landinsyntese, efter arbejdet lægges yderligere 3 plastik-katetre til analyse. 4 timer efter arbejdets afslutning 
tages prøver af muskelvævet (muskelbiopsi, 3 stk).
På forsøgsdag 2 vil du få infunderet et ikke-radioaktivt sporstof (stabil isotop) til bestemmelse af nydan-
nelsen af protein i din muskulatur, og der vil igen blive udtaget muskelprøver fra begge lår (4 stk i alt) samt 
taget blodprøver fra armen.
Den sidste dag (forsøgsdag 3) tages prøver af muskelvævet i begge lår (3 stk).

Honorar: Der vil blive udbetalt 3000,- i honorar for din deltagelse i alle forsøgsdage.

Interesseret –så kontakt:
   
Ulla Ramer Mikkelsen, Cand. Scient., ph.d. studerende
3531 5059 (hverdage 8-16) 
m04@bbh.hosp.dk

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
2. tværvej, bygn 8, 1.sal
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
Hospital søger forsøgspersoner der 
opfylder følgende krav: 

Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.

Vi vil undersøge, hvordan hæmning af væksthor-
mon påvirker muskler og sener i forbindelse med 
akut træning.

Du vil under forsøget få målt din VO2max (kon-
dital).
Forsøget inkluderer endvidere 1 hudbiopsi, 2 
senebiopsier og 3 muskelbiopsier.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:
Rie Harboe Nielsen, stud.med. skolarstipendiat,
tlf. 35316663 eller 26131377

MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idræts-
medicin, Bispebjerg Hospital. 

FORSKNINGSFORSØG
På Center for Neuropsykiatrisk 
Skizofreniforskning undersøger vi 
sammen-hængen imellem aktivitet i 
hjernens signalstoffer og forstyrrelser 
i opmærksom-hedsfunktionen. 

Vi søger raske forsøgspersoner, som vil deltage 
i et klinisk for-søg, hvor vi undersøger, om en 
enkelt behandling med stoffet clonidin kan for-
bedre forstyrrelser i opmærksomheden. Clonidin 
er velafprøvet medicin, der normalt bruges til 
blodtrykssænkende behandling. I forsøget indgår 
et interview samt måling af hjernens aktivitet med 
elektroder efter indtagelse af en tablet clonidin 
eller placebo. Der er ingen smerter forbundet med 
forsøget, og vi tager ingen blodprøver.

Vi søger unge mænd:
- I alderen 25-35 år.
- Du skal være helt rask og ikke tage nogen form 
for medicin.
- Du må ikke have nogen psykiatrisk lidelse, hel-
ler ikke blandt fa-miliemedlemmer i nærmeste 
familie.
- Du må ikke have noget misbrug eller nogen form 
for afhængighed.

Du skal møde på Psykiatrisk Center Glostrup 2 
gange á 6-7 timers varighed. Forsøget er godkendt 
af Videnskabs Etisk Komité og godtgøres med et 
gavekort på 1200 kr.    

Er du interesseret, så kontakt 
venligst:

Lægestuderende   
Lene Østerballe        
tlf. 43234570 / 24481213  
lene@cnsr.dk

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

KONTINGENT 1. HALVÅR 2007
Den 15. februar udsender vi opkrævning for FADL-kontingentet gæl-

dende for 1. halvår 2007. Husk derfor at give besked til FADLs Sekretariat, 
hvis du har skiftet adresse, CPR-nummer eller andet. 

Det gælder også , hvis du er blevet kandidat og ikke fortsat ønsker at 
være medlem af FADL. Send en mail til kkf@fadl.dk, så sørger vi for at 
udmelde dig.  

KONTINGENTSTIGNING I KØBENHAVNS KREDSFORENING
Som nævnt i forårets Seme-

sterhæfte var der en stor sand-
synlighed for, at vi var nødt til 
at vende tilbage til det tidligere 
kontingent på kr. 800,- pr. seme-
ster. Dette blev også det ende-
lige resultat af et ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde den 
7. februar. Stigningen vil påvirke 
alle indmeldelser efter dags dato, 
samt nuværende medlemmer 
over 1. semester, når kontingen-
tet opkræves via PBS eller Giro-
kort. 

Kredsforeningen står over for 
øgede udgifter på flere områder. 
Købet af Blegdamsvej 26 betyder 
udgifter til istandsættelse, indret-
ning og afbetaling af lån. Der er 
altid uforudsete udgifter forbun-
det med større nye investeringer, 
og vi er derfor nødt til at være for-
sigtige i forhold til den økonomi-
ske styring af foreningen.

Samtidigt vil der de kommen-
de år ske ændringer i, hvordan 
lægevikarkurserne finansieres. I 
dag betales de helt fra Kredsfor-
eningens særlige kursusmidler, 
som Vagtbureauet opkræver på 
udvalgte hold. I de kommende 
år vil der blive færre og færre af 
disse hold, og indtægterne herfra 
vil følgelig falde. 

Det betyder, at hvis vi fortsat 
vil udbyde det samme brede ud-
valg af kurser, må vi i større grad 
finansiere dem med Kredsfor-
eningens driftsmidler. Det slår al-
lerede igennem i 2007, hvor flere 
udgiftsposter er overflyttet til 
driftsbudgettet, som finansieres 
via kontingentmidler. 

Bestyrelsen har indstillet til Re-
præsentantskabet, at der også 
ses på andre nye tiltag for at ned-
bringe udgifterne til kurserne, 
bl.a. differentieret brugerbetaling 

afhængig af kursuslængde og re-
elle kursusomkostninger. Dette 
skal også ses i lyset af, at udgiften 
per kursusdeltager på flere kurser 
er over kr. 1000,-.

Der er selvfølgelig ikke nogen 
i Repræsentantskabet, der er 
glade for en kontingentstigning, 
men som tallene er nu - og som 
de højst sandsynligt vil udvikle 
sig i de kommende par år – ser 
vi det som et nødvendigt skridt, 
hvis vi ikke skal skære ned på es-
sentielle aktiviteter. Senere på se-
mestret vil der komme mere nyt 
om, hvordan lægevikarkurserne 
kommer til at køre fremover. Vi 
forsøger dog allerede i næste uge 
at præsentere et lagkagediagram 
over, hvordan pengene fordeles 
på FADLs forskellige aktiviteter.

Formand

Morten Andresen

FADL, Københavns Kredsforening

INDRE ORGANER
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FORHANDLINGSFONDENS STØRRELSE OG ANVENDELSESFORMÅL

FADLS TILLIDSREPRÆSENTANTER

Hovedforeningens kritiske revisorer har indstillet til, at der udarbejdes retningslinjer for den fremtidige 
størrelse og anvendelse af Forhandlingsfonden. Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet føl-
gende:

i. Forhandlingsfondens hovedformål er at fungere som strejkekasse i forbindelse med en eventuel kon-
fl ikt med foreningens forhandlingsmodparter under de forskellige overenskomstområder.

ii. Forhandlingsfondens allerede betragtelige størrelse skal udbygges for eff ektivt at kunne benyttes 
som pressionsmiddel i en forhandlingssituation.

iii. Forhandlingsfonden kan helt eller delvist investeres efter Hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse 
(herunder fast ejendom).

Med venlig hilsen

Morten Andresen

Formand, FADL Københavns Kredsforening

En af tillidsrepræsentanternes 
opgaver er at sikre en fair forde-
ling på Vagtbureauets mange 
hold. 

Når der er en ledig plads på 
et hold, kommer der et stil-
lingsopslag i bla. MOK og på 
FADLs hjemmeside. Opfylder du 
kriterierne i opslaget, samt er 
FADL-medlem og har husket at 
opdatere dit brandkursus, kan 
du søge via hjemmesiden. Du 
vil herefter blive taget i betragt-
ning til stillingen.

På denne måde går alle an-
sættelser gennem Vagtbureau-
et, hvor tillidsrepræsentanterne 
har mulighed for at sikre retfær-

dige forhold. Dette indebærer, 
at man ikke kan blive ansat på 
et hold uden om Vagtbureauet, 
blot fordi man kender holdlede-
ren. 

Når du eksempelvis søger et 
stikkerhold, hvor der er mange 
ansøgere, er vi med til at trække 
lod blandt alle kvalifi cerede an-
søgere.

Har du et spørgsmål, er du altid 
velkommen til at skrive til os:
tillid@fadl.dk

Du kan også komme forbi 
FADLs kontor til vores månedli-

ge træff etid, altid sidste torsdag 
i måneden. Næste gang d. 22/2 
kl. 14-16. Her har du mulighed 
for at få en snak om alt fra vag-
ter, rettigheder, sikkerhed, fag-
forening eller andet, du mangler 
et svar på.

Tillidsrepræsentanterne
v. FADL, KKF

Stine, Urfan og Ida

- Vi er til for dig

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.

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

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.
Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- Gyldigt akkrediteringskort
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter 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 16. februar  2007 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – hold 1502

WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 5 NYE HOLDM-
EDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt 
samarbejde både indbyrdes og med de andre 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal kunne:
- Have min. 300 SPV-timer
- tage følgevagter i marts 
- deltage på holdmødet den 20. marts  
 2007 kl. 17.00 
- deltage i introduktion d. 22. februar  
 2007 kl. 14.00
- være på holdet i mindst 1 år.
- tage 3-5 pr. måned hele året – incl  
 sommer og eksamensperioder.
- tage ansvar og vide at det at arbejde  
 på hold kræver en vis dedikering  
 (holdånd).
- relevant erfaring er en fordel, men ikke  
 noget krav
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2007 kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold  

ER DU INTERESSERET I AT ARBE-
JDE SOM DISPENSAT ! 

Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i alle vagt-
typer, weekends,  helligdage og i ferieperioder.

Det de krav der stilles:
-At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer.
-Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.
sygeplejerske 
Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere 
oplysninger: mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 
51 51

Ansøgningsfrist: Fredag den 2 marts kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – mærket ”Tranehaven”

INDRE ORGANER
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NYE BLODPRØVETAGERE TIL 
HOLD 1606
på klinisk biokemisk afdeling 339 HH

Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere bliver 
kandidater og skal på barsel, søger vi nye folk til 
holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende fordelt på 
5. til 12. semester. Vi søger 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 ambu-
latorium og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkrediteringkort

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

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 16. februar inden kl. 10.00 (husk 
at angive semestertrin) via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – mærket 1606

NYT HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 

Bispebjerg skadestue søger 5 FADL - vagter som 
visitations ansvarlig lægesekretær. 
Holdet skal dække 16 nattevagter, 20 aften-
vagter og 4 dagvagter i weekenden vagter pr. 
md.
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, primær 
nattevagter. Andre vagttyper kan forekomme 
med tiden.
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtig at du kan bibeholde overblik i stresset situ-
ationer, og være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil 
bla. ligge indenfor disse områder: 

-Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
-Skrive skadejournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarter.
-Modtagelse af patienter i samarbejde med den 
visiterende sygeplejerske, registrere administra-
tive oplysninger m.m.
-Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
-Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
-Primær opgaver vil være administrative læges-
ekretær opgaver, men Ad hoc opgaver på  
behandlingsstuerne kan forekomme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse for hold 1701  ses hos Gry Orkelbog 
Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav : 

-Du skal kunne håndterer stresset situationer 
-Have god skrive egenskaber. 
-SPV timer minimum 200 timer.
-Skal have bestået 4 semester.
-Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
-Du deltager i én af de  først kommende læges-
ekretærvikar kurser. 
-Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende oversygeplejerske  i uge 8 – 9.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semes-
tertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring : Du vil modtage en grund oplæring 
på afdelingen, bestående af 4 dagvagter og 1 
nattevagt. 

Ansøgningsfristen : Fredag den 16. feb-
ruar kl.10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk.

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

INTENSIVHOLD
ROSKILDE INTENSIV HOLD 4106

Afdelingen søger yderligere 4 - 5  ventilatører 
(intensiv ass.) som er friske, positive og har lyst og 
energi til at indgå i afdelingens spændende og 
til tider meget hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

Afdeling består af 9 sengepladser og har i alt  
45  sygeplejersker ansat afd. modtager akutte 
såvel som elektive patienter fra Roskilde Amts 
Sygehuse.

Arbejdstid :  Skiftende vagter, alle ugens 
dage.

Arbejdet indebærer at du vil lære og 
blive bedre til:
-At blande/give medicin, herunder inotropi og 
antibiotika.
-At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG 
og lign.
-At gå stuegang med læger fra forskellige 
afdelinger.
-At blive fortrolig med Patient Data Manage-
ment system (CareVue Chart), samt Opus 
medicin.
-At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for 
en patient.
-At udføre fysisk og psykisk pleje af den intensive 
patient. Tæt pårørende kontakt. Deltage i kom-
plekse situationer, som intubation, anlæggelse 
af diverse invasive katetre, tracheostomier, 
bronchoskopier m.v.
-At arbejde med observation og betjening af 
respiratorer og Non-invasiv ventilation.

Vi forventer at du opfylder følgende:
-Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
-Kan tage min.7-8 vagter om måneden  (for at få 
noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år 
(for at afdelingen og holdet har glæde af dig).
-Kan tage 16 lønnede følgevagter (under 
oplæring VT –løn)
-Du skal kunne tage forårs Intensiv kursus i april
-Have gyldigt akkrediteringskort  

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

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
Fredag den 16.februar 2007 kl. 10.00. 
Ansøgning via www.fadl-vagt. dk - København  
- tilmelding til hold 
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk eller tlf. 
26712128

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ THO-
RAXKIR. AFD. RIGSHOSPITALET 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER!

Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold 
på 5 medlemmer, der primært varetager 
indlæggelse af elektive patienter på afdelingen. 
Jobbet giver god rutine i objektiv undersøgelse 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lære-
rigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi dækker 
dagvagter på hverdage. Løn i henhold til FADLs 
overenskomst for lægevikarer. 
3 afl ønnede følgevagter i februar med fuld løn. 
Vores arbejdsforhold på afdelingen er under 
revidering hvorfor der muligvis vil være andre 
arbejdsopgaver – disse vil man naturligvis blive 
informeret om ved ansættelsen. Vi søger 2 
tiltrædelser ultimo februar 2007. 

Krav:
-Bestået farmakologieksamen og anæstesi-
ologikursus.
-Det forventes at du kan tage mellem 4 og 6 
vagter per måned – også i eksamensperioder.
-Tidligere holderfaring og lægevikarer værd-
sættes, men er ikke et krav.
-Studerende, der kan blive længe på holdet, vil 
blive foretrukket.
-Være medlem af FADL og have bestået SPV- 
kursus  
-Have gyldigt akkrediteringskort  

Ved spørgsmål, henvend dig venligst til FADL og 
alternativt til holdleder Jacob Eschen – e-mail: 
jacob@laege.dk eller mob: 2014 1201

Ansøgningsfrist (BEMÆRK kort ansøgningsfrist da 
vi har brug for nye folk snarest): 
Fredag d. 16. Februar 2007 kl. 10.00. Ansøgninger 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding 
til hold 

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
AMAGER

Arbejdssted:

Almen praksis 2770 Kastrup , (Kongelundsvej).

Periode:    
12. marts 2007 og 1½ - 2 måneder frem      
 mandag, tirsdag, torsdag, fredag 9 – 13 
 samt onsdag 13.30 – 17.30 
           
Løn: 
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening: Timeløn inkl. pension 
kr. 139,32.
Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer. 
 
Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - 
København – tilmelding hold                 
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER NYE MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske 
hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og af-
slutte dialysebehandlinger på kroniske patienter. 
Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed 
for at arbejde på den akutte afdeling, hvor der 
bliver stillet høje krav til din kompetence og 
selvstændighed. Hér vil der yderligere være 
mulighed for at dialysere på intensiv- og andre 
afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i 
nattetimerne hjemmefra samt varetage special-
behandlinger som plasmaseparation.

Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige 
fod med afdelingens sygeplejersker, korte dag- 
og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dob-
beltvagter, god løn samt et klinisk spændende 
arbejde med udviklingsmuligheder.

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fl eksibel og 
er indstillet på at tage 8 vagter om måneden 
for at holde kompetencen ved lige. Efter 700 
afholdte dialysetimer kan du gå på pension, 
hvilket betyder, at du kan nøjes med at dække 
4 vagter om måneden. Det forventes, at du 
bliver på holdet i mindst et år. Ansøgere fra de 
tidlige semestre foretrækkes. Obs. du skal have et 
gyldigt akkrediteringskort 
 
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen fi nder sted i marts måned. Samtaler 
vil blive afholdt i februar måned.

Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi 
som regel får en pils og lidt at spise. 

Ansøgningsfrist: fredag den. 16. februar kl. 10.00 . 
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Husk holdbetegnelse 4201

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder 
Anders Peter Skovsen på aps@stud.ku.dk eller 
22243265.

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL 
thoraxkirurgisk intensiv på RH.

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 

HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE 
Aften og Nattevagter

Glostrup skadestue søger 2 FADL - vagter som  
lægesekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers 
plan, ca. 20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nat-
tevagter. 
Vagtfordelings plan kan rekvireres på VB. 

Arbejdsområder som lægesekretær på 
Glostrup skadestue:

- Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
- Skrive skadesjournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarder.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere 
   administrative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primære opgaver vil være administrative 
lægesekretær opgaver, men Ad hoc opgaver 
på behandlingsstuerne kan forekomme.

Krav: 

- Du skal kunne håndterer stressede situationer 
- Have gode skrive egenskaber 
- SPV timer minimum 400 timer
- Skal have bestået 4 semester
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i én af de  først kommende læges-
ekretærvikar kurser 
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtaler på Glostrup 
skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste se-
mestertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i 
afdelings procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: Fredag den 2.marts kl. 10.00.
Løn: SPV-holdløn

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk (København – tilmelding til hold)

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

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
PÅ RIGSHOSPITALET

1 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 diabetes, 
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 vagtbind-
ing på   
  4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min.1 år.
- Gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring:
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 16. Februar 2007 til: 
www.fadl-vagt.dk  - København – tilmelding hold 
– Hold 4301
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Dorte Linde tlf: 23 20 87 40

NYT BLODPRØVETAGNINGS 
HOLD 1600
Frederikssund Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling.

Frederikssund sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, 
har hørt godt om vore ”stikkehold” og ønsker der-
for at oprette et hold i det nye år. 

De Søger 5- 6 FADL´ vagter til at dække 

-1 person mandag til fredag fra kl. 7.30 – 15.00.
- Evt. senere vil afd. udvide med weekender 
vagter og aftenvagter .
- Ingen ”skæve” helligdage.

OBS: der gives transportgodtgørelse på 1 timer 
hver vej.

Krav : 
-     Min. 200 SPV- timer.
-     Gennemsnitlig 4-5 vagter månedligt.
-     Gyldigt akkrediteringskort 

Ingen forudgående ”stikkeerfaring” er nødv-
endig, afdelingen foretager oplæring !
Oplæringen vil fi nde sted i februar fra uge 8. Der 
forventes min. 4 oplæringsdage.

Ansøgningsfrist : Fredag 16.febuar tilmelding 
gerne via vor hjemmeside www.fadl-vagt.dk 
-København – tilmelding til hold
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
go@fadl.dk

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, og et gyldigt 
akkrediteringskort. Det sker, at vi dispenserer for 
antallet af VT-timer, hvis ansøgeren på anden 
måde er kvalifi ceret. Så søg, selv om du ikke 
endnu ikke har 200 timer. 

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

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

Ansøgningsfrist: den 2. marts kl. 12.00 via www.
fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold.

Dato for ansættelsessamtaler er endnu ikke 
fastsat. Følgevagter afholdes i marts, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra april 2007.

Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: 
6177 8982 npreisler@hotmail.com

INDRE ORGANER
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Er du interesseret i at formidle 
oplysning om sundhed?
Har du interesse i at arbejde med 
etniske minoriteter?
Har du lyst til at yde en aktiv indsats 
for formålet?

Er svaret ja, så har vi helt sikkert brug for dig i 
SEHAT.
SEHAT er en basisgruppe, som har til formål at 
formidle oplysning om sundhed med hensigten 
at øge sundhedsbevidstheden blandt de etniske 
minoritetsgrupper i landet.

Har vores arbejde fanget din interesse, så mød 
op på tors. D. 22. feb. kl. 16.00 ved kemigangen, 
Panum inst., hvor mødet afholdes.
Til mødet vil der afholdes ordinær generalfor-
samling, hvor der vil ske en udvælgelse af nyt 
repræsentantskab.
Til mødet har netop du mulighed for at sætte dit 
særlige præg på vores fremtidige arbejde, ved at 
tilkendegive dine meninger og forslag.

Er du bare en smule nysgerrig, så opfordrer vi dig 
til at dukke op til vores møde, ;-)

Vi kan kontaktes på sehat@punkt.ku.dk. Besøg 
også vores hjemmeside på www.sehat.dk       
Vel mødt!

RUSVEJLEDNING 2007
Endnu en gang er tiden oprunden.......
vor venten er forbi!!!. 
5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig af 
sted, som om hver dag var den 24 december, som 
om hver time var en uforberedt eksamination i di-
encephalon og regio cruralis posterior..!! 5 måneder 
uden rusvejledning. Ikke godt nok.!!
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusve-
jledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! 
Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen 
så kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende at 
der er nogle talenter, som rusvejledere bør besidde 
for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
- kunne spille tohændigt rumsterstang (et 
ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer 
døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 
7 dages madplan for veganere
- finde på 6 nye banebrydende oplæg egen-
hændigt....om dagen
- være officer fra jægerkorpset, så man kan styre 
de skrigende masser

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet
- være mere interessant end dem fra Big Broth-
er……
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, 
både på seminarer og på rustur. Man kan ikke lave 
den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tål-
modighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin 
mobiltelefonitis.

Rusvejledning inkluderer to 
weekendseminarer:
d. 16.-18. marts
d. 20.-22. april

Ét ugeseminar:
d. 10.-17. august

Sidst, men ikke mindst, én rustur
d. 24.-30. august

Herudover holder de enkelte grupper og under-
grupper en del møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, 
hvor det er obligatorisk at man møder frem til et 
af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når 
den enkelte har fundet ud af om vedkommende har 
lyst og magter at leve op til de hårde krav. Hvis 
man har været vejleder, er det nok bare at møde 
op og tilmelde sig.

Møder og tilmelding ligger som følger:
Obligatorisk informationsmøde:
Fredag den 9/2 kl. 16 i studenterklubben
Tirsdag den 13/2 kl. 16 i studenterklubben
Onsdag den 14/2 kl. 16 i studenterklubben
Aktiv tilmelding:
Torsdag den 15/2 kl. 16-17 i studenterklubben
Fredag den 16/2 kl. 16-17 i studenterklubben
Første stormøde:
Tirsdag d. 20/2 kl. 20.00 i studenterklubben

Kom glad, kom frisk !!!
M.V.H. Overvintringsgruppen

INDKALDELSE TIL 
MÅNEDSMØDE
Månedsmøde den 26. februar kl 16 i FADL’s 
møderum

Kom med dine ideer til hvad der skal ske i SAKS på 
dette semester. Hør desuden om Ultralydskurset, 
kurset i basal sutur,  håndknudekursus og hvad 
med et kursus i basal kirurgisk teknik eller i 
kikkertkirurgi.

Vi skal desuden til at begynde et  samarbejde med 
Yngre Danske Kirurger

På programmet er indtil videre:
14.02. Intromøde til SAKS
22.02. Forelæsning om laparoskopi
26.02. Månedsmøde
28.02 Ultralydskursus (tilmelding fra den 14.02)
07.03 Kursus i basal sutur (tilmelding fra den 
21.02)

Samt årsmødet i Dansk Kirurgisk Selskab den 
19-20.04 .  

Med venlig hilsen
Ebbe Thinggaard
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

Studerendes Almen 
Medicinske Selskab 
(SAMS) ønsker alle 
de nye studerende 
velkommen til et godt 
studie og ønsker de 
gamle studerende et 
godt semester.

SAMS er for studerende der er interesseret i almen 
medicin. Almen medicin er et bredt speciale, som 
man kan anskue fra forskellige vinkler. Vi prøver 
at belyse de mange facetter af specialet og giver 
et forum, hvor man fordomsfrit kan diskutere 
specialet.

Vi i SAMS har mange planer for dette semester og 
du kan være med til at præge dem i den retning, 
du har lyst til og vi starter derfor semestret med 
at indkalde til vores årlige generalforsamling, som 
finder sted tirsdag den 20. feb. kl. 16.30!

Generalforsamlingen vil finde sted på Afdeling for 
Almen Medicin på det tidl. Kommunehospital på 
den anden side af Sortedam Søen. 
Det er opgang Q, 1. sal, biblioteket. 
Den nemmeste indgang er gennem Bartholins-
gade. 

Der vil blive sørget for te, kaffe og lidt godt til 
ganen!
Hvis du gerne vil være med i en hyggelig lille basis-
gruppe, som har potentiale til at udvikle sig endnu 
mere og som også har de nødvendige ressourcer 
dertil, skal du endelige dukke op.

Hvis du ikke kan finde stedet eller blot gerne vil 
høre lidt mere om os, er du meget velkommen til 
at kontakte Urfan på tlf. 51 800 786 eller på mail 
sams@punkt.ku.dk.

Vel mødt! :-)

STUDENTERKLUBBEN

Extra: Lang fredagsbar på fredag d. 
16. februar. En gæst pr. studiekort.

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!

HUSK:
Extra: Lang fredagsbar 
på fredag d. 16. februar. 
En gæst pr. studiekort.

RETTELSE
Til: Er du en af de nye arrangører af  
Kursus i International Sundhed ?
(kendt som Tropemedicinsk kursus)

Se artiklen 
- I MOK: http://mok.info/www_udgiv/aarg_39/
mok14.pdf
- På Punkt KU

Hvis du vil være med så skriv til adressen:
Summerschool-ih@pubhealth.ku.dk

Med venlig hilsen
IMCC og Tropekurset

INDRE ORGANER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 07
Aldrig så snart er semesteret i gang før nogen 
holder vinterferie! Studenterpræst og medarbejder 
er ramt af ferierende skolebørn, og er derfor en 
anelse sværere at træffe på kontoret end normalt. 
Hold jer dog ikke tilbage fra at henvende jer på 
mail eller telefon!

Studenterpræsten indleder i dag sin semester-
føljeton om ”Religion og krop”. I løbet af den 
kommende uger vil han udfolde temaet, og kom-
mentarer er naturligvis hjerteligt velkomne.

Glem ikke at huske, at den 14. februar er Valentins 
Dag! Du kender sikkert alt til den kommercielle 
udlægning af dagen, som – sympatisk nok – han-
dler om at fokusere på kærligheden; især dog hvis 
det kan ske ved at KØBE og give fx chokolade eller 
blomster til den udkårne. 

Som mange andre af årets mærkedage har 
Valentins Dag rødder i religionen. Det er ikke 
helt entydigt hvilken af tre helgener ved navn 
Valentin, der egentlig fejres på Valentins Dag. En 
legende fortæller om en dødsdømt kristen præst 
ved navn Valentin, der i år 269 blev gode venner 
med sin fangevogters blinde datter. På mirakuløs 
vis fik han skaffet hende synet igen og lige inden 
han blev halshugget sendte han et brev til sin nu 
seende veninde, der sluttede med ordene ”fra din 
Valentin.” Smukt og sørgeligt!

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.

RELIGION OG KROP.
I dette forårssemester har jeg tænkt at skrive en 
række klummer omkring temaet religion og krop. 
Kroppen er jo dels forfærdelige svær at undvære, 
selvom den ofte er for tyk eller for tynd eller blot til 
besvær. Og for medicinere er kroppen jo også et af 
de primære arbejdsområder og studieobjekter. 

Religionens forhold til kroppen er ikke helt så klart 
defineret. Det afhænger også noget af hvilken reli-
gion der er tale om. Nogle religioner har et meget 
negativt syn på kroppen, som noget man skal 
sætte sig ud over. Her er det mere ånden eller det 
spirituelle der er i højsædet. Men andre religioner 
har et mere praktisk forhold til kroppen. Egentlige 
kropsdyrkende religioner er der ikke så mange 
af, hvis man altså ikke betragter den moderne 
fitness-bevægelse som en religion. Dog kendes 

det gamle græske motto ”en sund sjæl i et sundt 
legeme”. Men her kan man netop spørge om ikke 
det handler om sjælen, eller i hvert fald balancen 
mellem sjæl og krop. 

Nu er det jo også sådan, at vi ikke kan kommu-
nikere om kroppen på anden måde end gennem 
et sprog. Vi må altså bruge bevidstheden, selvom 
den også er forankret i hjernen som er en del af 
kroppen. Som før nævnt betragter megen medicin 
– heldigvis – kroppen som et objekt. En ting altså. 
Deri adskiller moderne medicin sig fra megen 
gammel religion. 

I de fleste oprindelige religioner betragter man 
livet som det primære stof, verden er levende. I 
disse religioner bliver døden derfor et problem, 
der skal forklares. I den moderne naturvidenskab 
bliver dette forhold vendt på hovedet, især i kraft 
af de fysiske videnskaber. Det primære stof er nu 
den døde materie. Hvordan livet er opstået af det 
døde stof bliver derfor naturvidenskabens problem. 
Dette har dog ikke direkte med den menneskelige 
krop at gøre, men det betyder en hel del for hvordan 
vi ser på kroppen. 

Men nu skal mine fingre have ro og dine øjne må 
enten hvile eller finde andre ting at se på. 

Med venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Studenterpræstens 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?

Meningen med debatforummet er at skabe et rum, 
hvor man kan diskutere emner som ligger mellem 
videnskaben og resten af verden. Det kan både 
være mere principielle diskussioner om viden-
skabens væsen og rækkevidde, om videnskab og 
religion, eller om etiske, filosofiske, eksistentielle 
spørgsmål.

Normalt vil der være et kort oplæg som indledning 
til en diskussion. Som regel vil det være studenter-
præsten der indleder, men det kan også være 
inviterede gæster eller deltagerne selv, hvis man 
har et emne man gerne vil have drøftet.

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; 
semesterets første møde er den 13. februar
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 kører som vanligt på trods af vin-
terferien.

Du er velkommen - uanset om du er 100 % nybeg-
ynder, 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 eller bare 
læse det særlige strikke-nyhedsbrev og se billeder 
fra vores hyggelige eftermiddage samt finde ud-
valgte opskrifter.

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

“Fra støv til støv” v. astrofysiker Anja 
C. Andersen ved Niels Bohr Instituttet
Sæt kryds i kalenderen! Kom og hør årets modtager 
af DR’s Rosenkjærpris i levende live! Prisen uddeles 
til en fremtrædende videnskabsmand eller kulturp-
ersonlighed, der mestrer at formidle vanskelige 
emner inden for sit fag til en bredere kreds. 

Foredraget vil indkredse noget så undseligt som 
hvordan støvkorn bliver til er en vigtig brik i for-
ståelse af hvordan både Solen og Jorden er blevet 
dannet. Uden støv intet liv!

Foredraget indledes med en temagudstjeneste.

Tid: tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.30 til ca. 
22.00
Mødested: Hans Tausens Kirke, Haldansgade 6, 
Islands Brygge 

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

Skema + =

   + =

Klik dig ind på http://ku.mednote.dk og se dit skema.
Det bliver opdateret hver morgen kl 5, med data fra Syllabus.
En service leveret af Mednote og GyllePlus.

INDRE ORGANER
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Er du interesseret i Ulandsarbejde? 

IMCC-uland søger projektkoordinatorer til projekterne i Ghana og Bolivia. 

Ansøgningsfrist fredag d.16.februar kl.12.00 

Du kan hente ansøgningsvejledning her: 

http://uland.imcc.dk/filer/vejledning.doc

Grønlandsgruppen under IMCC 
arrangerer kliniske ophold på 
Grønland af én måneds varighed. Vi 
har nu fået den endelige pladsliste 
for 2007/08, og kan derfor tilbyde 
nedenstående klinikophold.

KLINIKOPHOLD 2007/08
GRØNLAND

Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
1 plads i juli & august 2007. Eksklusiv kost & 
logi.
Nuuk (lægeklinik):
1-2 pladser hver måned fra april 2007 t.o.m. 
marts 2008 (fraset oktober/november) Eksklusiv 
kost & logi.
Paamiut (Dronning Margrethes sundheds-
center):
1 plads hver måned fra april 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. logi. 
Aasiaat:
1 plads hver måned fra juni 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. logi.
Ilulissat:
1 plads i juni & juli. Inkl. kost og logi (mht. kost dog 
kun hvis den studerende ikke har fondspenge).
Maniitsoq:
1 plads hver måned fra april 2007 t.o.m. marts 
2008. Inkl. kost og logi. 
Quasiqiannguit:
1 plads i juli & august. Inkl. kost og logi.
Uummannaq:
1 plads i juli & august. Inkl. kost og logi.

Interesseret ?

Skriv efter ansøgningsskema til imcc.
groenland@hotmail.com
Sidste frist for ansøgning er onsdag d. 
21. februar 2007

SÅ ER DET NU !
Tag med IMCC PIT (Praktikanter I 
Troperne ) til Afrika eller Indien 

Ønsker du at kombinere rejse med 
fagligt udbytte ?
Går du rundt med en lille 
tropemediciner i maven ?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?

Så kom til informationsmøde d 20 februar 07 om 
PIT og vores programmer.
Hvad laver PIT ?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?
Hvordan søger jeg ?

Men først og fremmest : Få en fornemmelse af 
hvordan det er at leve og arbejde i Afrika og 
Indien.

Tid : Tirsdag 20 februar kl 17.00- ca 19.00
Sted : lille mødelokale ( Til højre for vandregangen, 
efter informationen, hvis du går mod kantinen)
Program : 
Kl. 17.00 : Generelt om PIT
Kl. 17.20 : Filmopvisning om to udsendte til 
Uganda efterfulgt af  diskussion, spørgsmål med 
filmen hovedpersoner..
Kl. 18.00 : andre oplæg og lysbilleder, diskussion 
og spørgsmål

Der er kaffe og kage til det hele

Alle er velkommne, UANSET studietrin ! 
Med Venlig Hilsen PIT

For mere info se www.imcc.dk under grupper eller 
skriv til sarahsj@gmx.net

INDRE ORGANER
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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
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Der skete store ting verden over i ugens løb. I Danmark vakte det stor 
opmærksomhed, da Billed-Bladet kunne afsløre Martins og Alexs 
bryllupsplaner. I USA var landet på den anden ende, da den tidligere Playmate 
Anna Nicole Smith blev fundet død. På en sær måde var de to historier 
forbundet. Begge havde omdrejningspunkt omkring bryllupper, hvor de 
økonomiske spørgsmål var større end tro, håb og kærlighed.

Powerhouse Udsalg spar op til 70%!

Så er det bare om at slå til! Hvis man vil 
være en bøf (red: og det vil man) er det 
værd at kigge forbi www.bodyman.dk. 
Der er mindre formuer at spare på “The 
Powerhouse Gym”-tøj lige for tiden!

MOK/Christen

GØGL



Helsenor
www.helsenor.no

post@helsenor.no

Tel: +47 2311 5999

SOMMERJOB 2007
for medicinstuderende

• godt betalt

• midnatssolen

• fjorde og fjelde

• verdens smukkeste sørejse

Tilmeld dig på
www.helsenor.no i dag!

Dette kan du komme 
til at opleve.
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