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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:

Onsdag: 
  MOK nr 16, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  SAKS foredrag - Laparoskopi (se forside)

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
  De Unge Mødre

Denne   redaktion

MOK

gæsteforelæser: NBB
emne: Servere og Rengøring Anno 1989
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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) 
Lene Kongebro 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

REDAKTIONELT

DEN 20. DECEMBER FIK 
DU ET BREV.  
ET VIGTIGT BREV!
Jeg tænker selvfølgelig på 
din stemmeseddel.  Både 
til studienævnet og til 
studenterrådet.
Stemmeprocenten var lav til begge 
- jeg kan ikke huske de præcise 
tal, men de ligger et godt stykke 
under 50%.

Før I begynder at tro, jeg vil prædike, så vil jeg lige 
sige, at min egen stemmeseddel ligger hjemme på 
mit skrivebord og gemmer sig.  Jeg “glemte” at 
stemme.  Eller også interesserede det mig ikke helt 
nok, eller jeg kunne ikke overskue hvad forskellen 
var på de forskellige opstillede lister.
Faktum er, at der ved valget til studienævnet på 
Panum i år, rent faktisk var lidt “spræl” da flere 
lister stillede op og blev stemt ind.  Spændende.

Men til studenterrådet?! Et hurtigt kig på www.
dituniversitet.dk lover jo næsten guld og grønne 
skove - med highlights som “demokratisk”, “ind-
flydelse”, “studerende tager stilling”.
Selvfølgelig er der masser af andre man kan 
stemme på, og det lyder jo også helt fantastisk.

Men hvad er pointen når det hele flettes sammen af 
et kæmpe netværk af liste- og valgforbund?
Og hvad er forskellen på et listeforbund og et val-
gforbund?  Det virker dybt absurd at Anders Ehlers 
(jura) og Mette Marbæk (teologi) allerede er sikre 
på at blive stemt ind før valget, med mindre en af 
de 3 mindre lister fik urealistisk mange stemmer 
(nærmest som en revolution).

Efter 6 år på studiet er det stadig ikke gået op for 
mig, hvad de rent faktisk udretter i studenter-
rådet.  Ignorant?  Måske.  Men hvis nu der kom 
nogle emner på banen der ville rykke noget FOR 
MIG, så skulle jeg da nok komme op af stolen!  
Hvornår bliver der gjort noget ved de latterlige 
SU-regler vi har i øjeblikket?  Måske ligger det 
udenfor studenterrådets rækkevidde, men det er 
noget der betyder noget for mig, og har gjort det 
hele studiet igennem.  

Hvorfor er fribeløbet sat så lavt?  Hvorfor må en 
enlig mor der får dobbelt-klip tjene flere penge end 
mig (ikke at jeg ikke onder hende det, men hun har 
alligevel ikke tid til at tjene pengene)?  Jeg er godt 
klar over, at der skal være en grænse, så direktøren 
og buschaufføren ikke bare kan tilmelde sig et 
studie og hive en ekstra 4k i lommen om måneden, 
men helt ærligt, hvorfor et beløb omkring de 70k?
Man SKAL bare være fattig som studerende.

Men måske står jeg helt alene med mit “luksusprob-
lem” - i følge en undersøgelse lavet af Gallup i 1999 
er 91% af studerende tilfredse med SU-systemet 
og servicen.
En hurtig rundspørge på den tilstedeværende 
MOK-redaktion afslører dog, at dette tal lig-
ger nærmere de 25% end SU-styrelsens stærkt 
forældede 91%.  
Jeg vil påtage mig den gennemsnitlige apatiske 
holdning og gøre ingenting.  I lyset af den politiske 
beslutningsproces er jeg i hvert fald læge og måske 
speciallæge, før der bliver gennemført ordentlige 
ændringer i SU-systemet (og med ordentlige mener 
jeg ændringer der betyder noget for andre end 
forældre).  Kunne være man skulle skrive et brev 
til den kære Bertel Haarder.  Eller også bare lufte 
lidt frustration i MOK-lederen…

A.P. Skovsen
/MOK-red
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BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! Har 
du tænkt på økonomien? Og hvordan 
skal dit studie se ud fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra 
din uddannelse, da man under sin orlov ikke kan 
få SU. Du skal kontakte SU-kontoret eller bruge 

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

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

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

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

JOBOPSLAG: STUDI-
EVEJLEDER VED 
MEDICIN
To stillinger som studievejleder 
for medicin med start fra hhv. 15. 
marts og 1. august.

En af vores kolleger bliver færdige som læge og to 
står foran at stoppe som vejleder i løbet af foråret. 
Derfor mangler vi to nye ansigter i studievejleder-
gruppen. Stillingerne vil være ledige fra hhv. den 
15. marts og 1. august.

Hvad skal du lave?
Din primære arbejdsopgave bliver at hjælpe og 
vejlede dine medstuderende om store såvel som 
små problemer i din ugentlige træffetid. Desuden 
skal du lave sagsbehandling og deltage i relevante 
møder. Alle studievejledere mødes hver tirsdag, 
hvor vi diskuterer aktuelle sager og problemstill-
inger i forbindelse med vores arbejde. Vi er pt. syv 
studievejledere på 5. til 11. semester. 

Hvad får du ud af det?
Som studievejleder får du et godt indblik i dit eget 
studie og du får et godt og bredt netværk på hele 
universitet. 

Du kommer til at indgå i en tæt sammenknyttet 
arbejdsgruppe, men med stor individuel fleksi-
bilitet mht. planlægning af egne arbejdsopgaver 
og arbejdstider. 

Du vil få en tung ballast af erfaring, som du helt 
sikkert vil kunne tage med dig i virket som læge, 
bl.a. inden for emner som; den svære samtale, 
præsentation foran store forsamlinger samt udar-
bejdelse af skriftlige informations materialer og 

SØG I GOD TID
Tænk fremad og søg en dispensation 
inden lokumet brænder og det er for 
sent. 

Hvis du finder ud af at du vil have dispensation til 
ekstra tid til eksamen, eller at du da for resten har 
taget et fag på folkesundhedsvidenskab der måske 
kunne give merit; så kom ud af starthullerne og søg 
i god tid. Sagsbehandlingen kan ofte tage lang tid, 
da der kun er studienævnsmøde cirka en gang om 
måneden, hvor sagerne behandles. 

Der kan altså godt gå to måneder og nogle gange 
mere før du får svar. Meritsager tager ofte endnu 
længere, da de først skal vurderes af fagene og 
derefter behandles af studienævnet.

Derfor: Søg dispensation lige så snart du finder ud 
af at det er nødvendigt. Hvis du skal søge merit så 
søg helst inden du kommer på det semester hvor 
faget er. Og snak gerne med en studievejleder 
inden du søger.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 8-9 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Mandag  26/2 1600 – 1700  1400 – 1600  Christina R. Lundin 
Tirsdag 27/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 28/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 28/2 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 1/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  2/3 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

Studievejledningen
fortrolige sagsakter – og meget meget mere..!

Du vil få en grundig uddannelse inden for ve-
jledningsmetode, studieteknik og studieordnin-
ger/regler.

Praktisk information!
Stillingen er beregnet på 50 - 60 timer om måneden, 
men dette kan dog forhandles.
Vi ser gerne at du har bestået første studieår og 
har mindst ét år tilbage på studiet.

Så hvis du har lyst at få nogle dejlige arbejdskol-
leger, et spændende job, gode arbejdsforhold og fast 
indtægt, så send en ansøgning til 

  Studienævnet for Medicin
  Att. Mette Kristensen
  Panum Instituttet
  Blegdamsvej 3b
  2200 Kbh.N

Denne skal være os i hænde senest mandag den 26. 
februar klokken 12. Samtalerne vil blive afholdt i 
uge 10. Du er meget velkommen til at kontakte os, 
hvis du har yderligere spørgsmål.

Studievejledningen for Medicin, 9.1.31, telefon 35 
32 70 91 eller mail sun-stv-medicin@adm.ku.dk

din minSU på www.su.dk, hvis du ønsker at få 
dine ekstra klip. 
Hvis du er berettiget til dagpenge skal du kontakte 
din kommune, som bevilger dette. 

Hvis du er gravid, kan du få ekstra tid til sin skrift-
lige eksamen, hvis du er gravid i tredje trimester på 
eksamensdatoen eller hvis du har komplikationer 
i forbindelse med sin graviditet. Du skal i dette 
tilfælde søge en dispensation og vedlægge van-
drejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i forbindelse 
med amning. Husk at ansøgningen skal være os i 
hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-
ieforløb i forbindelse med familieforøgelsen. Vi vil 
orientere dig om dine muligheder, f.eks. deling af 
semestre, og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du muligheder for at ønske 
holdsætning i et specifikt klinikudvalg eller på et 
specifikt hospital af hensyn til dit barns daginstitu-
tions åbningstider. Du kan i dette tilfælde søge om 
dispensation for dette.

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

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 

KENDER DU PANUM 
OG HAR DU LYST TIL 
AT VISE RUNDT ET PAR 
TIMER?
Torsdag d. 1. marts 2007 holder Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet Åbent Hus, hvor fremtidige 
studerende kommer for at høre lidt om medicins-
tudiet og se fakultetet.
I den anledning skal vi bruge 6-8 friske medicins-
tuderende til at vise rundt, når oplægget fra studi-
evejledningen er afholdt i Lundsgaard.
1. rundvisningsrunde er ca. kl. 16 og 2. rundvisn-
ingsrunde er ca. kl. 19. Vi forventer at rundvisnin-
gen tager ca. ½ time.

Hvis du har lyst til at bruge et par timer på dette, 
så kontakt Malene på mes@adm.ku.dk.

Med venlig hilsen
studievejledningen for medicin

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 

ER DU PÅ 2. SEMESTER 
OG HAR DU LYST TIL AT 
FORTÆLLE, HVORDAN 
DET ER AT LÆSE PÅ 
MEDICINSTUDIET?
Torsdag d. 1. marts 2007 holder Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet Åbent Hus, hvor fremtidige 
studerende kommer for at høre lidt om medicins-
tudiet og se fakultetet. 
I den anledning vil vi gerne have en studerende 
på 2. semester til at beskrive, hvordan det er at 
læse medicin. Lever det op til forventningerne? 
Er det meget anderledes i forhold til det du havde 
forventet? Og hvad er du blevet positivt overrasket 
over? Etc.

Hvis du har lyst til at fortælle om dette i 2 x 10 
minutter i Lundsgaard foran interesserede unge 
mennesker, så kontakt Malene på mes@adm.
ku.dk.

Med venlig hilsen
studievejledningen for medicin

SKOLARSTIPENDIER 
Gigtforeningen ønsker gennem sin 
tildeling af skolarstipendier at give 
kvalificerede medicinstuderende 
mulighed for at beskæftige sig med 
reumatologisk videnskabeligt arbejde 
i løbet af studiet. De studerende kan 
ikke oppebære SU samtidig med, at de 
får et skolarstipendium.

Gigtforeningen bevilger skolarstipendier af op til 
et års varighed, dog minimum tre måneder. Der 
ydes per år 120.000 kr. til stipendiet samt 18.000 
kr. til drifts- og annuumsudgifter. Overhead /ad-
ministrationsbidrag dækkes ikke.

Ansøgningen indsendes af den studerendes ve-
jleder. Den skal indeholde en projektbeskrivelse, 
som omfatter forskningsåret, hvor der er en tydelig 
redegørelse for stipendiatens rolle og arbejdsop-
gaver i forbindelse med projektet. Ansøgningen skal 
vedlægges curriculum vitae og publikationsliste for 
ansøgeren samt curriculum vitae og karakterud-
skrift for den studerende.

Ansøgningsskema og vejledning findes på Gigt-
foreningens hjemmeside: www.gigtforeningen.
dk/forskning/stoette. I rubrikken <Ansøgt beløb> 
i ansøgningsskemaet (til projektstøtte) skrives 
”skolarstipendium”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne 
Pagels på tlf. 3977 8073.

Studietilbud
Nordisk Sommerskole:

HVORFOR OPSTÅR 
KRÆFT ? - 

OG HVORDAN KAN MAN 
UNDGÅ SYGDOMMEN?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle 
spørgsmål. For at kunne besvare nogle af dem må 
man kende til nogle af kræftforskningens basale 
metoder. Dem er der nu mulighed for at sætte sig 
ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens 
Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union: Nordisk 
Sommerskole for unge studerende især inden for 
fagene medicin, biologi, statistik og sociologi fra 
alle de fem nordiske lande.
 Der er 25 stipendiepladser, og stipendi-
erne dækker både rejse, ophold og undervisning 
på et indledende kursus, som består af 14 dages 
intensive studier i cancerepidemiologi i København 
i august 2007. 
 Efter det intensive kursus får hver 
deltager tildelt plads i et forskningsprojekt, som 
omfatter flere studerende. Det er meningen, at 
deltagerne skal arbejde med dette projekt i deres 
respektive hjemlande det næste halve år. Det 
drejer sig ikke om forskning på fuld tid, så man 
kan fortsætte med sine studier. 
  En weekend i februar 2008 samles 
de nordiske studerende i Finland til et op-
følgningssymposium, hvor de skal fremlægge 
resultaterne af deres forskning i det foregående 
halve år. Også her er rejse, ophold, vejledning mm. 
dækket af stipendiet fra Kræftens Bekæmpelse og 
Nordisk Cancer Union.

“Ud over at jeg har lært meget om livmoderhal-
skræft og rygning, som mit mini-forskningsprojekt 
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også 
lært at bruge mange redskaber inden for IT og 
computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig 
en ordentlig litteratursøgning og litteraturgen-
nemgang er. Hvis man bare har den mindste forsk-
erspire i maven, vil jeg på det kraftigste anbefale, 
at man søger om at komme på sommerskolen. For 
mig har det været en perfekt måde at prøve kræfter 
med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til 
at beskæftige mig med i fremtiden, har jeg fået 
en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en 
ekstra bonus oven i det man lærer af undervisn-
ing, forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar 
af ens egne resultater på et andet sprog, får man 
et samvær med andre studerende, som er morsomt 
og stimulerende og strækker sig langt ud over 
sommerskolen.”        
Katrine (sommerskole-elev 2001)

Fakta:

Ansøgningsskema fås på: http://ncu.cancer.dk/ancr/
sommerskole eller hos kursussekretær
    
Mette Bo: tlf.: 35 24 75 29 eller e-mail: meb@cancer.
dk

Ansøgningsfrist: 10. april 2007

Kursustidspunkt: 12 - 23 august 2007

Sted: Kræftens Bekæmpelse i København

STUDIET
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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 un-
derbenets vækst), samt deres anti-inflammatoriske 
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 arbejde (typisk kl 14–19, og evt weekends). 
Gennemsnitlig arbejdstid ca 8 timer om ugen i 
semesterperioden.

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

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med

PROJEKT TIL MEDICINSTUD-
ERENDE PÅ KANDIDATDEL
Ønsker du at lugte lidt til forskning, 
interesser du dig for mikrobiologi og 
mangler du en OSVAL II?

Så har vi et projekt om leversygdomme og Helico-
bacter arter, på Klinisk Mikrobiologisk afdeling, 
Rigshospitalet. Formålet med projektet er at un-
dersøge om patienter med leversygdomme, er kolo-
niseret/inficeret med helicobacter arter i leveren, 
og om der er kliniske- og parakliniske parametre 
hos patienter med helicobacter infektion. 
Arbejdet består i at indhente patientsamtykke til 
deltagelse i forsøget, fra patienter der undergår 
levertransplantation/leverresektion på kirurgisk 
gastroenterologisk klinik, Rigshospitalet, indsam-
ling af materiale fra operationer på ovenstående 
patienter, samt at udføre laboratorieundersøgelser 
på materialet.

Baggrunden for projekter er at der i de seneste år 
har været studier der her vist, at Helicobacter arter 
kan være associeret til leversygdomme hos visse 
dyrearter. Det er derfor interessant at undersøge 
en eventuel association ml. leversygdomme og 
infektion med helicobacter hos mennesket.
  
Du skal være med til at søge stipendium til 
finansiering af projektet og skal kunne arbejde 
selvstændigt. Resultaterne kan bruges som OSVAL 
II og publiceres i bl.a. internationale tidsskrifter.

Projektet har kørt siden sommeren 2006.

Har dette vagt din interesse kontakt undertegnede 
for yderligere information og evt. spørgsmål:

Liv Lauritsen 
Stud. med. 
Kliniske Mikrobiologisk afdeling 9321 
Rigshospitalet
Juliane Maries vej 22
tlf. 26217946 
livlauritsen@stud.ku.dk 

eller 

Leif P. Andersen 
Overlæge
Infektions Hygiejnisk Enhed 9101
Juliane Maries vej 18
Rigshospitalet 
2100 København Ø
tlf. 35455569 
lpa@rh.dk  

CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
Der er et antal stillinger som 
studentermedhjælper ved Center 
for Klinisk Uddannelse (CeKU) 
ledige.

CeKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilumbygningen på 
Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen i 
Centeret er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikopholdet og dels et supplement til den 
kliniske uddannelse. Træningen omfatter kom-
munikationstræning og en række praktiske fær-
digheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering, 
gynækologisk og neurologisk undersøgelse m.m.).
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder 
samt hjælp til undervisningen i kommunikation-
stræning med bl.a. teknisk assistance, foruden 
assistance til anden undervisning. Desuden 
assistance ved afholdelse af stationsbaseret eksa-
men, vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og 
lagre samt andet forefaldende arbejde. Endelig 
forventes det at de der ansættes deltager i stedets 
forskningsaktiviteter.
 
Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende, have bestået 3. 
semester og kunne besætte jobbet flere år frem. 
Derudover skal du være fleksibel, besidde gode 
samarbejdsevner og være socialt anlagt. Samtidig 
vil det også være en fordel, hvis du interesserer dig 
for formidling af viden samt har lidt teknisk snilde. 
Undervisnings- og klinisk erfaring er en fordel.
Oplæring er et ca. 30 timers lønnet forløb, der 
primært foregår aftener og måske weekender i 
marts måned.
 
Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med nuværende aktiv-
itetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i 
samarbejde med de øvrige ca. 20 studentermed-
hjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet.
Susanne Andersen, tlf. 35 45 54 08
 
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 
d. 7. marts 
Tiltrædelse: hurtigst muligt efter samtale.
 
Ansøgning med CV senest fredag d. 23. februar 
til:
Center for Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

KONGRES OGSÅ FOR 
MEDICINSTUDERENDE

Hvorfor læser du 
medicin?

Elsker du at høre 
uforudsigelige og over-
raskende 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 Medicins-
tuderende (www.psm.au.dk) og evt. erfaring som 
lægevikar 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 fæll-
estransport.

 

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

PUSTERUM FRA MEDICINS-
TUDIERNE 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 University, 
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 pen-
sionerede professor, som lider af Parkinsonisme 
og gangbesvær. Derudover indkøb og lettere fore-
faldende 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
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NIENDE NORDISKE 
SOMMERSKOLE I 
CANCEREPIDEMIOLOGI
- kursus og forskningsprojekter for 
studerende

Fase 1: 12. august - 23. august 2007
 2 ugers internatkursus “Introduction  
 to Cancer Epidemiology”, København

Fase 2: Sommer - efterår 2007
 Projektarbejde svarende til to måned 
 er. Gerne udført sideløbende med  
 studie. Projektarbejdet er under   
 vejledning ved forskningsinstitut  
 i Danmark, f.eks. Institut for Epidem 
 ologisk Kræftforskning, Kræftens  
 Bekæmpelse

Fase 3: Januar/februar 2008
 2 dages internatkursus, præsentation  
 af projekter, Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi 
og lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Fin-
land og Island.

Lærebog:
Cancer Epidemiology: Principles and Methods, 
Isabel dos Santos Silva, IARC, WHO, 1999.

Undervisningssprog:
Engelsk

Pris og scholarstipendier:
Udgifter til kursus, rejse og logi under inter-
natkurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. 
Udgifter til kost og logi under projektarbejdet 
betales af de studerende. 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: http://
ncu.cancer.dk/ancr/sommerskole eller kontakt 
Mette Bo, Kræftens Bekæmpelse, tlf.: 3525 7529, 
e-mail: meb@cancer.dk
Ansøgningsfrist er 10. april, 2007.

KÆRE DU …
… tak for en god fest lørdag d. 10. 
februar. Semesterstartsfesten. Perfekt 
nostalgisk gymnasiestemning. Jeg 
nåede aldrig at finde ud af hvem 
du egentlig var. Jeg ved faktisk 
ikke engang om du går på Panum. 
Desværre gjorde du mig rigtig ked 
af det og vred, da jeg skulle hjem, og 
måske var det slet ikke din mening? 

Du forsvandt bare 
– og tog mit overtøj med 
dig …!? Måske var du bare 
så fuld at det var svært 
at se forskel på de sorte 
uldfrakker, for guderne 
skal vide at der er mange af 
dem. Men det tror jeg ikke, 
for det ville du nok have 
opdaget engang i løbet af 
søndagens tømmermænd. 
Og så forestiller jeg mig, 
at du, trods tømmermænd og måske lidt flovhed, 
ville tænke klart nok til at tage alt mit overtøj med 
tilbage til Panum og finde dit eget. Så kunne du 
bare hænge mit på knage nr. 51, hvor jeg hængte 
det, da jeg kom.

Måske tog du fejl 
– men opdagede ved nærmere eftersyn, at det 
egentlig var en ok lækker frakke. Jeg købte den 
godt nok sidste vinter, men den er pæn og jeg 
passede på den, fordi den var halvdyr og fordi jeg 
var ret glad for den. Ok, der er godt nok gået hul i 
venstre lomme indeni, så lad være med at læg din 
telefon i den lomme – bare et tip J I frakken var 
også min varmeste trøje, en utrolig lækker strikket 
uldtrøje, som jeg fik for et par år siden, faktisk en 
fødselsdagsgave fra min daværende kæreste Vi 
gav hinanden dyre gave dengang. Du blev sikkert 
overrasket over halstørklædet: dejlig lunt, blødt og 
isolerende, selvom det ikke ser ud af meget. Sådan 
er kashmir. Huen var egentlig mest et impulskøb 
sammen med frakken – den varmer ikke så meget, 
men den er meget cool. Handskerne skulle alligevel 
snart skiftes ud, fordi tommelfingeren på højre 
hånd var gået i stykker … håber ikke du blev for 
skuffet over at de ikke var helt i topform. Du skal 
ikke tænke på nøglerne eller mit personalekort 
– det er kun lidt besværligt at erstatte og lidt bøvlet 
med låseudskiftning.

Jeg kan ikke
lade være med at tænke over, hvad der må være 
foregået inde i dit hoved, da du på et eller andet 
tidspunkt må have besluttet dig for at tage eller 
beholde en andens frakke. Mon du manglede penge 
og ville sælge den? Så tror jeg du skal prøve på 
jurastudiet, der har de studerende vist generelt lidt 
flere penge og mere lækkert overtøj. Havde nogen 
taget dit overtøj? Så havde jeg med glæde lånt dig 
min frakke – det var nemlig lidt koldt den aften 
især uden overtøj. Eller skal jeg forestille mig, at 
en af mine medstuderende, eller en af mine med-
studerendes venner eller veninder er patologiske 
kleptomaner? Så skal du jo have hjælp. Men det 
er jo reelt nok.

Var det bare ren egoisme
 og klam krævementalitet, som fik dig til at tage 
en andens overtøj – og ikke engang smide de lidt 
for slidte handsker på gulvet? Jeg kan næsten ikke 
bære tanken om at din usle krop har befundet sig 
i min frakke, i min trøje. Jeg kan kun tænke på, 
at du, hver eneste gang du tager min frakke af 
eller på, må tænke over hvordan du fik den. Når 
du tager mit halstørklæde på, kan du måske dufte 
min parfume – det er Chanels Chance, hvis du har 
undret dig. Jeg håber, at du vil deprimeres over 
ikke helt at kunne presse dit afskyelige væsen ind i 
min fikse str. 36. Jeg ønsker dig al verdens dårlige 
samvittighed. Jeg håber, du vil beholde mit overtøj 
og være tvunget til at gemme det af vejen, fordi din 
onde, sorte skyld vil forhindre dig i at have den 
mindste smule glæde af noget af det.

Er du så modig
 – eller dum? – at du tør vise dig på Panum i mit 
overtøj? Du vil aldrig kunne slappe af, du ved ikke 
om jeg pludselig genkender min frakke i Lunds-
gaard, i en garderobe, i kantinen … du vil ikke 
kunne lægge noget af det fra dig nogle steder, for du 
vil ikke vide hvornår jeg ville kunne komme forbi 
og genkende det. Og ikke nok med det: alle, som 
har læst min efterlysning på punkt.ku er bekendt 
med diverse detaljer om mit overtøj. Hvem som 
helst, som ser dig med noget af mit, ville kunne 
se at det var det stjålne. Jeg håber paranoiaen og 
den ækle, dårlige samvittighed spreder sig i hele 
din bevidsthed.

Ville lige nævne, 
at din handling nu er registreret som et ”strafbart 
forhold, der er jounaliseret som tyveri fra uni-
versitetet”. Hvis du har brug for dokumentation 
til dit CV kan du henvise til journalnummer hos 
Københavns Politi: 0109-75583-00070-07.

God fornøjelse med dine tyvekoster!

Venlig hilsen
Anne Schwarz

PS Jeg har for øvrigt et bælte, som 
hører til frakken. Giv lyd hvis du synes 
du mangler det. 

FOREDRAG OM LÆGER UDEN GRÆNSER
den 28. februar kl. 16.00 i Dam Auditoriet

Onsdag den 28. februar kl. 16 inviterer ”Gruppen af medicinstuderende under Læger uden Grænser” til 
foredrag i Dam auditoriet. Vi vil få besøg af to tidligere udsendte, en læge og en rekrutterings- og udsend-
elseschef, som vil fortælle om deres oplevelser i felten, organisationen Læger uden Grænser (MSF) - og dine 
muligheder for selv at komme ud i verden og gøre en forskel!

MSF er en uafhængig organisation
hvor læger, sygeplejersker, bioanalytikere m.fl. sammen arbejder for at hjælpe de befolkningsgrupper, der 
er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, hungersnød og fattigdom. 
De arbejder mange forskellige steder – både i flygtningelejre og krigsområder i Afrika, i slumkvarterer i 
Sydamerika, i bjergene i Pakistan, blandt gadebørn i Rusland og i europæiske flygtningecentre. MSF hjælper 
dem der har mest brug for det – uanset race, køn, religion eller politisk overbevisning. Minimum 50% af 
arbejdet finansieres af private donationer.

”Gruppen af medicinstuderende under 
Læger uden Grænser” er en gruppe un-
der MSF, der har eksisteret siden 2005. 
Vi arbejder for at udbrede kendskabet 
til organisationen blandt studerende på 
det sundhedsvidenskabelige fakultet og 
yngre læger, herunder muligheder samt 
praktiske forhold vedr. udsendelse. 

Kom glad på onsdag den 28. 
kl. 16.00 i Dam auditoriet og 
hør mere!

Venlig hilsen Gruppen af medicinstud-
erende under Læger uden Grænser, 
msf-studentergruppen@googlegroups.
com

KÆRE DU ...
(uofficiel forkortet version af 
MOK-redaktionen)

Jeg har mistet min sorte uldfrakke (dufter af 
Chanel Chance), en strikket uldtrøje, et par 
handsker, mine nøgler og et personalekort - alt 
sammen fra knage nr. 51 i Studenterklubben.

Hvis du har fundet ovenstående eller vil have 
det tilhørende bælte, kan Anne Schwarz kon-
taktes på telefon 60612161 (i følge Scorebogen 
anno 2006).

/MOK-red.

ANNONCER
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DANFYT, DANSK SELSKAB 
FOR PLANTEMEDICIN
inviterer til generalforsamling og 
foredrag torsdag d. 8.  marts  
kl. 18.30 - 20.30

Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet 
Benzonauditoriet, Farmaceutisk Fakultet, Køben-
havns Universitet
Universitetsparken 2, 2100 KBH Ø

Generalforsamling afholdes først, foredraget 
starter kl. 19.00

RUNDT OM SOLHAT
v/ Per Mølgaard
Lektor, ph.d. Farmakognosi, Institut for Medici-
nalkemi

Rød solhat (Echinacea purpurea) 
er en af de mest brugte planter til 
stimulering af immunsystemet.
Den bruges i naturlægemidler og kosttilskud. Det 
store og stadig stigende forbrug af solhat tyder 
på at forbrugerne er tilfredse med det resultat 
de opnår. 
Den videnskabelige litteratur er dog ikke altid så 
positiv som man kunne forvente, set i forhold til 
drogens popularitet. Meningerne er stærkt delte, 
og debatten kan blive ganske heftig. Pressen er 
hurtig til at videregive resultater hvor virkning 
ikke kan dokumenteres, mens undersøgelser med 
gunstige resultater for brugen af solhat gerne er 
forsigtige og med forbehold. Flere undersøgelser 
viser en mere eller mindre udtalt virkning mod 
forkølelsessygdomme. Dette foredrag vil ikke give 
tilhørerne en sikker forvisning om, at man skal 
bruge solhat næste gang en forkølelse truer, men 
man kan få noget at vide om den forskning om 
rød solhat (Echinacea purpurea), der finder sted i 
Farmakognosigruppen på Farmaceutisk Fakultet, 
Københavns Universitets tidligere Danmarks 
Farmaceutiske Universitet. 

ALLE ER VELKOMNE
Tilmelding og medlemskab er ikke nødvendigt
Arrangementet er gratis

DANFYT  DANSK SELSKAB FOR PLANTE-
MEDICIN
Sekretariat: Farmaceutisk Fakultet, Københavns 
Universitet, tidl. Danmarks Farmaceutiske Uni-
versitet, Institut for Medicinalkemi, Afd. for Far-
makognosi, Universitetsparken 2, 2100 København 
Ø. Att. Lene Gudiksen, tlf: 35306024 

STUDIEJOB SOM PILOT 
PÅ EXPERIMENTARIUM
Brænder du for at formidle 
naturvidenskab og teknik, så tilbyder 
vi et spændende og studierelevant job 
som pilot på Experimentarium.
Ansøgningsfristen er torsdag d. 8. marts 2007.
Experimentarium har brug for flere nye,
topmotiverede piloter.
Som pilot på Experimentarium skal du holde opsyn 
med vores udstilling og formidle til publikum
på mange forskellige måder.
Det kan være gennem dialog, små aktiviteter i
udstillingen, sceneshows, undervisning af skole-
klasser, som vært for virksomhedsarrangementer 
og meget mere.

Send en ansøgning til os, hvis....
Du er interesseret i naturvidenskab og pædagogik, 
du har lyst til - og flair for - at formidle og har 
personlig gennemslagskraft.
Du er i starten af en videregående uddannelse. 
Du er udadvendt og er ikke bange for at stille op 
foran mange mennesker.
Du er engageret, kan lide at snakke med alle 
slags mennesker og har lyst til at specialisere dig 
i formidling. 
Du er dygtig til at samarbejde, kan lide at tage 
et ansvar og har lyst til at sætte dig ind i nye 
fagområder.

Experimentariums 60 piloter er opdelt 
i tre teams, der blandt andet
arbejder med udvikling af nye aktivieteter og som 
tænketank for nye formidlingstiltag for forskellige 
målgrupper. Det betyder, at du som pilot også 
skal prøve kræfter med planlægning, udvikling og 
evaluering af aktiviteterne.
De tre team er opdelt i 3 målgrupper:
Team 1 har fokus på børn i alderen 3-9 år.
Team 2 har fokus på børn og unge i alderen 10-
15 år.
Team 3 har fokus på unge og voksne i alderen 16 
år og opefter.
Lige nu søger vi piloter til alle tre teams.

I din ansøgning skal du begrunde, hvilket af de 3
teams, du søger. Men du skal også besvare det
spørgeskema, som du finder på adressen:
www.experimentarium.dk/pilotprofil eller du kan
rekvirere skemaet hos Rikke Agersted
(rikkea@experimentarium.dk eller 39 25 72 37).

Send skemaet og din ansøging til :
Publikumschef Morten Busch, Experimentarium,
Postboks 180, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup
(mortenb@experimentarium.dk). 
Ansøgningen skal være fremme senest torsdag d. 
8. marts 2007.

Som pilot skal du regne med en gennemsnitlig 
ugentlig arbejdstid på 10 timer om ugen fordelt 
på både hverdage, week-ender og helligdage. Som 
ny pilot får du en grundig uddannelse, og du bliver 
inddraget i teamenes planlægning .

MANDLIGE RASKE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Ved Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Insti-
tuttet, søger vi utrænede normalvægtige mænd 
(BMI (20-25 kg/m2)) i alderen 20-30 år, uden 
familiær disposition (1’ grads slægtninge) til type 
2 diabetes. Det omfattende videnskabelige projekt 
omhandler betydningen af normal kost (~30E% 
fedt) eller fedtholdig kost (~60E% fedt) samt 
træningens effekt på musklers evne for energi 
dannelse. 

Kostinterventionen er fordelt over 3 sammen-
hængende perioder af 1-, 2½-, og 2½ uger. Disse 
indebærer ialt ~12 dage med kost registrering og 
daglig afvejning af indtagen mad. Sidste periode af 
2½ uger indebærer desuden stationær cykeltræn-
ing (5 gange/uge af 60 min) af moderat til intensiv 
intensitet og under supervision. 

Ved deltagelse i forsøget får du blandt andet målt 
din kropssammensætning (fedt%) og dit kondital. 
Din krops insulinfølsomhed vil også blive målt 
over 3 ikke sammenhængende halve dage. Disse 
inkluderer, at der udtages mindre blodprøver og 
nogle muskelvævsprøver, de sidste fra ydersiden 
af din lårmuskel.

STUDIEJOB SOM TEGNER 
TIL SYGDOMSLEKSIKON
Sundhedsguiden.dk søger engagerede 
medicinstuderende m/k til at 
tegne illustrationer til vores store 
sygdomsleksikon på Internettet 
snarest muligt.

Det drejer sig om relativt simple, forklarende 
illustrationer med vidt forskellige motiver (alt 
fra f.eks. en tegning af en parasit eller af hjertets 
kamre til en illustration af en læge, der foretager en 
lumbalpunktur). Der skal laves korte forklarende 
tekster til illustrationerne (vejledning gives).
Tegningerne tegnes i hånden i sort/hvid, hvorefter 
vores grafiker scanner dem og lægger dem op på 
Internettet.

Der kan arbejdes hjemme på selvvalgte tidspunk-
ter. Aflønning på timebasis efter aftale.

Du har:
· Erfaring med at tegne i hånden og kan gøre dette 
hurtigt og vellignende.
· Bestået 4. semester (gerne højere).
· Tid til at arbejde minimum 7-10 timer om ugen 
henover foråret.
· Mulighed for at tiltræde med det samme.
· Lyst til at tegne og til at få dine illustrationer 
offentliggjort.
· Gåpåmod og engagement og kan overholde en 
aftale.

Er du interesseret kan du hurtigst muligt sende 
en mail med en kort ansøgning inklusiv telefon-
nummer til:

Stud.med. Rune Sort
rs@sundhedsguiden.dk

På vegne af Sundhedsguiden.dk

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 
Der ydes et honorar for deltagelse i projektet. 

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte mig 
på telefon eller e-mail.
Cand.  scient.  PhD stud.  Mette Skovbro                                      
Afdeling for Systembiologisk Forskning   Bio 
Medicinsk Institut, Blegdamsvej 3, 2200 NTlf: (45) 
35 32 74 13Mobil: (45) 22 86 98 86Fax (45) 35 32 74 
20mskovbro@mfi.ku.dk WWW.xlab.dk
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SUNDHEDSVÆSEN 

OG SUNDHEDSPOLITIK

REDIGERET AF SIGNILD VALLGÅRDA OG ALLAN KRASNIK

Sundhedsvæsenet udfører en væsentlig samfundsmæssig 

opgave i alle lande. I Sundhedsvæsen og sundhedspolitik 

fremlægges nogle centrale modeller, begreber og teorier, som 

kan anvendes til at beskrive og forstå sundhedsvæsenet og 

dets indsats – både internationalt og i Danmark.

208 sider, kr. 198,- (vejl.)

UDKOMMER JANUAR 2007

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

KOMMENTAR TIL 
”HVAD SKER DER MED 
MINE SPØRGESKEMAE-
VALUERINGER?” I SID-

STE UGES MOK
Flemming Dela og Jørgen Hedemark 

Poulsen er på banen og opfordrer 
til, at vi studerende skal blive bedre 

til at besvare de spørgeskemaer, 
som fakultetet udsender. Som 

repræsentant for de studerende i 
studienævnet for medicin, kan jeg 

kun gentage denne opfordring. 
Evaluering er en uundværlig hjælp til 
at identificere, hvad et bredt udsnit af 
de studerende synes om uddannelsen 

og undervisningen, og hvad fakultetet 
kan gøre bedre. 

Men jeg tror samtidigt på, at fakultetet med fordel 
kunne ”tune” evalueringssystemet. Hvis oplevelsen 
er, at der alligevel sjældent sker noget i virkeligh-
eden, så er det svært at motivere samtlige studer-
ende til at besvare evalueringsskemaerne. 

Det er rigtigt, hvad Flemming Dela og Jørgen 
Hedemark Poulsen siger, nemlig at det er helt nød-
vendigt med et godt ”sensorisk/afferent led”. Men et 
sensorisk/afferent led kan jo i sig selv ikke udgøre 
et komplet og velfungerende feedback kredsløb. 
Det er mindst lige så nødvendigt, at der er et godt 
”koordinerende center” og et godt ”motorisk/effer-

Debat
ent led”, som reagerer på en passende måde på de 
indkommende signaler. Desuden er udformningen 
og den tekniske kvalitet af spørgeskemaet jo også 
i sig selv med til at bestemme, hvilke signaler der 
i det hele taget får adgang til det ”koordinerende 
center”. Et hurtigt kig på de nu offentliggjorte 
evalueringer viser, at besvarelsesprocenterne 
typisk er over 50 %, så jeg må indrømme, at jeg 
ikke helt forstår, hvad Flemming Dela og Jørgen 
Hedemark Poulsen mener med, at bolden ligger 
hos de studerende. Over halvdelen af os sparker 
den trofast over til fakultetet flere gange om året 
med en sikker forventning om at vores erfaringer 
bruges til noget af de ansvarlige aktører. 

Jeg har ikke kendskab til, at der fra universitetets 
side findes en klar strategi eller retningslinie for, 
præcist hvem der er ansvarlig for at gennemføre 
og følge op på hvilke evalueringer. Lige nu er det 
mit indtryk, at ansvaret på medicin falder ned 
mellem studienævnet, PUCS og de enkelte kursu-
sledere. Studienævnet får hvert semester tilsendt 
resultaterne af evalueringerne, men det sker 
altså– helt ærligt – desværre i en så sammenkogt 
form, at studienævnet reelt ikke kan bruge det til 
noget. Det er ifølge universitetsloven formelt stu-
dienævnets ansvar at sikre og udvikle kvaliteten 
af uddannelse og undervisning og påse opfølgning 
af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 
Dette ansvar kan studienævnet kun tage på sig 
ved at medvirke til at planlægge evalueringerne, 
selvfølgelig i tæt samarbejde med kursuslederne, 
og være med til at tolke resultaterne og følge op 
på dem. 

Jeg må indrømme, at jeg ikke bliver meget klogere 
af at læse resultaterne af de hidtidige evalueringer 

på www.pucs.ku.dk. De sidste par år har PUCS 
rigtig nok samlet en enorm mængde data sammen, 
men det er de samme meget generelle spørgsmål, 
der bruges i evalueringen af alle kurserne, og det 
giver et indtryk af en meget overfladisk evaluering. 
Skalaen fra 1 til 7, hvor 1 er ”uacceptabelt”, 4 er ”ac-
ceptabelt” og 7 er ”optimalt”, er meget svær at tolke. 
Man kan passende spørge, om det er acceptabelt, 
at noget ikke er optimalt? Det optimale betyder 
vel det bedst mulige, og det er vel uacceptabelt, 
hvis mulighederne ikke bliver udnyttet fuldt ud? 
Og hvad betyder 2, 3, 5 og 6 egentlig? Desuden har 
man valgt at censurere alle de kvalitative kom-
mentarer bort, så hvem er det lige, der har adgang 
til at læse dem? 

Evaluering har i sagens natur et klart formål, eller 
måske skulle man sige en betingelse. Det er, at der 
kun er grund til at lave en evaluering, hvis der er 
nogen, der står parat til at følge op på resultatet 
bagefter. Evaluering bør ikke bare være en slags 
”overvågning”, hvor de studerende kan svare på 
en skala fra 1 til 7 på nogle få generaliserende 
spørgsmål, hvorefter der udregnes en middelværdi 
for hvert spørgsmål, og en middelværdi af mid-
delværdierne, hvor alt på 4 eller derover tolkes 
som tilfredsstillende. 

Evalueringerne bør i langt højere grad stille skarpt 
på de forhold, hvor det er muligt for den enkelte 
underviser eller læge, kursusleder, studieleder og 
studienævn at følge op på evalueringerne og bid-
rage til at udvikle kvaliteten af undervisningen. 

Stud.med. Simon Krabbe

INDRE ORGANER
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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

FEJL I RENTESATSER
Som medlem hos FADL har du mulighed for fordelagtige vilkår, hvis 

du vælger at blive kunde hos Forstædernes Bank. Der har desværre ind-
sneget sig en fejl i blandt andet Semesterhæftet og på www.fadl.dk, 
hvor vi har skrevet, at du får 3,75% i årlig rente op til 100.000 kr.  på en 
FADL Studiekonto. Der skulle i stedet have stået 3,75% i årlig rente op 
til 50.000 kr. 

Vi beklager fejlen!

KURSUSÆNDRING
EKG hold 1 og 2 er desværre 

blevet aflyst, men vi har i stedet 
oprettet ekstra pladser på de øv-
rige EKG-hold. Deltagerantallet er 
ændret fra 12 til 20 pr. hold. Dette 
gælder for følgende hold:

Hold 3 - 12.-13. + 15. marts

Hold 4  - 12.-13. + 15. marts

Hold 5 - 26.-27. + 29. marts

Hold 6 - 7.-8. + 10. maj

Du kan tilmelde dig kurserne 
online på www.fadl.dk og betale i 
FADLs Sekretariat (byg. 1.2.7) i lø-
bet af en uge efter tilmeldingen. 
Dette gælder i øvrigt for alle FAD-
Ls kurser, og ikke kun EKG.

UDGIFTER I KREDSFORENINGEN
Som lovet i sidste uges indlæg 

om kontingentstigning kommer 
her en kort beskrivelse af, hvor-
dan FADLs udgifter fordeler sig. 
Lagkagediagrammet på næste 
side, viser i hovedtræk de ud-
giftsområder, der fyldte meget i 
2006. Foreningen havde samlet 
udgifter for ca. kr. 3.3 mio., hvoraf 
ca. kr. 2,4 mio. blev finansieret via 
kontingentmidler. 

Det ses klart, at foreningens 
største udgiftsposter er kurser 
til medlemmerne og persona-
lelønninger med udgifter på 
henholdsvis ca. kr. 1,0 mio. og 
ca. kr. 1,2 mio.  Personaleudgif-
terne er budgetteret kr. 200.000 
lavere i 2007, da vi ikke forudser 
de samme udgifter til vikarer det 
kommende år. 

Udgifter til Kredsforeningens 
nye lejlighed på Blegdamsvej 26 
fylder kun 3% på dette diagram, 
men vil komme til at fylde en væ-
sentlig større andel de kommen-

de år, når de reelle renoverings-
omkostninger bliver bogført.

Forhåbentligt giver diagram-
met et lille indblik i, hvordan vo-
res udgifter fordeler sig. Udover 
denne ”lynberetning”, fremlæg-
ger Bestyrelsen også beretning 
over foreningens drift forud for 
Generalforsamlingen i oktober 
og vil også lave en skriftlig beret-
ning ifm. det officielle regnskab 
for 2006, der forventes godkendt 
og tilgængeligt for alle medlem-
mer fra maj måned. 

Hvis du allerede nu har andre 
spørgsmål eller forslag til ompri-
oriteringer af foreningens midler, 
er du selvfølgelig velkommen til 
at komme op forbi Sekretariatet.

Med venlig hilsen,

Morten Andresen

Formand, FADL Københavns 
Kredsforening

INDRE ORGANER
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MSR
EN HR-WORKSHOP
Af Steven Andersen, MSR

Et nyt semester byder udover en masse nye studer-
ende også på et helt nyt HR, der skal være holdenes 
repræsentanter de næste par år. Det er svært at 
være ny – der er så mange ting der skal falde på 
plads. Også for et HR. Så udfordringen var at give 
det nye HR en god begyndelse.

Den anden side
Det hele startede engang i efteråret. På et MSR 
møde. Og så blev jeg viklet ind i projektet. At 
skulle lave en kreativ intro-workshop for de kom-
mende vinterstarteres HR. Måske fordi jeg var den 
yngste. Måske fordi jeg aldrig har siddet i HR. En 
masse gode kræfter lovede imidlertid deres hjælp. 
Det holdt jeg dem så op på sidst i januar.  Først 
definerede vi workshoppen og rammerne. Fandt 
problemstillingerne. Fik ideerne frem i lyset. Vi 
lavede en målbeskrivelse. Simpelthen.
 Den blev udgangspunktet. Nu skulle vi 
bare skrive nogle gode cases. Til gruppearbejdet. 
Det var faktisk ikke nemt, selvom vi som studer-
ende har set både de gode og dårlige. Vi lærte lidt 
om, hvordan det er at være på den anden side af 
katederet. At skulle skrive en case. Og håbe på, at 
den fungerer i praksis, når katederet er brudt ned 
og gruppearbejdet i gang. Det vigtigste var, at de 
hyggede sig undervejs.

Det virkelige liv
Cykeltur i regnvejr. Med en hel bradepande 
kanelsnegle til pause-kaffen på bagagebæreren. 
Tænkende på, hvad de ville synes om workshoppen 

VELKOMMEN TIL ALLE 
NYE OG GAMLE STUD-
ERENDE!
Det Medicinske Studenterråd (MSR) vil gerne byde 
alle studerende velkommen (tilbage) på studiet. 
Måske er du netop startet på medicin og har lidt 
svært ved at finde rundt på Panum, i skemaerne, 
med at finde en læsemakker, eller måske er du 
bare generelt utilfreds med din undervisning. Men 
fortvivl ikke - der er hjælp at hente!

MSR er DIT fagråd. Dvs. at MSR taler de stud-
erendes sag over for undervisere og over for dem, 
der har ansvaret for, at din uddannelse kører på 
bedste vis. MSR har medlemmer i studienævnet og 
forskellige udvalg, som arbejder med at forbedre 
din uddannelse, og skulle der være noget, du er 
utilfreds med, så er du mere end velkommen til 
at deltage i arbejdet i fagrådet! I fagrådet har alle 
medicinstuderende tale- og stemmeret, og det giver 
dig direkte indflydelse på, hvilken politik vi fører 
i studienævnet og over for dekanen.

Vil du vide mere om dit studie eller MSR, så klik 
ind på www.mediciner.nu Har du spørgsmål så 
kom ind på kontoret i lokale 1.2.20 eller skriv til 
find-svaret@punkt.ku.dk

På MSR’s vegne

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

og alle vores gode ideer. Om det overhovedet ville 
fungere. I det virkelige liv.
 De var kun 7. Til gengæld kunne de 
det der med cases, selvom de kun lige var startet 
på studiet. De kom hurtigt på de rigtige spor. 
Fandt ud af, hvordan man skulle tackle en dårlig 
undervisningssituation i den første case, hvordan 
man skulle hjælpe Lise, der følte sig alene i case 
2. Den tredje case handlede om undervisnings-
former og var nok skudt lidt over målet. De indså 
selv, at der var begrænsninger for, hvad man som 
holdrepræsentant er forpligtet til at gøre. At der 
også er grænser for, hvor meget man kan give af 
sig selv. Som menneske.
Gennem gruppearbejdet omkring disse cases fik de 
øjnene op for nogle af de problemstillinger, de kan 
støde på undervejs på studiet. Forhåbentligt fik de 
nogle værktøjer. Til at hjælpe andre, deres hold og 
dem selv. Måske lidt inspiration. De fik i hvert fald 
en øl. Nogle af dem blev til mad og hygge. Og lærte 
hinanden og os fra MSR at kende.

Efter workshoppen
De fik lov at evaluere workshoppen. På skrift. De 
syntes samstemmende, at de havde fået noget ud 
af det. Nogle redskaber til det videre arbejde. Noget 
om gruppeprocesser. Og lært hinanden at kende, 
selvom de ikke var så mange.
 Vi lærte også lidt. Om det at bruge case-
baseret undervisning. At det rent faktisk virkede. 
Vi kan nu bare gøre det bedre. Håbe på et større 
fremmøde. Justere casene. Og så gøre det igen 
næste semester. For at få et velfungerende HR fra 
hvert eneste semester.

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

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

DER ER LEDIGE PLADSER PÅ SPV-KURSUS F07-10!

Hvis du ønsker et SPV-kursus i foråret 2007 er der ledige plader på Hold 10.

Ny ansøgningsfrist er fredag den 2. marts kl. 10.00

Send din ansøgning via www.fadl-vagt.dk – København – Tilmelding-SPV

Hvis du ønsker at komme på ”venteliste” til et af de tidligere SPV-kurser, er du velkommen til 
at skrive en ansøgning via www.fadl-vagt.dk – København – Tilmelding-SPV hvor du angiver 
hvilke hold du er interesseret i.
Tilføj under bemærkninger: Venteliste.

Ved frafald vil der blive trukket lod fra ”ventelisten” om de ledige pladser. 

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

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 
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 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 2. marts 2007 via www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– hold 1502

HVERDAGS-BLODPRØVEHOLD 
1603 PÅ RIGSHOSPITALET
søger 8 nye holdmedlemmer

Arbejdet består i blodprøvetagning på voksne 
patienter, og arbejdstiden er 8-14 eller 11-17 på 
alle hverdage.
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. 200 SPV-timer
- Deltage i introduktion den 8. marts 2007 kl. 14-16 
- Deltage på holdmødet den 22. marts 2007 kl. 
17.15 
- Være på holdet i mindst 1 år.
- Tage 4-5 vagter pr. måned hele året – incl som-
mer 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: 1. marts 2007 kl. 10.00 via www.
fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold 

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 
semestertrin 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

VAGTBUREAUET

Britney Spears: 2 ægteskaber, 2 børn, en hårklip-
per og talrige tatoveringer mellem billederne.

FØR EFTER
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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 2.marts 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

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 
forskellige patienter, er det nødvendigt med en 
grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en 
masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at 
gå ned til 4 vagter pr. måned. For at søge på hol-
det 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

HOLD 1704 
Amager Skadestue 

Amager skadestue søger 1 FADL - vagter i funk-
tionen som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, vagter 
af varierende længde, 4 timers – 8 timers - og 12 
timers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- 
og nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer, og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge 
indenfor disse områder: 

- Skrive skadejournaler efter direkte diktat
- Skrive primær journal på akut indlagte pa-
tienter efter diktafon
- Modtage patienter i samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i  
Grønt System 
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb
- I nattevagten sideløbende med øvrige op-
gaver passe omstillingsbord samt overvåge
diverse alarmer af teknisk art. 

Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse og rulleplan for hold 1704  ses hos Gry 
Orkelbog Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav : 

-     Du skal kunne håndtere stressede situationer 
-     Det forventes at du behersker blindskrift og  
      har rutine i skriveopgaver
-     SPV timer minimum 300 timer.
-     Skal have bestået 5 semester.
-     Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
-     Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende lægesekretær 
Oplæring : Du vil modtage en grundig oplæring 
og oplæringsprogrammet planlægges indivi-
duelt 

Ansøgningsfristen : Fredag den 9. marts  kl. 10.00.
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.dkNYT BLODPRØVETAGNINGS 

HOLD 1600
Frederikssund Sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling.

Frederikssund sygehus Klinisk- Biokemisk afdeling, 
har hørt godt om vore ”stikkehold” og ønsker 
derfor 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 23.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

ER DU INTERESSERET I AT 
ARBEJDE 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”

VAGTBUREAUET

LÆS MOK ONLINE
WWW.MOK.INFO
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B-BAR 2007, FRE 13. APRIL ! 
Til alle Basisgrupper / Foreninger / 
Klubber / Studenterråd på Panum !

Nu er det tid til årets Basisgruppebar  :)
Vi holder første planlægningsmøde tor 8.marts kl 
16, i FADLs mødelok.
Har din B-gruppe lyst til at lave festlige indslag, 
stå i bar, feste natten lang og andet spas, så mød op 
med mindst en repræsentant fra hver gruppe!
Det er årets sjoveste arrangement :) Så husk at 
sætte kryds i kalenderen og komme til møde!
Vil du melde din B-gruppe til allerede nu, så skriv 
en mail til info@puc.nu

Mange hilsener,
Christian
B-Bar07 ansvarlig, Bestyrelsesmedlem, Sundrådet 
Formand, PUC

FOREDRAG OM KOSTTILSKUD 
OG NATURLÆGEMIDLER
- Effekter, bivirkninger og 
interaktioner

Gruppen for Integreret Medicin (GIM) er stolte af 
endnu en gang, at afholde foredrag ved læge Jerk 
W. Langer om Kosttilskud og Naturlægemidler. 

Med en lægelig baggrund arbejder Jerk W. Langer 
som videnskabsjournalist og forfatter, og har 
blandt andet udgivet flere bøger på politikens 
forlag, som ”Den store lægebog”, ”Politikens bog 
om naturlægemidler” og ”Politikens bog om kost-
tilskud”. 

Foredraget giver dig som fagperson et objektivt og 
evidensbaseret indblik i naturmidlernes verden, 
hvor patienten selvbehandler uden lægens viden. 
Nogle kosttilskud og naturlægemidler har klinisk 
dokumenteret effekt. Andre virker næppe. Nogle 
tilskud har bivirkninger og interaktioner eller 
kan give komplikationer ved operationer. Ifølge en 
opgørelse er der potentiel risiko for interaktion med 
kosttilskud, hver femte gang patienten indløser 
recept på et lægemiddel.

Se evt. www.jerk.dk
Foredraget henvender sig til stud.med´er på alle 
semestertrin, og finder sted tirsdag d. 27 februar 
i Store Mødesal fra 15.30-17.30. 

Vel Mødt!

Mvh. Gruppen for Integreret 
Medicin

GIM er en gruppe af medicinstuderende som syntes 
det er interessant at få kendskab til andre behan-
dlingsmetoder udover det almindelige sundheds-
væsenet. Vores næste arrangement er følgende:

1 marts 2007 kl 16.30 - 17.30 besøger vi laser-
klinikken, der læge Aage Winther fortæller om 
hans arbejde og behandling(orthomolekylær 
terapi).

http://www.laserklinikken.dk/

Vi mødes ved laserklinikken 16.20, Puggaardsgade 
7, 1573 København K. Skriv og tilmeld dig til:

Luise Jessen Lundorf
hansenluise@hotmail.com

Bagefter går vi på café og 
hygger sammen. Alle er meget 
velkomne.

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE

Så er det tid til at komme til månedsmøde, -gam-
mel som ny!
Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 
1. semester og frem.

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

Tirsdag  d. 6/3 kl. 16-17:30 i FADL’s mødelokale.

Efter mødet går vi ud og snupper en lille pils eller 
to, -så kom frisk og gladJ

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

-Sexekspressen er Panums 
hyggeligste og mest sociale 
basisgruppe!

TÆNKER DU OGSÅ MEGET PÅ 
SEX?

-Så tag med på weekendseminar med Sexek-
spressen d. 2.-4. marts og mød ligesindede. 

Du vil blive uddannet Sexguide og møde en masse 
nye folk på tværs af alle semestre.

Sexekspressen underviser 7-10. klasser i seksua-
loplysning.
Desuden laver vi en masse sociale arrange-
menter.

Tag med og bliv en del af Panums hyggeligste 
basisgruppe!!!
-Vi glæder os til at lære dig bedre at kende.

Tilmelding 
og yderligere 
information: 
plystrold@hotmail.
com

TIL ALLE INTERESSEREDE OG 
AKTIVE :

Der er oprettet et åbent grupperum på punkt.
ku.dk, hvorm an kan finde vigtige dokumenter, 
ansøgmigsskemaer, rapporter, referater fra møder, 
powerpoints fra de stroe møder, mm

Og så vil jeg minde om at der ansøgningsfrist 
den 15 marts 07 hvis man gerne vil u di forår 08. 
Ansøgningsskema findes foran IMCCs lokaler, og 
i grupperumet.

Mvh,

Sarah samama jensen

KAN DU SCORE UNDER VAND?
Mød op i Tingbjerg Skoles 
svømmehal, mandage 21-23 og få 
svaret!

Vi spiller UV-Rugby fra 26. feb til og med 7. maj. 
(2. apr, 9. apr og 30. apr er der dog lukket)

Vi afholder et MINI-KURSUS i UV-Rugby / FRI-
DYKNING / brug af maske, snorkel og finner:
Man 5. marts 21-23

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester!
Dette takket være kontingentbetalende medlem-
mer i PUC, som støtter ideen om gratis motion 
for alle!

Formel tilmelding til mini-kurset er velset, hos 
Christian på 29729782 eller info@puc.nu

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning 
og UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder 
og mænd!
Er maske, snorkel og finner nyt for dig, så kom 5. 
marts. Er du en erfaren snorkeldykker, eller har 
spillet UV-rugby før, så kom allerede 26. feb.

Der er stadigvæk nye masker, snorkler og finner 
til låns for alle!

Er du glad for vand, så kom og vær med!
-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne sig for 
dig J

LÆR AT DYKKE! / INFOMØDE!

PUC indbyder alle interesserede til infomøde:
Torsdag 1. Marts kl 17-18, i FADL’s mødelokale.

Brænder du for at lære at dykke? Vil du gerne tage 
et fortsætter dykkerkursus? Tage ud og dykke? 
Spille UV-Rugby? Svømme? Kom og hør, hvad vi 
tilbyder - Vi er hele Panums dykkerklub!

Traditionen tro vil der også blive budt på kage 
og drikke og vist slides fra tidligere PUC ar-
rangementer.

Open Water Begynder dykkerkursus forår 2007
Lær at dykke på PUCs højt værdsatte beg-
ynderkursus!

Tir 27/3 19-23: Teori
Tir 10/4 19-23: Teori
Ons 11/4 19-24: Teori
Lør 14/4 12-19: Svømmehal
Søn 15/4 11-19: Svømmehal
Man 16/4 21-23: Svømmehal
Man 23/4 21-23: Svømmehal
Lør 28/4 Heldag: Øresund
Søn 29/4 Heldag: Øresund

P r i s  2 . 9 0 0 k r  +  i n d m e l d e l s e ( 1 5 0 k r ) /
kontingent(350kr) til PUC.
Inkl. ALT (også.egen bog og en SUPER ”The Wheel” 
dykkertabel). 
Dog er udgifter til lægeerklæring samt personlig 
transport til og fra teori/hal/dykkersteder ikke 
inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
3.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.
For tilmelding og mere info, skriv til info@puc.nu 
eller ring til Christian på 29729782
Tilmeldingsfrist Tor 8. Marts! Først til mølle...

Mere info om ovst. arrangementer vil snart være 
at finde på www.
puc.nu

BASISGRUPPER
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BASAL SUTURKURSUS:

Sted:Amager hospital Italiensvej 
1 i færdighedslaboratoriet over 
skadestuen 

Tid: 7 marts 2007 kl: 17-19 

Form:  1 time teori , 1 time træning 

Målgruppe: Medicinstuderende 

Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forud-
sættes.

Indhold: Teori; gennemgang af suturteknik med 
instrumenter; sterilteknik, sårlukning, instrumen-
thåndtering, lokalbedøvelse, knuder, suturteknik 
herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbagest-
ing, fortløbende.
Træning; på skumplader,(evt griseføder) der 
trænes i de teknikker der er blevet undervist i.

Antal:  10 deltagere pr. gang

Arrangør:         SAKS og Amagerhospital

Kursusleder:     Ebbe Thinggaard           

Kursusafgift:    Kurset koster 50,- for delt-
agerne 

Tilmelding:      starter 21. februar 2007 på 
tilmelding@studkir.dk

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

KÆRE SAKS!
Her på MOK-redaktionen er vi fantastisk glade 
for jeres flot opsatte plakater.
Andre basisgrupper kan lære meget.

Desværre må vi beklage at vi ikke har spalteplads 
til at bringe alle jeres indlæg i fuld størrelse hver 
uge.  Det ville hurtigt blive 2½ side til SAKS 
alene.  Manglede vi fyld var det intet problem, men 
som den skarpe læser har observeret, går MOK's 
sideantal altid op i tallet 4...  Og der er ikke en 
konspirationsteori der er bag.
Som I kan se, kan vi også godt li' at lave lange og 
fyldige indlæg.
Apropos fyldig, så var jeg ude at gå en tur med 
min lille vovse Maverick.  Det er iøvrigt ikke 
et tilfælde at hunden hedder dette besynderlige 
navn.  Lillemor og jeg sad og så Top Gun en sen 
aften.  Lillemor blev en anelse kåd, og ... 
(forkortet af andre medlemmer af 
redaktionen..)

(Vi forbarmede os - I får forsiden ;-) )

Greg "The Guy Whose Arm Exploded" Valentino

TIL PIGERNE!

BASISGRUPPER
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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 næste møde er den 27. 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 tænder masse af stearinlys og vi hyg-
ger os i varmen med vores forskellige projekter.

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 mod-
tager af DR’s Rosenkjærpris i levende live! Prisen 
uddeles til en fremtrædende videnskabsmand 
eller kulturpersonlighed, 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.

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

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 08

”Mad, mening og årets gang” – part II
Nu kommer vi til den næsten mest spændende 
periode i året med hensyn til mad – eller ikke 
mad. En tid, hvor der for alvor bliver spillet på 
værdien af, at der bør være forskel på hverdag og 
fest. At kontrasten mellem mådehold og frådseri 
giver god mening. At forventningens glæde er 
værd at dyrke.

I søndags var det, som nogen måske har opdaget, 
fastelavns søndag. Nogen ved måske ligefrem at 
ordet fastelavn kommer af ”fastel abend”, dvs. 
aftenen før fasten. Karneval, som også betegner 
en fest, hvor man klæder sig ud, betyder ”farvel til 
kødet”, og kommer altså fra samme skuffe. Fasten 
er en periode på 40 dage (som dog strækker sig over 
lidt flere dage, for søndage er jo altid festdage, og da 
kan man ikke faste!) hvor man – tidligere – holdt 
sig til meget enkel mad og i øvrigt brugte tiden til 
eftertanke og forberedelse til en af årets helt store 
kirkelige fester, nemlig påske. 

De fleste kender også fastelavnsskikkene der især 
handler om udklædning og tøndeslagning. Inden 
den lange, alvorlige fasteperiode skulle der festes 
igennem, og en rigtig god måde at gøre det på, er jo 
at klæde sig ud, så man ikke bliver genkendt, når 
man vender op og ned på hverdagens regler. 

Men de færreste ved, at fasten ikke begynder 
dagen efter fastelavns søndag. Mandagen blev 
kaldt Flæske-mandag eller Fede Mandag, og den 
dag skulle der ædes igennem. Masser af flæsk og 
andre gode, fede sager, så man havde noget at 
stå imod med i den kommende magre uger, og 
tilsvarende var Fede Tirsdag eller Hvide Tirsdag 
en festdag. Man spiste ud over fede fødevarer også 
fine hvide retter. Det kan virke lidt barokt, at en 
særlig populær ret fra denne dag er ”bollemælk”: 
varm sødmælk, evt. sødet med sukker og kryd-
derier, med melboller, men vi taler om traditioner 
fra en tid, da hvidt mel, sukker, mælk og æg var 
luksusvarer. 

Fede Tirsdag hedder på ”udenlandsk” Mardi Gras, 
og det er lige præcis navnet på karnevalsløjerne i 
mange katolske lande og i det sydlige USA. Festen 
slutter præcis til midnat, for så er fasten i gang. 

Kings Cake er en klassisk spise under fx det 
kendte Mardi Gras i New Orleans, men på torsdag 
i strikkecafeen bliver det noget mere ydmygt. Den 
21. februar er det nemlig askeonsdag, fastens første 
dag, og så er det ikke sjovt længere. 

Fra 21. februar til 7. april – dagen før påskesøndag 
– er der 46 dage, og når man trækker de seks sønd-
age i perioden fra, går regnestykket op: 40 dages 
faste. Nu er vi velfærdsdanskere ikke så vante med 
at faste og det er måske heller ikke nødvendigt at 
gå til yderligheder. Men det er ikke nogen dårlig 
idé at bruge den lidt triste før-forårstid til at tænke 
lidt over, hvad der egentlig er vigtigt for at have et 
godt liv. Man kunne skære lidt ned på chokolade, 
halv-dårlige tv-serier, rødvin, sex, cigaretter el-
ler andet og i tanken se frem til påskens mange 
lækkerier.

Eftersom man lærer med alle sanser, vil vi fra stu-
denterpræstens kontor gå pædagogisk til værks, og 
i fasteperioden udskifte de meget populære choko-
ladebønner med tørt brød… Så kan I lære det!
 
Venlig hilsen

Lise Lotz, Akademisk medarbejder

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, 

RETTELSE FRA SIDSTE 
UDGAVE AF MOK - ÆNDRET 
MØDEDATO!!

Er du interesseret i at formidle oplysning om 
sundhed?
Har du interesse i at arbejde med etniske mi-
noriteter?
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 for at øge sundheds-
bevidstheden blandt de etniske minoritetsgrup-
per i landet.

Har vores arbejde fanget din interesse, så mød 
op på 
Fredag d.23 feb. kl. 16.00 ved kemigangen, panum 
inst., 
hvor mødet afholdes. Til mødet afholdes ordinær 
general forsamling, 
hvor der vælges personer til ledende poster inden 
for foreningen.     
Til mødet har netop du muligheden for at sætte dit 
særlige indtryk på 
vores arbejde, ved at lufte dine egne meninger 
og forslag.

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

Velkommen til SEHAT.

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

BAGSIDEN

(Lave en tegning til MOK)


