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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 17, årgang 39 udkommer
  Læger Uden Grænser (Dam kl 16.00)
  Exchange månedsmøde kl. 16

Torsdag: Mav tager til fernisering og drikker sig fuld gratis
  MSR-møde kl. 16.15 i sofastuen
  Forskning & Innovation (Sundrådet) møde kl. 16 i 1.2.20
  PUC infomøde om dykning kl. 17 i FADLs mødelok.
  Strikkecafé kl. 15.30, skt. Hans torv 30

Fredag: Revy i Studenterklubben

Lørdag: Revy i Studenterklubben
  Exchange's temadag om global sundhed og   
  interkulturel forståelse (tilmelding nødv.)

Søndag: Forbrydelsen på DR
  The Pump, efter behov...
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  UV-rugby (PUC) i Tingbjerg svømmehal kl. 21
  Paradise & Prisonbreak

Tirsdag: DUM 21.00 (Kanal 4)
  SIMS månedsmøde kl. 16 i 9.2.3.
  Sexexp. månedsmøde kl. 16 i FADLs mødelok.

Denne   redaktion (i denne uge på hovedet!)

MOK

REDAKTIONEN AFSLUTTET TIRSDAG 27/2 KL. 00.17
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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

LEDER

NEDENSTÅENDE MAIL 
ER D.D. UDSENDT TIL 
DE 354 STUDERENDE, 
DER VAR TILMELDT 
DEN ORDINÆRE EKSA-
MEN I JANUAR 2007.
Til de studerende (som er indskrevet 
på 2005-ordningen (odontologi) samt 
2000/2005-ordningen (medicin)), der 
tidligere har været tilmeldt til Basal 
humanbiologi, men som har været syge 
eller har dumpet denne eksamen.

Der er nu åbent for tilmelding på punkt.ku.dk til 
syge-/re-eksamen i Basal humanbiologi, som af-
vikles for jeres studieordning den 7. august 2007.

Tilmeldingen vil være åben via punkt.ku til og 
med 7. juli 2007.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Hurra for 
basisgrupperne!
Undertegnede har netop haft 
æren af at overvære premieren 
på dette års Medicinerrevy, 
”Ondskabens Profylakse”. Hvor 
er det flot! Det er skønt at se, 
hvordan en flok ildsjæle endnu 
en gang har haft overskud til at 
stable et forrygende show på 
benene. Alt er simpelthen så 
gennemført – fra kulisser og ko-
stumer til lys og lyd. Ikke mindst 
det dygtige band og de flerstem-
mige sange imponerer. Antallet 
af gange jeg fik en heldragt af 
gåsehud kan knapt tælles på to 
hænder. Hvis Medicinerrevyen 
var et nyt regionshospital og 
skulle have fra et til fem stjerner, 
ville jeg ikke tøve med at strø 
fire-fem stykker efter det  – også 
selvom der mangler håndvaske 
(se næste MOK for forklaring).

Men nu var det jo ikke menin-
gen det her skulle være én lang 
hyldest til revyen. Denne kan du 
nemlig læse på bagsiden.

Det jeg gerne vil igennem med, 
er at der her på Panum er utrolig 

mange, der er aktive i diverse 
basisgrupper. Arbejdet kan 
have forskellig karakter, fra at 
stå i baren i Klubben og ar-
rangere filmforevisninger, over 
studenterpolitik og opsætning af 
nærværende blad, til at stable 
udvekslingsophold i udlandet 
på benene eller byde nye stud.
med’er velkommen som rusve-
jleder. Og meget, meget mere.

De seneste år er der kommet 
mange nye basisgrupper til. I 
flæng kan nævnes: Studerendes 
Alment Kirurgiske Selskab 
(SAKS), Studerendes Alment 
Medicinske Selskab (SAMS), 
basisgruppen for produktion af 
(undervisnings-)film (PHILM) 

og basisgruppen for forbedring 
af sundhedstilstanden for de 
etniske minoriteter (SEHAT). Der 
burde være noget for enhver 
smag.

Til de nye (og gamle) studer-
ende kan kun siges: find dig en 
eller flere basisgrupper og kom i 
gang.
At være med i en basisgruppe 
giver dig, udover en masse 
gode oplevelser, et netværk på 
Panum. Det er rart, når dit kære 
førstesemestersrusturshold er 
spredt for alle vinde på forskel-
lige klinikudvalg og semestre, at 
du kan genforenes på hold med 
Leif P., som du trippeltragtede 
resten af sovsen med på rustur 
eller med Dorte som du kæm-
pede for bedre SU-forhold med.

Og så er det jo skønt at have 
skemalagt sine overspringshan-
dlinger!

MOK-red/Mav

NB: Lederen er udelukkende et 
udtryk for min mening og ikke 
hele redaktionens. F.eks. kan det 
nævnes at Chrisseladen afskyer 
revyer og musicals, faktisk ”enh-
ver form for drama sat til musik”.

Faktaboks
Hvad er en basisgruppe?
En basisgruppe er en interes-
segruppe for studerende på 
Panum. Oftest er der tale om 
foreninger med et sæt vedtæg-
ter og en bestyrelse. Flere basis-
grupper har lokaler på Panum, 
til efteråret flyttes til det nye 
medicinerhus.
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PANUMPOSTEN

STATUS PÅ CAMPUS-
PLANEN HERUNDER 
CSS PÅ CITY CAMPUS
På grund af ændret beregningsgrundlag har Rektor 
besluttet en yderligere udskydelse af
offentliggørelsen af den samlede campusplan. 
Campusplanen, der tidligere var fastsat til
offentliggørelse i april forventes nu klar i løbet af 
sommeren 2007.
Nye beregninger for Center for Sundhed og 
Samfund, CSS, på CityCampus viser positivt, at 
der vil
være større studenteraktivitet, og at der er ansat 
flere forskere. Men planlægningsmæssigt er det 
svært
at finde lokaler på Kommunehospitalets areal til 
flere studerende, flere forskere og flere nye
aktiviteter.
Frem til april skal derfor ske en afklaring af 
mulighederne for at overtage nyt lejemål på 
KH/CSS.
Frem til juni skal der også udarbejdes idegrundlag 
for nybyggeri på KH, som skal tænkes sammen 
med
planerne for byggeri til det store museumsprojektet 
i Botanisk Have. Det er endvidere besluttet at de
kælderlokaliteter på CSS, der ikke er egnede 
til kontorer heller ikke skal anvendes til dette 
formål.
På NørreCampus har det været en del af Campus-
planen, at det tidligere Institut for Molekylær
Patologi skulle fraflytte 5. og 6. etage i Teilumbyg-
ningen, og at Retsmedicinsk Institut vil overtage
disse to etager. Dette arbejde skrider frem som 
planlagt.
Nogle af medarbejderne fra Institut for Mole-
kylær Patologi er netop flyttet til BRIC og er ved 
at finde
sig til rette der. De øvrige medarbejdere vil i løbet 
af foråret flytte til Panumbygningen. Alle
medarbejderne fra molekylær patologi hører nu til 
ved det nye Biomedicinsk Institut. Stalden i
Teilumbygningen forventes rømmet i løbet af nogle 
måneder.
Det tidligere Øjenpatologisk Institut er nu en del af 
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi og
forbliver i Teilumbygningen, da de har et meget tæt 
samarbejde med enhederne fra Rigshospitalet i
samme bygning.
I NørreCampus er der indkaldt til styregruppemøde 
i marts.
For at styrke den vigtige information om Cam-
pus-processen til universitetets studerende og 
ansatte har
City Campus ansat en informationsmedarbejder, 
og KU forventer snarest at ansætte en
informationsmedarbejder på NørreCampus.
Yderligere information: http://citycampus.ku.dk og 
http://nørrecampus.ku.dk

UDDANNELSER OG 
STUDIEMILJØ I FOKUS 
VED STORMØDE I 
LUNDSGAARD DEN 8. 
MARTS
Dekanatet indkalder til stormøde for alle stud-
erende og ansatte den 8. marts kl. 8.30 i Lunds-
gaard
auditoriet. Ved mødet vil dekan Ulla Wewer byde 
velkommen til de ny studieledere og studienævn 
og
takke de afgående. Samtidig vil dekanen fortælle 
om de planer der er for udvikling af studiemiljøet 
og
udendørsarealerne på SUND – ikke mindst i lyset 
af Campusplanen.
Efter mødet byder dekanatet på kaffe og basser 
uden for auditoriet.

BUDGET 07 FREMLÆG-
GES I FSU OG AKAD-
EMISK RÅD ULTIMO 
MARTS

Dekanatet og institutlederne er ved at lægge 
sidste hånd på budgettet for 2007. Indtægtsram-
men har
været kendt og fastlagt siden efteråret 2007, men 
den endelige fordeling af budgetrammerne på de
enkelte institutter og enheder er blevet forsinket. 
Det skyldes dels den nye institutstruktur på 
SUND,
dels arbejdet med at indføre nye, aktivitetsbaserede 
budgetprincipper med fokus på
undervisningsopgaverne.
Dekanatet og institutlederne har på det seneste 
institutledermøde besluttet at udskyde imple-
mentering
af det aktivitetsbaserede budget. Udskydelsen vil 
give mere tid til at validere de nye budgetprincip-
per
og til at drøfte konsekvenserne af de aktivitets-
baserede budgetprincipper for institutterne.
Dekanatet og institutlederne vil drøfte budget 2007 
på institutledermødet den 27. februar, hvor den
endelige fordeling af budgetrammerne forventes 
fastlagt. Dette budget vil være baseret på de 
hidtidige
budgetprincipper. Endvidere vil FSU og Akadem-
isk Råd drøfte budgettet på møderne henholdsvis 
den
23. og 27. marts.
Yderligere information: Fakultetsdirektør Arnold 
Boon, boon@adm.ku.dk

SUND-IT FÅR NYE SER-
VERE OG 2 NYE MEDAR-
BEJDERE
Fakultetet er i fuld gang med at installere de nye 
servere til SUND-IT, som skal muliggøre fælles
faciliteter, bl.a. e-mail, kalenderfunktion, back-up 
og netværksdrev. Som følge af de øgede krav til
udvikling og drift af SUND-IT har SUNDs IT-afde-
ling ansat 2 nye senior systemadministratorer.
Johnny Niska har tidligere været ansat på 
fakultetet og stået bag indførelsen af den digitale 
pen ved
PC eksamener på SUNDs uddannelser.
Micael Pedersen har været ansat 10 år i det in-
ternationale distributionsfirma DHL, hvor han 
bl.a. var
systemansvarlig for indførslen af fælles e-mailsys-
tem i alle de nordiske lande.
IT-afdelingen vil i den kommende tid fokusere på 
inddragelse af de kommende brugere af fælles IT.
Både hvad angår information til de berørte enheder 
og mere direkte om opsætning af fælles drev og
email-adresselister. Derfor vil IT-afdelingen i den 
nærmeste fremtid:
a) afholde et Lundsgaardmøde (marts) om SUND-
IT. Nærmere oplysninger følger senere
b) foretage en “før-og-efter” tilfredshedsun-
dersøgelse blandt samtlige brugere i de berørte 
enheder. Det
vil ske som en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
IT områdeleder Jørgen Skieller, tlf. 3532 7055,
josk@adm.ku.dk og N. Werner Mortensen 35327520, 
werner@mfi.ku.dk

GRATIS HJÆLP FRA 
WONDERFUL COPEN-
HAGEN TIL AT ARRANG-
ERE INTERNATIONALE 
KONGRESSER
Non-profit organisationen Wonderful Copenha-
gen er parat til at bistå ansatte ved SUND, der 
ønsker at
invitere til international kongres til København.
Wonderful Copenhagen, der støttes af den danske 
stat samt de kommunale og regionale myndigh-
eder i
hovedstadsområdet, har et indgående kendskab til 
faciliteter og muligheder - både på hovedstadens
uddannelsesinstitutioner samt på hoteller og 
mødesteder.
Wonderful Copenhagen bistår med hjælp til 
planlægningen. Både i form af rådgivning, udar-
bejdelse af
professionelt skræddersyet invitationsmateriale og 

inspektionsbesøg i København for foreningens
beslutningstagere.
Organisationen tilbyder desuden rådgivning om 
støttemuligheder i forbindelse med afholdelse af
kongresser, og hjælper med forbindelse til relevante 
styrelser og fonde. Wonderful Copenhagen
assisterer ligeledes ved markedsføringen, med alt 
lige fra præsentationsmateriale som fx video,
brochurer eller Power Point-præsentationer til 
offentliggørelse af kongressen på meetincopen-
hagen.dk
samt materiale til deltagernes velkomstmapper.
Derudover formidler organisationen kontakt til 
relevante samarbejdspartnere, fx professionelle
kongresarrangører og transportører.
Yderligere information: www.meetincopenhagen.
dk eller Wonderful Copenhagens
kongresafdeling, kongres@woco.dk

LARS BO NIELSEN, 
AFHOLDER 
TILTRÆDELSESFORE-
LÆSNING FREDAG DEN 
9. MARTS
Professor i functional genomics ved Biomedicinsk 
Institut, dr.med. Lars Bo Nielsen, afholder
tiltrædelsesforelæsning fredag den 9. marts.
Forelæsningen, der har titlen Functional genomics 
in lipoprotein metabolism and atherosclerosis,
finder sted kl. 15.00 i Haderup auditoriet. Efterføl-
gende vil der være en reception i sofastuen.
Yderligere information: Biomedicinsk Institut, att. 
institutsekretær Grace Holm,
grace@mfi.ku.dk

INSTITUTLEDER LONE 
SCHOU AFHOLDER 
TILTRÆDELSESFORE-
LÆSNING DEN 16. 
MARTS
Under titlen Sammenhold, samspil og samarbejde 
afholder institutleder ved Odontologisk Institut
Lone Schou tiltrædelsesforelæsning fredag den 16. 
marts 2007 kl. 14.00 i Lundsgaard Auditoriet.
Efter forelæsningen vil der være reception foran 
Lundsgaard Auditoriet.
Arrangørerne beder om tilmelding pr. e-mail senest 
fredag den 9. marts til Linda Augustine,
lau@odont.ku.dk

VLADIMIR BE-
REZIN AFHOLDER 
TILTRÆDELSESFORE-
LÆSNING DEN 22. 
MARTS
Ph.d. og dr. scient. Vladimir Berezin er pr. 1. okto-
ber 2006 udnævnt til professor i Regenerativ
medicin ved Institut for Neurovidenskab og Far-
makologi, Proteinlaboratoriet.
Professor Berezin afholder tiltrædelsesforelæsning 
med titlen Towards Therapeutic Modulation of
Growth Factor and Cytokine Signaling in Regen-
erative Medicine torsdag den 22. marts kl. 15.00 i
Dam Auditoriet. Efterfølgende er Proteinlaborato-
riet vært ved en reception.

POUL LODBERG ER NY 
FORMAND FOR UDV. VE-
DRØRENDE VIDENSKA-
BELIG UREDELIGHED
Videnskabsminister Helge Sander har udpeget 
landsdommer Poul Lodberg som ny formand for
Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed 
(UVVU). Poul Lodberg er udpeget for perioden
15. december 2006 til 15. december 2010. UVVU 
består af 3 selvstændige underudvalg:
· Udvalget for sundhedsvidenskabelig forskning
· Udvalget for natur-, teknologi- og produktionsvi-
denskabelig forskning
· Udvalget for kultur- og samfundsvidenskabelig 
forskning.
UVVU har 18 medlemmer og 18 suppleanter. 
Navnene på medlemmer og suppleanter kan ses 

STUDIET
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på
Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemme-
side.
Yderligere information: www.fist.dk

RØDE CONTAI-
NERE TIL INDSAM-
LING AF BØGER OG 
TIDSSKRIFTER KAN 
LÅNES I LOGISTIK
Logistik har indkøbt 8 røde containere på 660 liter 
til indsamling af bøger, kataloger og tidsskrifter
med limet ryg. Containerne kan efter aftale med Lo-
gistik lånes i forbindelse med større oprydninger,
flytninger mm. Desuden har Logistik opstillet 2 
røde containere i hhv. Varegården og i 01 gangen 
ved
bygning 20. Disse containere er til indsamling af 
bøger, kataloger og tidsskrifter med limet ryg, i
mindre mængder.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. Lo-
gistik, tlf. (353) 27007

UNDERVISERE 
TILBYDES HJÆLP TIL 
BRUGEN AF ABSALON
Københavns Universitet er ved at indføre det 
virtuelle læringsrum ABSALON, som åbner 
mulighed
for at videregive informationer om supplerende ma-
teriale og aktiviteter relateret til undervisningen.
Indtil nu har Center for Web Baseret Læring, 
CWBL, og WBL-konsulent Sara Legind Hansen,
PUCS ydet ad hoc assistance på alle niveauer for at 
hjælpe undervisere og studieadministrativt
personale i gang med det nye system.
Systemet er nu i drift med flere end 4.000 brugere 
på KU, hvor af en stor del kommer fra SUND. 
For
at succesen kan fortsætte, er PUCS nødt til at 
koncentrere indsatsen om hjælp og støtte til un-
dervisere i
at bruge Web-baseret Læring i forhold til deres 
undervisningsaktiviteter.
CWBL giver i forbindelse med startproblemer 
vejledning til:
· Adgang til ABSALON via http://cwbl.ku.dk/absa-
lon/punkt.ku_inlogningsproblemer/
· Hjælp i forbindelse med adgangsproblemer via
http://cwbl.ku.dk/absalon/punkt.ku_inlogning-
sproblemer/trusted_site/
· Manglende visning af fagkurser via http://cwbl.
ku.dk/absalon/introvejledning/intro.pdf
· Tilmelding til kurser om ABSALON via http://
cwbl.ku.dk/absalon/introvejledning/intro.pdf
Undervisere og studiesekretærer på SUND, der 
har behov for hjælp til at indrette et fagrum/kur-
susrum
kan træffe aftale med Sara Legind Hansen om et 
møde. CWBL og PUCS anbefaler, at faget internt
aftaler, hvem der skal udvikle fagrum, og hvilke 
roller de enkelte indholdsleverandører skal have.
PUCS og WBL-koordinatoren har til opgave at 
hjælpe med at udvikle SUNDs fagrum i ABSA-
LON og
kan desværre ikke hjælpe med studieadministra-
tive opgaver - som fx hvilke studerende eller
undervisere der skal have adgang til hvilke fa-
grum.
Yderligere information: PUCS, att. WBL-koordina-
tor Sara Legind-Hansen, sl@pucs.ku.dk

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOKTORGRADER OG 
PH.D. GRADER VED 
SUND
Akademisk Råd har den 22. februar 2007 tildelt 
Steven Haugbøl ph.d-graden i sundhedsviden-
skab på
baggrund af projektet Imaging brain serotonin 2A 
receptors: Methodological and genetic aspects in
health science and involvement in Tourette´s 
syndrome.

TILLYKKE

GODKENDT REFER-
AT 5/2006 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET KBH. 
AMT MANDAG D. 11. 
DEC 2006 KL. 15.15
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med., Lars 
Laursen (LL), overlæge, dr. med. Lene Wallin 
(LW), overlæge Thomas Lind (TL), stud.med. Bo 
Westergaard (BW), stud.med. Stine Madsen-Øs-
terbye (SMØ), stud. med Mette Tolstrup Jan-sen 
(MJ), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), sekretær 
Anna-Lise Lindahl (AL)

Afbud fra: Overlæge dr.med. Carsten Lenstrup, 
sekretær Alice Rasmussen (ALR)

1.Godkendelse af dagsorden: 
Ø Godkendt

2.Godkendelse af referat nr. 04/2006: 
Ø Godkendt

3.Meddelelser fra formanden.:
Ø Det er sidste gang vores næstformand 
stud.med. Bo Westergaard deltager i mødet, da 
han bliver færdig med studiet i dette semester. I 
den forbindelse ønsker klinikudvalget ham held og 
lykke og takker samtidig for det store arbejde han 
har lagt i udvalget. 
Ø Stine Madsen-Østerbye modtog hvervet 
som næstformand.
 
Ø Reception for nye læger E 2006 onsdag 
d. 24. januar 07, lægeløfte torsdag d. 25. januar 
2007.

Ø Klage fra 12. sem.  studerende vedr.  
eksamen i Gyn/obs og pædiatri. Klagen lyder på, 
de er startet på kursus i akut pt. samtidig med 
eksamen. Bliver ændret fra F 2007.

4.Meddelelser fra studenterne:
Ø SMØ oplyste, at 9 sem. i dette se-
mester har haft nogle uheldige oplevelser i.f.m 
klinikundervisningen. Der har et par gange ikke 
været studerende til at skrive journal, hvorefter de 
studerende blev skældt ud for manglende engage-
ment. Desværre er fejlen at underviserne har byt-
tet dage og der så ikke var taget højde for om der 
var studerende på afdelingen, vi i klinikudvalget 
beklager episoden .Fremover tildeles den enkelte 
student en jour-nal, som vedkommmende er ans-
varlig for.

Ø SMØ havde af nogle medstuderende 
fået oplyst, at de skulle være i klinik i 37 timer om 
ugen hvorefter de skulle tage aftenvagter uden 
fridagskompensation. Det er ikke rimeligt, at de 
studerende skal være på afdelin-gen mere end 
37 timer om ugen. Klinikudvalget er dog bekendt 
med, at nogle studerende ikke har opfyldt de-res 
forpligtigelser i klinikperioden og har fået tilbudt, 
at tage et vist antal aften- og weekendvagter for 
på den måde, at kunne bevise over for tutor at 
de opfylder de forpligtigelser de har og tutor kan 
skrive under i logbo-gen. Hvis de ikke havde fået 
eller taget imod dette tilbud, ville de skulle søge 
dispensation til at gå semestret om.

5.Ændringer af vedtægter i KLU.:
Ø Dette punkt blev ikke drøftet. Det er 
ikke muligt at gennemføre vedtægtsændringer 
med så få fremmødte. Der-udover sættes punktet 
i bero til efter 01.02.07 hvor den nye organisation 
offentliggøres.

6.7. + 9. sem. på store eller små 
hospitaler?
Ø Der vil ikke ske nogen ændring i 
klinikophold med fordelingen af 7 og 9 semester 
hospitalerne. 

7.Status vedr. strukturændringer
Ø Der er stadig intet konkret nyt vedr. 
klinikudvalget, da formandsmøderne ikke har 
været afholdt siden d. 31.03.06.

Ø De tre klinikudvalg skal have møde med 
prodekan Ole Faber d. 9.02.07.

Ø De nye institutledere skal være ansat 
pr. 01.02.07 hvor det nye Studienævn også vil være 
på plads. Prodekan Ole Faber vil herefter sammen 
med institutlederne og Studienævnet strukturere 
den nye organisation.

8.Universitetssekretariatet:
Ø Vi fortsætter i klinikudvalget indtil 
andet er udmeldt, dvs både struktur og møder vil 
blive afholdt som planlagt indtil vi bliver oplyst om 
andet.

Ø Vi har flyttet bøgerne ind på kontoret. 
De studerende skriver på en liste hvilke bøger 
de låner og er så personlig ansvarlig for bogen 
indtil den afleveres igen. Systemet ser ud til at 
fungerere.

Ø Vi har fået forskellige meldinger fra 
underviserne om de ønsker 1 eller 2 studerende til 
journalskrivning på 7 og 9 sem. da der undervises 
i dobbeltlektioner. Der skal være 2 studerende en 
til hver journal.

Ø Vi har i E 2006 åbnet for 6 pladser 
pr. rul  på gyn/obs på Hillerød 12. sem.., som fra 
F2007 vil blive fordelt med studerende fra alle tre 
klinikudvalg.  

9.Studienævn for medicin:
Ø Referaterne findes på www.sund.ku.dk 
/ vælg besøgende, nyeste referater, markér studi-
enævnet for medicin-tryk på “vis referater.

10.Eventuelt:
Ø Intet

De næste møder er aftalt til  mandag d. 5. februar 
2007  og mandag d. 4. juni 2007, vi indkalder til 
ekstra møde når der kommer noget vedr. den nye 
struktur.  

Referent.
Lone Grøn Laursen

EKSAMENSTILMELDIN-
GEN TIL SOMMER-
ENS EKSAMENER 
VIA PUNKT.KU.DK ER 
NU OVERSTÅET OG 
FORDELER SIG SOM 
NEDENSTÅENDE:

Det skal i den sammenhæng nævnes, at siden vi 
begyndte at benytte eksamenstilmelding via punkt.
ku.dk ifm. sommereksamenen i 2001, har vi til dato 
modtaget 88265 tilmeldinger via www.
Tilmeldingstallene til S07 fordeler sig således: 
Uddannelse      Tilmeldinger til S07   
Cand.scient.san 106    
Civilingeniør   160    
Folkesundhedsvidenskab  745    
Humanbiologi    130    
MIH     0      
MPH     19     
Medicin 5893   
Molekylær biomedicin    118    
Odontologi      1096   
               
Total   8267   

Eksamenstilmeldinger er derfor lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde sig, skal søge 
dispensation om for sen tilmelding. Dog skal det 
bemærkes, at mht. de skriftlige eksamener kan 
der ikke umiddelbart forventes plads til for sent 
tilmeldte.

Mh 
Eksamenskontoret

STUDIET

LÆS MOK 
ALLEREDE MANDAG AFTEN PÅ 
NETTET HER: WWW.MOK.INFO!
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DANSK MEDICINSK-
HISTORISK SELSK-
ABS STUDENTERPRIS 
UDDELT TIL OPGAVE 
OM ‘HYSTERIETS EK-
SISTENS’
Nadia Lyhne Larsen, nybagt cand.
med. fra Københavns Universitet, blev 
vinder af Dansk Medicinsk-historisk 
Selskabs Studenterpris på 10.000 kr. 
for sin opgave om om sygdom, der 
(måske) ikke længere eksisterer.
 
Officiet eksisterer hysteri ikke længere som syg-
dom. Diagnosen blev støget af WHOs ICD-liste 
i 1992. Alligevel er hysteri stadig et emne, der 
tiltrækker sig stor interesse. Måske fordi det rum-
mer en attraktiv blanding af videnskab, seksualitet 
og skandale. Eller også fordi det er et fænomen, som 
har vist sig meget vanskeligt at definere. 

I Antikken mente man, at livmoderen (hystera) 
kunne vandre rundt i kroppen og forårsage 
symptomer som svimmelhed, lammelser og vejr-
trækningsbesvær. I Middelalderen blev de samme 
symptomer set som udtryk for djævlebesættelse, 
og i Renaissancens fremkom en neurologisk 
forklaringsmodel, som i løbet af 1800-tallet fik sit 
mest berømte udtryk hos den franske neurolog 
Jean-Martin Charcot. Senere så Freud hysteri som 
somatisering af en psykisk ubalance forårsaget af 
fortrængte traumatiske oplevelser. Og nærmere på 
vores egen tid er hysteridiagnosen blevet set som 
et mandsdomineret samfunds forsøg på at kontrol-
lere kvinderne, eller som udtryk for problemer i 
mødet mellem mandlige læger og den kvindelige 
patienter.

Hysteriets natur kan på den måde ikke løsrives 
fra den samtid, det eksisterer i. Men i stedet for 
blot at lade dette synspunkt reflektere tilbage på 
fortiden, bruger Nadia Lyhne Larsen det også til at 
stille spørgsmålstegn ved, hvad den nutidige debat 
om hysteri egentlig handler om. Hvorfor diskuteres 
denne diagnose stadig? Er det fordi den flygtige 

diagnose dækker over en virkelig sygdomstilstand? 
Og hvad er det for sociale og kulturelle faktorer, der 
spiller ind og holder diskussionen i live?

Opgaven ‘Hysteriets eksistens’ kan læses på Dansk 
Medicinsk-historisk Selskabs hjemmeside www.
dmhs.suite.dk, hvor du også kan læse mere om 
selskabets studenterpris.

Nadia Lyhne Larsen, nybagt cand.med. og en 
glad vinder

Studievejledningen

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 
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.

FORSKNING
Trænger du til en pause fra studierne, 
kan du tage et års orlov til forskning. 
Du vil efterfølgende modtage et 
bevis på gennemført forskningsår, 
og kan regne med at kunne modtage 
scholarstipendiat undervejs. 

Som studerende indskrevet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet har du mulighed for at 
tage et års prægraduat forskningsuddannelse ved 
et teoretisk eller klinisk institut. Her udfører du 
under vejledning et nærmere defineret projekt, der 
munder ud i udarbejdelsen af en rapport på 20-25 
sider på dansk eller engelsk. Undervejs skal du 

ORLOV OG SEMESTER-
FRI
Ønsker du at holde pause fra studiet, 
kan det ske på to måder. Du kan 
holde semesterfri, hvor du stadig har 
status som studerende, eller tage orlov, 
hvor du i en periode er udskrevet fra 
studiet.

Du kan holde pause fra studiet på to forskellige 
måder. Du kan holde semesterfri eller tage orlov. 
Semesterfri får du, hvis du ikke tilmelder dig un-
dervisningen i det kommende semester. Hermed 
er du fortsat studerende, kan gå til eksamen og 
er valgberettiget. Hvis du overholder studieaktiv-
itetsskravene, kan du desuden modtage SU. Du 
skal være opmærksom på stadig at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglen.
Efter 1. studieår på hhv. bachelor og kandidat 
har du ret til at tage orlov. For at få orlov skal du 
udfylde en blanket, som du sender til ekspeditio-
nen. Når du tager orlov, har du ikke status som 
studerende. Du har ikke ret til at gå til eksamen, 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE 9-10 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Mandag  5/3 1500 – 1600  1200 – 1500  Christina R. Lundin 
Onsdag 7/3 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund 
Onsdag 7/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 7/3 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
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 
semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 35 32 70 91  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27    

desuden deltage i mindst to forskerkurser. Senest 
en måned efter aflevering af rapporten, afholdes 
en mundtlig prøve i form af en tentamen på basis 
af rapportens indhold. Hvis tentamen bestås vil du 
modtage et bevis for gennemført forskningsår på 
engelsk eller dansk. 

Under forskningsåret holder man orlov fra univer-
sitetet, og modtager ikke SU. Til gengæld kan løn 
i de fleste tilfælde skaffes via scholarstipendiater 
fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskning-
sråd, Novo Scholarship Programme, Kræftens 
Bekæmpelse, H:S eller fra private fonde og den vil 
som regel være højere løn end SU´en. Forskning-
såret kan evt. give et halvt års merit på et senere 
ph.d.-studium.

Hvis du ønsker at tage et år med forskning, kan du 
selv tage kontakt til et institut og træffe aftale med 
en vejleder. Alternativt kan man blive optaget på en 
liste hvor fakultetets forskere kan orientere sig om 
potentielle prægraduate forskningsstipendiater. 
Ansøgningsskema til den et-årige forskeruddan-
nelse findes på fakultetssekretariatet på panum, 
på www.sund.ku.dk eller på www.sis.ku.dk.

er ikke valgberettiget og kan heller ikke modtage 
SU. Du kan dog fortsat tage vagter gennem FADL. 
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde dine tidsfrister med hensyn til beståelse 
af hhv. bachelor og kandidat – uret tikker også 
når du holder orlov! Hvis du tager orlov midt i et 
semester, har du ret til at få gentaget den del af 
undervisningen, som du er gået glip af.

STUDIET
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FORSKNINGSINTER-
ESSEREDE STUD.MED.-

ER SØGES!
Der er mulighed for at deltage i forskning der 
sigter på at mindske omfanget af hjerteskade efter 
en blodprop. Vi arbejder med en model der benyt-
ter isolerede rottehjerter i en perfusionsopstilling. 
Projektet kører i samarbejdet med Kardiologisk 
Laboratorium på Rigshospitalet, og har en stor 
klinisk relevans. 
Vi indgår desuden i et netværk bestående af 
laboratorier på Panum Instituttet og i medicin-
alindustrien. 
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL II-op-
gaven, eller være en optakt til et ”forskerdiplomår” 
SIS-hovedside  Sundhedsvidenskab  Indholdsfor-
tegnelse  Prægraduat forskningsuddannelse ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Du er velkommen til at kontakte M. Treiman, 
Panum Instituttet  M.Treiman@mfi.ku.dk, tel. 
3532 7510.  Du kan også kontakte den nuværende 
studerende i laboratoriet David på dpsonne@mfi.
ku.dk , og/eller komme forbi laboratoriet (Panum, 
6.6.24) og få en orientering.

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
Marts 2007
Husk selv handsker.   Studiekort skal fremvises.  Ret til ændringer forbeholdes. 

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

CEKU - CENTER
FOR KLINISK
UDDANNELSE

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder
GRATIS aftenkurser
til ALLE studerende på 6.-13. semester, som
ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder.
Det er en perfekt mulighed for at forberede sig
til det kliniske ophold på 7. og 9. semester, til
9.semesters OSCE-eksamen eller til akut patient
eksamen på 12. semester, og til at genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat eller tur-
nus.

MARTS MÅNED:
TOR 08.3 Neurologisk us. 16.00–19.30
MAN 19.3 Avanc. genoplivning 16.00–19.00
TIR 20.3 Kombikursus 16.15–20.30
TIR 20.3 Journalopt./Obj. us. 16.00–20.00
ONS 28.3 Neurologisk us. 16.00–19.30
Tilmelding er påkrævet til alle kurser og kan ske
på telefon: 35 45 54 08
Sted: Center for Klinisk uddannelse – Teilum-
bygningen
– Rigshospitalet
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer
lidt at drikke og spise.

Kombikursus
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang,
anlæggelse af venfl on på realistiske fantomer og
anlæggelse af venfl on på hinanden

Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infi ltra-
tionsanalgesi og materialevalg, suturering på
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, 
steril anlæggelse af kateter på realistiske
fantomer

Journaloptagelse og objektiv us.
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og
henvender sig derfor primært til studerende som
er i begyndelsen af deres første kliniske ophold,
til 6. sem studerende med særlig interesse eller
som brush up for andre. Kurset indeholder:
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang og træning i anamneseoptagelse samt den
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse
Neurologisk undersøgelse er noget, der for
mange medic instuderende er  en  svært 
tilgængelig
disciplin. Dette er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske
undersøgelse samt demonstration af teknik
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske
fund

Avanceret Genoplivning
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning,
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af
basal og avanceret genoplivning inkl. rytmeg-
enkendelse,
defi brillering og medicinering
efter gældende europæiske standarder, intensiv
træning i praktisk basal og avanceret genoplivn-
ing
på realistiske fantomer, træning i teamleder-
funktionen
i diverse realistiske hjertestopscenarier

STUDIETILBUD

DET MEDICINSKE 
SELSKAB I KØBEN-
HAVNS OSVAL PRIS 
2007 
Det Medicinske Selskab i København har ind-
stiftet OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang 
årligt til medicinstuderende ved Københavns 
Universitet, der gennem OSVAL2 opgaven har 
vist udprægede videnskabelige evner.
Det Medicinske Selskab i København har bl.a. 
til formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægeviden-
skabens fremskridt samt at virke for den offentlige 
sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive 
uddelt til forfatteren af de OSVAL2 opgaver, 
der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. 
selskabets formål.

Prisen består af en 1.pris på 10.000 kr., en 2. pris 
på 5.000 kr. og en 3. pris på 3.000 kr. samt til 
alle prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: 
Aben Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen 
indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab 
i København, Domus Medica, Trondhjemsgade 
9, 2100 København Ø, att.: Werni Lindegaard 
(wl@dadl.dk) inden den 1. juli 2007. Foruden selve 
opgaven skal der vedlægges et kort resumé på max 
300 ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV 
fra ansøgeren. For at komme i betragtning skal 
opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 
30. juni i året for indlevering.
Vinderne forventes at præsentere deres projekter 
ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske 
Selskab i København (www.dmsk.suite.dk) i 
forbindelse med efterårets møderække
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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

GIM MØDE 
onsdag d 7 marts 2007 kl 16.15 i 
lokale 9.2.3 på Panum

GIM er en gruppe medicinstuderende som inter-
essere sig for alternative behandlings metoder. 
Mød gerne op et af vores møde og drik te og spis 
lidt kage og find ud af hvad vi laver.

Denne gang skal vi planlægge BSDS uddannelsen(se 
indlæg), basisgruppebar og diskutere vores hyt-
tetur til efteråret.

Alle er varmt velkomne på vores møde og vores 
arrangementer! Vi har altid møde første onsdag 
i hver måned.

GRATIS 3 DAGE UD-
DANNELSE I MANUEL 
MEDICIN. 
Nu er det på plads! Vi skal mødes 3 lørdage med 
kropsterapeuten Ole Kåre Føli og lære om hans 
behandlingssystem, Body Self Development 
System(se http://www.body-sds.com). Han har bl.a. 
behandlet cykelrytterne Laurent Jalabert og Tyler 
Hamilton, CSC-direktør Bjarne Riis, sangerinden 
Sanne Salomonsen og maleren Per Kirkeby.

Lørdag d. 17/3 – 2007 kl. 9-16
Lørdag d. 21/4 – 2007 kl. 9-16
Lørdag d. 2/6 – 2007 kl. 9-16

Det hele forløber i BSDS lokaler i Karlslund:
Egedal 1A
2690 Karlslunde

Det findes plads til 16 st. medicinstuderende. 
Det er nødvendigt at man kan komme til alle tre 
gange.

Tilmelding sker gennem at sende en ½ A4 side, 
med hvad du gerne vil få ud af denne uddannelse, 
før tirsdag d. 6 marts 2007 til : madelene@stud.
ku.dk
Skriv navn, adresse, telefonnummer og e-mail 
adresse.

Bestyrelsen kigger igennem tilmeldingerne og 
så meddeler hvilke som har fået en plads på ud-
dannelsen på GIM-mødet d. 7 marts 2007 eller 
via e-mail.

Vh, GIM

DAGSORDEN FOR 
MSR-MØDE D. 1. 
MARTS KL. 16:15 I 
SOFASTUEN
 

Hvis du er ny og har lyst til at 
deltage kan du bare komme op 
på kontoret i lokale 1.2.20 kl. 16. 
Her vil der sidde en aktiv fra MSR 
og sørge for du får alle bilag og 
papirer til mødet.
 
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
3. Studienævnet
4. Sundrådet
5. Godkendelse af regnskab 2006
6. Pause
7. Nyt fra bestyrelsen- herunder økonomi
8. Valg af repræsentant til Studenterhusets by-
ggeudvalg
9. HR-workshoppen
10. Påskefrokost
11. Meddelelser
12. Evt.
 
Ad. 5.
Vi skal godkende regnskabet fra 2006 med de 
evt. kommentarer revisor, Mogens Boisen måtte 
have til det.
 
Ad. 8
Sundrådet vedtog på sit sidste møde kommissoriet 
for udvalget der skal arbejde med indretningen 
af Studenterhuset og vi skal derfor vælge en 
repræsentant fra MSR som vil deltage i dette 
arbejde
 
Ad. 9
MSR afholdt workshop for 1. sem. HR med stor 
succes og vi skal kort kigge på evalueringerne, samt 
belutte om- og i så fald hvornår vi skal afholde en 
workshop for ALLE studerende som måtte være 
interesserede i at deltage. 
 
Ad. 10
Vi skal traditionen tro afholde påskefrokost, så vi 
skal finde et sted og nogle mad-ansvarlige.
 
Vi håber på at se dig!
 
Sabrina Eliasson
Formand, MSR
 
 
HUSK!!! TJEK WWW.MEDICINER.

NU FOR AT FINDE INFORMA-
TIONER OM DIT STUDIE!!!

FORSKNING & 
INNOVATION
 

Månedsmøte i Forskning & 
Innovation (F&I) 
Torsdag 1. mars, kl. 16.00-17.00
Sted: SundRådets kontor: 1.2.20.

Om Forskning & Innovation
F&I er et forum, hvor man møtes og diskuterer 
problemstillinger knyttet til forskning ved studiet. 
Det er stedet hvor man diskuterer erfaringer og 
muligheter, samt arrangerer kurs og arrange-
menter.

I dag er det mange muligheter for å forsøke seg 
på forskning, men informasjonen om dette er 
ofte ganske sparsom, og det kan være vanskelig 
å komme i kontakt med de riktige menneskene. 
F&I skal arbeide for å gjøre denne informasjonen 
mer tilgjengelig og hjelpe den enkelte studerende 
til å danne nettverk.

Hvis du er av den innovative typen, er F&I stedet 
hvor man kan få delta i forskjellige arrangementer 
og kurser, på fakultetet og andre steder.

Det er helt uforpliktende å delta i dette. Men hvis 
du er interessert i dette, er det store muligheter 
for å gjøre en forskjell og sette premissene for 
studenterforskning.

SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 6/3-07 KL. 16.00 I 
LOKALE 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! 
Dette semester kan vi bl.a. byde på metodekursus 
i undersøgelsesteknikker og mulighed for udsen-
delse til idrætsstævner.
Desuden specifikt kursus i undersøgelse af skul-
deren, adventurerace og ikke mindst fest J.

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Fremtidige arrangementer. Hvor langt 
er vi?
3. Status fra kasserer
4. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

BASISGRUPPER
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Synes du det er sjovt at arrangere 
fester?
Eller er du en computerhaj?
Og vil du være med til at forme 
IMCC´s fremtid?

IMCC SØGER NY BESTY-
RELSE I KØBENHAVN!
Pga. sygdom er vores bestyrelse i København blevet 
amputeret, og vi søger derfor nye, friske folk til at 
videreføre arbejdet med sociale og praktiske ar-
rangementer for hele IMCC.

Alle er velkomne; fra 1. til sidste semester, erfarne 
IMCC-ere såvel som folk der intet ved om IMCC.

Kom til vores informationsmøde 
onsdag d. 7. Marts kl. 16. På IMCC-
kontoret.

Har du ikke mulighed for at komme til mødet er 
du meget velkommen til at ringe til os!

Maja 20158373 maja@verden-rundt.dk
Thomas 40353597 Stoechkel@stud.ku.dk

Vi håber at se en masse mennsker, så hiv gerne 
din læsemakker med!

Mange glade hilsner,
IMCC-bestyrelsen i København

IMCC EXCHANGE HOLDER 
MÅNEDSMØDE I DAG ONSDAG 
D. 28/2 KL. 16 I IMCC’S LOKALER 
(OVERFOR EDB-LOKALERNE). 
ALLE ER VELKOMNE TIL AT 
DELTAGE!

IMCC Exchange 
inviterer til 
temadag om

GLOBAL 
SUNDHED 
& INTERKULTUREL 
FORSTÅELSE
3/3 2007 kl. 10-17
i Lille Mødesal på Panum

· Antropolog Rikke Friis-Mikkelsen, underviser 
ved Den Internationale Højskole i Helsingør og 
ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, holder oplæg 
om interkulturel forståelse.
· Læge Cæcilie Buhmann har bl.a. undervist på 
Summer School in Global Health og vil holde oplæg 
om sit arbejde med global sundhed.

Arrangementet er gratis og henvender sig til stud-
erende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
som gerne vil:
· blive bedre rustet til mødet med patienter og 
sundhedspersonale med anden kulturel baggrund, 
både i og uden for Danmark.
· lære om, hvordan sundhedssystemet fungerer i 
andre lande.
· blive forberedt på de overraskelser, man kan 
komme ud for som læge/studerende i udlandet.
· høre om mulighederne for at bruge sin uddannelse 
på internationalt plan.

Kom og få en hyggelig og lærerig dag!
Vi serverer frokost og kaffe/te/kage.

Af hensyn til madbestilling bedes I venligst tilmelde 
jer senest 1/3 på mail: mathildesvendstrup@stud.
ku.dk

Med venlig hilsen 
IMCC Exchange

OBS: Bemærk programændring ift. tidligere 
opslag!

ANSØGNINGSSKEMA TIL PIT-
OPHOLD I FORÅR 2008

Nu er ansøgningsskemaet frit tilgængeligt i PITs 
åbne grupperum, under punkt.ku. Gruppen heder 
PIT-info og der er her også oploadet en masse 
rapporter og anden vigtig information for pit 
interesserede.

OBS : fordi ansøgningsskemaet er lidt længere 
end almindeligt og fordi det er frit tilgængeligt på 
punkt.ku skal man selv printe det ud. Derefter skal 
det afleveres til PIT inden den 15 marts ( læg det 
i postkassen foran IMCCs lokaler).

Mvh,
Sarah Samama Jensen

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE
Så er det tid til at komme til 
månedsmøde, -gammel 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 semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu
- Sexekspressen er Panums hyggeligste og mest 
sociale basisgruppe!

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

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.
Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.
Kaffe/The – Gratis (+ 1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil – helt gratis!

BASAL SUTURKURSUS:
Sted: Amager hospital Italiensvej 1 i færdighedslabo-
ratoriet 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 tilbagesting, 
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 deltagerne 

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

BASISGRUPPER
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 09

Vi har klaret jul og januar; vinterferie og val-
entinsdag; snestorm og oscaruddeling. Nu skal vi 
bare holde ud indtil foråret kommer for alvor. Det 
kan være en sur tid lige netop nu. Dagene er godt 
nok blevet anseligt længere, og lige om lidt har vi 
første marts, men det er alligevel en tid der trækker 
tænder ud for mange. Gør lidt ekstra for dem du 
møder! Vær god ved dine nærmeste – og dem du 
ikke kender! Med et smil eller en håndsrækning 
kan du gøre en forskel.

Hvis du har tid og overskud til en lille smule 
mere end det, kan du melde dig som indsamler i 
Folkekirkens Nødhjælps store sogneindsamling til 
fordel for kampen mod aids i Afrika. Indsamlingen 
er på søndag den 4 marts, og hvis du har nogle timer 
til overs kan du melde dig til indsamlingsleder Pia 
Dyrhagen på telefon 40 13 21 06. læs evt. mere på 
www.standsaids.nu.

Men mindre kan altså også gøre det!

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai 

Halvorsen, studenterpræst

Krop og religion II
I mit indlæg i MOK for to uger siden skrev jeg, 
at et af naturvidenskabens store problemer var, 
hvordan man skulle forklare livet. Det var et 
problem fordi det døde stof, materien, støvet blev 
anset for at være det primære. I animistiske reli-
gioner – dem der tror at alt i verden er besjælet, 
at naturen er fuld af ånder – der er opfattelsen at 
verden primært er levende og derfor bliver døden 
det problem, der skal forklares. Et skridt på vejen 
mod omvendingen til det moderne syn, er de store 
monoteistiske religioner. 

I Det gamle Testamente hører man i begyndelsen 
i 1. Mosebog, at Gud skabte jorden og himlen og 
alle himmellegemerne og først derefter lader han 
planter og dyr komme frem og befolke jorden. 
Rækkefølgen er den samme med mennesket, der 
dannes af jord og som så får pustet Guds livs-ånde 
ind gennem næsen og bliver levende. Det liv som 
ifølge syndefaldsberetningen får en tidsbegræn-
sning på, da Adam og hans efterkommere som 
bekendt skal tjene deres føde ved arbejdets møje i 
sit ansigts sved, ”indtil du vender tilbage til jorden, 
for af den er du taget. Ja, jord er du og til jord skal 
du blive.” ( 1. Mosebog kap. 3, v.19) 

Det er for så vidt et ret moderne syn på mennesket. 
I hvert fald er den døde materie er her tidsmæssigt 
først. Gud er der dog også. I den traditionelle klas-
siske kristne forklaring som den der skaber ud af 
intet, men hvis man nærlæser 1. Mosebog er der 
nok snarere tale om, at han skaber orden i kaos. 

Selvom man i Det gamle Testamente finder mange 
eksempler på et magisk forhold til naturen, så lig-
ger der i monoteismen alligevel et stor ansats til 
naturens verdsliggørelse. Der er kun en Gud, som 
er udenfor og over verden og derfor er verden i sig 
selv ikke underlagt guder eller ånder. Der gik dog 
ret lang til før det for alvor slog igennem. 

I Det ny Testamente bliver det noget mere kom-
pliceret, for dels bliver Gud menneske, hvilket 
betyder at Gud får en krop og dels dør Gud som 
bekendt ved en henrettelse. Det får betydning for 
hvordan man opfatter forholdet mellem liv og død 
og forholdet mellem krop, sjæl og ånd. Men det 
følger der mere om i min næste klumme.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

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 næste møder er den 27. februar og 
den 13. marts.
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

Fik du aldrig lært at strikke? Trænger du til at få 
opfrisket dine strikketeknikker? Er du gået i stå 
midt i et strikkeprojekt? Mangler du inspiration 
til nye arbejder? Har du lyst til at strikke sammen 
med andre strikkere? Eller er du mere til hækling? 
Eller mangler du noget tidsfordriv tilsat godt 
selskab og hjemmebagt kage?

Du er velkommen, uanset hvad der driver dig! 
Uanset om du er 100 % nybegynder, en erfaren 
strikker eller et sted ind imellem. Uanset om 
du er ung eller gammel. Uanset om du er fuld 
af gode ideer eller bare vil følge opskriften. (Og 
selvfølgelig også uanset hvad du eventuelt mener 
om (studenter-)præster, kirke, tro eller Gud; vi er 
samlede omkring strikketøjet – ikke vores religion 
eller mangel på samme.)

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
Så er det nu! Kom og hør Anja C. Andersen, årets 
modtager af DR’s Rosenkjærpris i levende live! 
Prisen uddeles til en fremtrædende videnskab-
smand 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 ved 
Nicolai Halvorsen.

Tid: tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.30 til ca. 
22.00
Mødested: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 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.

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

www.sund.ku.dk/praest
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MØD OP I TINGBJERG 
SKOLES SVØMMEHAL, MAND-
AGE 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, 
Skolesiden 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

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 fort-
sætter 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 arrangementer.

Open Water Begynder dykkerkursus forår 2007

Lær at dykke på PUCs højt værdsatte begynderkursus!

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

Pris 2.900kr + indmeldelse(150kr)/kontingent(350kr) til 
PUC.
Inkl. ALT (også.egen bog og en SUPER ”The Wheel” dykkerta-
bel). 
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
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SVAR: LEDER MOK 16

Af Sabrina Eliasson., Formand MSR

Meget kan siges om valget, SU’en og livet generelt....
- men mage til en forkælet svada i lederen i sidste uges MOK, har jeg dog sjældent hørt!

Det var bl.a. valget til Bestyrelsen for KU, som forfatteren af sidste uges leder åbenbart følte sig sat udenfor. 
Det forstår man såmænd godt. Det ER en jungle af liste- og valgforbund, som vi andre, der til daglig kigger 
på den slags også har svært ved at holde styr på. Og det gør det jo lidt svært at have en kvalificeret holdning, 
når der dumper en valgseddel ind af døren.
Og vi kan såmænd også være enige i, at Studenterrådet ikke har eksponeret deres holdninger så meget som 
de måske burde..

Så langt er vi enige...

Jeg synes dog, det er påfaldende, at nogle studerende er så ivrige efter at fortælle andre, der rent faktisk 
lægger et (meget stort) stykke arbejde i frivilligt arbejde, hvor dårligt, de gør jobbet, uden selv at melde sig 
ved pumperne. Det er simpelt hen for nemt! Spørgsmålet ”Ignorant?” bliver meget selvreflekterende stillet i 
lederen, og til dette er svaret ikke ”ja!”, men nærmere :”tag dig dog sammen, mand, inden du udtaler dig om 
forhold, du åbenlyst ikke har sat dig ind i!” 
Et andet område, som blev angrebet var de ”kummerlige” SU-forhold vi har som studerende i Danmark. Der 
BLIVER faktisk arbejdet på SU-reglerne, og bl.a. kan vi takke de frivillige i SU-rådet for, at de enlige mødre 
får mere SU. At DET kan blive betragtet som værende forkert, forstår jeg ikke. De fleste, som har børn eller 
har nære venner med børn under studiet, ved, at forældrene ikke just lever af røde bøffer på trods af de dob-
belte SU-klip. (og NEJ jeg har ikke selv børn).

Der bliver dog rejst ét godt spørgsmål i lederen, som man sagtens kunne tage op til en generel debat på 
Panum:
- Hvorfor er fribeløbet sat til 70.000?
Det er vi sikkert nogle stykker, som har en holdning til, men så mød da for søren op og deltag konstruktivt 
i arbejdet om at hæve det skøre fribeløb i stedet for at spilde de studerendes tid med at pege fingre af dem, 
som rent faktisk FORSØGER at lave om på sagen. Der er ALLE gode muligheder for at deltage i arbejdet 
om at forbedre forholdene for studerende på medicin, på Panum, på KU eller i verden for den sags skyld hvis 
man bare gider. Studenterorganisationer overalt mangler ledige hænder og man bliver budt velkommen, 
hvis man ønsker at deltage. At skrive et brev til Bertel Haarder vedr. SU-systemet er ikke en dårlig idé- så 
kom dog i gang!

Men gider man det...?

(Desuden var det netop til dette valg ikke helt oplagt, at Mette Marbæk og Anders Ehlers ville få pladserne i 
KU’s bestyrelse, fordi en helt 3. kandidat, som blot stod øverst på en støtteliste til deres kandidatur var tæt 
på at sprænge hele valg- og listeforbundet! )

SVAR TIL SABRINA
Af: A.P. Skovsen, MOK

Nu vil jeg vove endnu en påstand – du kan være enig eller ej:
Jeg behøver ikke sætte mig ind i systemet for at beskue det og beskrive det som uoverskueligt!
Desuden synes jeg egentlig, at min artikel var ganske velunderbygget med Gallup undersøgelser, spidskan-
didater, mv.?  Jeg har sågar været inde på folketingets hjemmeside og undersøge, hvornår SU-reglerne sidst 
har været til debat, så med mindre du vil ud i mudderkastning, synes jeg ikke mine amatør-journalistiske 
kvalifikationer er relevante. ;-)

Politisk engagement
Hvorfor får man altid smidt i hovedet, at man jo bare kan ”melde sig ved pumperne”, hvis man kommenterer 
studenterpolitisk arbejde?  Forestil dig Anders Fogh Rasmussen til Poul Erik Skammelsen: ”Hvis du er kritisk 
kan du jo bare melde dig ind i Venstre og gøre noget ved det!”  Sikke noget vrøvl!
Så ville det ikke være repræsentativt demokrati, men direkte demokrati.. Men hvis alle er politikere, hvem 
skal de så kæmpe for?
Jeg synes det er fantastisk, at du orker studenterpolitisk arbejde, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg 
selv ligger på den lade side (selvom du insinuerer det).  Og nej, det er ikke altid rart at blive kritiseret, når 
man laver frivilligt arbejde.  Det er ikke sjovt at blive svinet til, når man står i døren i Studenterklubben, 
det er ikke fedt når fakultetet svinger pisken over rusvejledningen, det er ikke fantastisk, når man i SexEx-
pressen ikke kan finde sponsorstøtte, og det er heller ikke rart når folk vil lukke MOK fordi det anses som 
overflødigt.  (Blot nogle få steder jeg har lagt frivillige timer gennem min studietid).  
Men helt ærligt, så kan det godt betale sig at reflektere lidt over kritikken – måske er I ikke så gode til at 
kommunikere, hvad I arbejder med/kæmper for?  

Forvirring, forveksling, og fortolkning
Havde du til gengæld læst min leder grundigt, ville du have bidt mærke i, at jeg IKKE synes, det er forkert 
at børneforældre får mere i SU.  Du blev måske forvirret over min slåfejl – der skulle naturligvis have stået, 
at jeg ”under hende det godt”.  Det jeg undrer mig over, er at forældre har et større fribeløb end os andre 
(altså må tjene mere ved siden af studiet).  Det ville jo ikke skade studerende med børn, at jeg måtte tjene lidt 
flere penge ved siden af studiet?  Argumenter om at man ikke skal arbejde for meget og i stedet koncentrere 
sig om studiet er lige til at skyde igennem.  Det er både formynderisk og irrationelt at SU-styrelsen skal 
bestemme, hvor meget tid jeg lægger i mit studie vs. arbejde. Hvis mit arbejde skulle gå ud over mit studie 
er det nærmere universitetet der ved besked, og ikke SU-styrelsen.

Vi er stort set enige – i hvert fald når det kommer til uoverskueligheden af valgsystemet, Studenterrådets 
evne til at profilere sig, og muligvis også fribeløbets størrelse.  Hvis Studenterrådet har tænkt sig at debattere 
SU-reglerne, kunne jeg da godt finde på at dukke op (er der gratis kaffe – jeg er nemlig ”fattig” studerende 
på SU og lån…)

PS: Til særligt interesserede er der en journalist på Nyhedsavisen der i forbindelse med et væddemål lever 
hele februar måned ”på SU”:
http://avisen.dk/brugere/jaba.aspx

"Mage til en forkælet svada i 
lederen i sidste uges MOK, har 
jeg dog sjældent hørt!"

”Tag dig dog sammen, mand, 
inden du udtaler dig om forhold, 
du åbenlyst ikke har sat dig ind 
i!”

"At skrive et brev til Bertel 
Haarder vedr. SU-systemet er 
ikke en dårlig idé- så kom dog i 
gang!"

"Jeg behøver ikke sætte mig ind 
i systemet for at beskue det og 
beskrive det som uoverskueligt!"

"Anders Fogh Rasmussen til 
Poul Erik Skammelsen: 'Hvis du 
er kritisk kan du jo bare melde 
dig ind i Venstre og gøre noget 
ved det!'"

"Måske er I ikke så gode til at 
kommunikere, hvad I arbejder 
med/kæmper for?"

"Det er både formynderisk og 
irrationelt at SU-styrelsen skal 
bestemme, hvor meget tid jeg 
lægger i mit studie vs. arbejde."

DEBAT
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SVAR: LEDER MOK 16

Af: Jens Helby, Maria Eiholm og Kristian Aasbjerg, Demokratiske Medicinere

De aktives diktatur - historien om hvordan Studenterrådet og fagrådene 
fuldstændigt har sat Universitetets demokratiske system ud af funktion. 

I lederen af seneste MOK beklager A.P Skovsen sig over at Studenterrådet har opbygget deres valgforbund 
således, at det i praksis er umuligt for andre end spidskandidaterne at blive valgt til KUs bestyrelse. Jeg må 
give Skovsen absolut ret – Studenterrådet har i den grad sat universitetets demokratiske system ud af spil, 
gennem en struktur der til enhver tid sikrer Studenterrådet størst mulig central magt. Problemet er blot, 
at prisen for denne magt er at vi almindelige studerende rundt omkring ender med at være fuldstændigt 
udenfor indflydelsen. Der var stort set ingen reel politisk debat omkring bestyrelsesvalget i år, og det kunne 
let se ud som om valget var afgjort på forhånd. Resultatet blev da også som sædvanlig, at Studenterrådets 
spidskandidater blev valgt. Det er ikke så underligt, at stemmeprocenten var lav (12,5%) - hvem gider egentligt 
stemme til et valg, hvor resultatet altid bliver det samme?

Hvem er ansvarlige?
Studenterrådet er en privat organisation, der i høj grad er opbygget omkring de såkaldte fagråd på de enkelte 
studier. På medicinstudiet er fagrådet MSR. Man kan faktisk slet ikke stemme direkte på Studenterrådet til 
bestyrelsesvalget – man kan udelukkende stemme på fagrådene, der så indgår i et sindrigt system af valg- og 
listeforbund, der sikrer at Studenterrådets spidskandidater bliver valgt. Men hvorfor vælger fagrådene at 
afgive den indflydelse, vi lokalt ligger inde med til Studenterrådet? MSR var det af alle fagråd på univer-
sitetet, der fik fleste stemmer til bestyrelsesvalget – ca. 14% af alle de afgivne studenterstemmer! Alligevel 
sikrer Studenterrådets valgstruktur, at spidskandidaterne fra Jura og Teologi vælges. Hvor mange af de 
medicinere der stemte på MSR til bestyrelsesvalget, var rent faktisk klar over, at deres stemme ville gå til 
Studenterrådets spidskandidater? Næppe ret mange! 

De aktives diktatur?
Fagrådene kalder strukturen ”de aktives demokrati”. Dette betyder at kun de der tropper op til møderne i 
Studenterrådet får reel indflydelse. Dette princip bør efterhånden nærmere betragtes som ”de aktives dik-
tatur”. Ideen har måske fungeret fint for mange år siden, da den studenterpolitiske situation var markant 
anderledes. Men tiderne skifter, og i dag er strukturen ved at være fuldstændigt absurd – tænk hvis du 
kun kunne få indflydelse på folketingets politik ved at være aktivt medlem i et politisk parti. Der er næppe 
mange, der ville acceptere en sådan magtstruktur i resten af samfundet, så hvorfor accepterer vi den dog i 
universitetsverdenen? Det gør vi måske heller ikke ret meget længere. De seneste år er der sket en spændene 
udvikling i studenterpolitikken, i det der er opstået alternativer til fagrådene og Studenterrådet. I nogle år har 
dele af indflydelsen i studienævnene på jura og statskundskab, ligget hos organisationer der er uafhængige 
af Studenterrådet. I år er dette også sket på medicin – 3 ud af 5 mandater i studienævnet ligger nu hos de 
uafhængige organisationer (Demokratiske Medicinere og Medicinerlisten), mens fagrådet MSR kun har 2 
mandater. At dette jordskredsvalg var muligt her på medicin beviser netop at studerende ER interesserede i 
at blive hørt, og faktisk har en kvalificeret mening om forholdene på universitetet. Det er alle jer derude, der 
tog jer tid til at læse valgmaterialet og afgive jeres stemme, der gjorde dette muligt. Set i det lys er det mig 
en gåde, hvorfor studenterrådet og fagrådene konsekvent nægter at ville lytte til os alle sammen. 

Begyndelsen til enden
Til bestyrelsesvalget i år stillede 3 uafhængige lister op, og disse fik i alt lidt over 20% af stemmerne. Havde 
de fået blot 13% flere, var de uafhængige lister løbet med en af de to studenterpladser i KUs bestyrelse. I 
Demokratiske Medicinere valgte vi i år kun at opstille til studienævnet og ikke til bestyrelsen. Årsagen var, at 
vi er en helt ny organisation, der ikke på daværende tidspunkt havde ressourcer til at føre begge valgkampe 
på en gang. Forhåbentligt kan vi næste år også opstille til bestyrelsen, og dermed være med til at sikre at 
alle studerende bliver hørt på universitetet. På medicinstudiet har vi nu et langt mere bredt sammensat 
studienævn end tidligere. På det meste af det øvrige universitet er det desværre stadig kun de studerende der 
er aktive i Studenterrådet og fagrådene der bliver hørt. Dette opfatter vi som værende en helt uholdbar løsn-
ing, og vi håber derfor at også DU vil være med til at ændre dette, ved at afgive din stemme på en uafhængig 
liste næste gang der er valg. Måske kan vi i fællesskab starte begyndelsen til enden for ”de aktives diktatur”, 
og dermed skabe en helt ny grad af studenterindflydelse gennem et mere repræsentativt demokrati. I sidste 
ende handler det jo om vores alles studie, vores alles universitet og vores alles hverdag.

"Hvem gider egentligt stemme 
til et valg, hvor resultatet altid 
bliver det samme?"

"Men hvorfor vælger fagrådene 
at afgive den indflydelse, vi 
lokalt ligger inde med til Studen-
terrådet?"

"Tænk hvis du kun kunne få ind-
flydelse på folketingets politik 
ved at være aktivt medlem i et 
politisk parti."

"På medicinstudiet har vi nu 
et langt mere bredt sammensat 
studienævn end tidligere."

DEPORTERING TIL ÅLBORG
Den samme SMS bimler ind flere gange, mens jeg sidder og laver MOK.
Teksten er catchy:

"Vi har startet en underskriftindsamling mod den nye ordning hvor medicin 
studerende kan blive tvunget til at tage et eller flere semestre i Ålborg fra 8.-12. 
semester. Skriv under på www.medicin.skrivunder.dk
Send beskeden videre til de stud.med.'er du kender"

For at skabe lidt klarhed, så handler det om kandidatdelen på ÅRHUS Universitet.  Altså vil det være muligt 
for 80 studerende som har taget bachelordelen i Århus, at tage kandidatdelen på Ålborg.  Målet med dette 
er at lokke flere læger til Region Nordjylland.  
Der er informationsmøde om ordningen den 28. februar kl. 16 på Århus Universitet i Bartholin auditoriet.

Jeg vil lige mane lidt til besindighed inden I bruger alle jeres SU-knaster på sms'er til hele telefonbogen.  
Lad universitetet komme med sit udspil inden der forekommer hetz-stemning!

Der er godt gang i debatten på http://www.studmed.dk - og her kan man også se lidt mere om, hvad det hele 
drejer sig om, samt baggrunden.

/Skovsen, MOK-red.

Demokratiske Medicinere vedhæfter 
ofte billeder af en tapir til deres 
indlæg.  Hvorfor er redaktionen 
ukendt - vi venter spændt på svar, og 
vil viderebringe det til læserne!

DEBAT
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

NU FÅR DU ENDELIG TURNUSNUMMER
– vil du vide mere før du prioriterer sygehusområderne??

FADL har inviteret uddannel-
sesregionerne, sygehusområ-
derne, Yngre Læger og andre 
relevante personer fra hele 
Danmark for at hjælpe dig fi n-
de ud af hvor du gerne vil være 
i turnus.

Det fi nder sted følgende steder 
og datoer:

– Odense: 13. marts kl. 13-16, 
Windsløwparken 25 (cafe/ba-
zar samme sted)

– København: 14. marts 
kl. 15.30-18.30, Lundsga-
ard Auditorium (cafe/ba-
zar i Studenterklubben)

– Århus: 15. marts kl. 13-16 i 
Store Anatomisk Auditorium 
(cafe/bazar i MedicinerHuset)

Programmet er som udgangs-
punkt ens de tre dage og ser 
således ud:

– Introduktion fra FADL : 5 min

– Præsentation af alle frem-
mødte repræsentanter : 10 min

– Oplæg ved repræsentanter 
fra Uddannelsesregion Øst, Re-
gion Hovedstaden og Region 
Sjælland : 15 min

– Oplæg ved repræsentanter 
fra Uddannelsesregion Syd og 
Region Syd : 15 min

– Oplæg ved repræsentanter 
fra Uddannelsesregion Nord, 
Region Midtjylland og Region 
Nordjylland : 15 min

– Oplæg ved YL : 10 min

Cafe/Bazar: Hver region samt 
YL får et borde hvorfra de kan 
uddele information og besva-
re spørgsmål 
Forventet varighed : ca. 1 ½ time.

Da erfaringen viser at alle par-
ter ikke nødvendigvis kommer 
til alle tre byer, vil der blive 
løbende opdateret på vores 
hjemmeside hvem der har til-
meldt sig de forskellige steder. 

På den måde kan du den kom-
mende turnuskandidat også 
vælge hvilke(n) by(er)s møde(r) 
du gerne vil deltage i.

Hold dig derfor opdateret på 
www.FADL.dk!

FADLs
Uddannelsespolitisk

Udvalg (UPU)

FORBRUGSFORENINGEN
Gennem FADL kan du tegne et 
medlemskab for hele husstanden 
i Forbrugsforeningen af 1886. For-
brugsforeningen af 1886 har aftale 
med omkring 6000 butikker og fi r-
maer over hele landet, hvor der ved 
køb af alt fra tøj til telefonabon-
nementer opnås rabat på omkring 
9%. Aftalen administreres af For-
brugsforeningen af 1886, og tilmel-
dingsblanketten fi ndes på www.
forbrugsforeningen.dk. Denne sen-

des udfyldt til Forbrugsforeningen 
sammen med kopi af lønseddel fra 
FADLs Vagtbureau eller kopi af kvit-
tering for kontingent.

Det koster 100 kr. pr. år. at være 
medlem. Du  får kortet tilsendt og 
har 30 dages kredit og opsparer 
bonus i løbet af året, der så kan 
bruges hvert år i december måned. 
Se www.forbrugsforeningen.dk for 
mere info.

FADL
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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.

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 

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.

VAGTBUREAUET

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

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 
PÅ RIGET 
søger 2 nye medlemmer pr. 16. april.

Vi er et lille, godt fungerende hold på fi re med-
lemmer som, i tæt samarbejde med afdelingens 
neurofysiologiassistenter, læger og sekretærer, 
hjælper med udførelsen af en neurofysiologisk 
undesøgelse (MEP).

MEP (Magnetisk Evokerede Potentialer) er en us. 
af motoriske ledningsbaner fra cerebrale cortex 
til distal muskulatur vha. magnetspole. Vi er altid 
to FADL-vagter til undersøgelsen, som kan vare 
fra ½ til 1½ time.

I øjeblikket dækker vi dagvagter torsdag (08.45 
– 15.30) og fredag (08.00 – 15.00) med i alt 4 
vagter ugentligt. 

Vi forventer at du:

- er fl eksibel mht. vagtplanlægning. 
- har holdånd.
- kan tage min. 1 vagt om ugen. 
- kan arbejde selvstændigt.
- kan blive på holdet mindst et år. 
- har bestået 4. sem.
- har min. 200 SPV-timer. 
- har gyldigt akkrediteringskort. 
- kan deltage i holdmøderne.

Løn: SPV-holdløn. 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 2. marts kl. 10.00. 
Ansøgningen via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – hold 1614
Ansættelsessamtaler fi nder sted torsdag d. 8. 
marts fra kl. 14.00.

Oplæring: Aftales ved ansættelsen. Vi forventer, 
du står til rådighed torsdag og fredag i uge 11 
mellem kl. 08.00 og 15.30. 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til 
holdleder Nicolai Rhee på nahuali@gmail.com.
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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 
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 

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”

VAGTBUREAUET
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

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 
studieordning. 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

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 afs-
lutning 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.dk

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 Pre-
isler: 6177 8982 npreisler@hotmail.com
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Vil du tjene hurtige 10-15.000? 

Så sælg et klip i dit kørekort til en fartgal direktør, der 
er røget i en fotofælde. 
På diverse internetfora kan du sætte dine klip til salg 
og på den måde supplere SU´en. Idéen har fået stor 
opbakning i England og nu er dillen nået DK. 

Spørgsmålet er, om vi vil se en afsmitning på læge-
faget. Kan det tænkes, at den ambitiøse yngre læge 

vil betale en mindre bemidlet kol-
lega, for at tage en næse efter en 
fejlbehandling? Når man ser på 
turnushandlen, kan det bestemt 
ikke udelukkes, at der er nogen 
der har moral til den slags.

MOK-red. / Martin

NYT SPV-HOLD
Trombolyse hold  1509
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N 
søger et SPV-hold med 6-7 medlemmer til obser-
vation af patienter efter trombolysebehandling.

Trombolysebehandling til apopleksipatienter 
er en forholdsmæssig ny behandlingsform og 
skal gennemføres hurtigst muligt og senest 
være påbegyndt 3 timer efter det apoplektiske  
tilfælde. De første 6 timer efter behandling skal 
patienten observeres tæt (BT, puls og neurologisk 
vurdering) bl.a. grundet blødnings risiko.
Når der ikke er nogen akut indlagte trombolyse-
patienter, forventes det at man er behjælpelig 
med almindelige sygeplejefaglige opgaver.

Hver anden dag varetages denne behandling 
af Glostrup Hospital og de resterende dage af 
Afdeling N Bispebjerg Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække :
-  Vagter på lige datoer
-  24 vagter pr. måned
-  Vagt fordeling ca. 9-10 dagvagter, 9-10 aften-
vagter og 4-5 nattevagter 

Krav til ansøger : 
-  Min. 200 SPV- timer
-  Gerne have bestået 3. semester 
-  Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
-  Gyldigt akkrediteringskort
-  Det forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Oplæring vil fi nde sted på afdelingen.
Forventet holdstart den 23. marts 2007

Ansøgningsfrist :
Fredag 10. marts kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Hold 1509

Ansættelses samtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet med Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-
Andresen og  FADL tillidsmand den 13. – 14. 
marts. Dato og tidspunkt aftales individuelt med 
ansøgerne.

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-An-
dresen på go@fadl.dk eller pr. telefon 35245402

VAGTBUREAUET & ANDET

NYHEDSMAIL, DEN 26. FEBRUAR 2007
BIOCAMPUS FOREDRAGSRÆKKE, FORÅRET 2007

Foredragsrækken finder sted på CSS, Øster Farigmagsgade 5, lokale 5.1.28. og er 
åben for alle.

· Kost og sundhed i den danske befolkning 
8. marts, kl. 13-15
Hvad er en sund livsstil? Og efterleves kostbudskaberne i befolkningen?

Oplægsholdere
Trine Grønlund Nielsen, cand. scient., Fødevarestyrelsen 
Sisse Fagt, cand. brom., kostvaneforsker, Fødevareinstituttet
Charlotte Dahl, cand. scient., Suhr’s Seminarium og Suhr’s Videnscenter
Lene Kromann-Larsen, diætist, Hjerteforeningen
·          Retlig regulering af bioteknologi
26. april, kl. 13-15
Begrænser international ret suveræne staters selvbestemmelse omkring reguleringen af bioteknologi? 
*afholdes på engelsk

Oplægsholdere
Mette Hartlev, lektor, dr. jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Judit Sándor, professor, Statskundskab, Central European University

· Hybris og hybrider – om teknologi og videnskab 
15. maj, kl. 13-15 
Hvordan ’tilegner’ samfundet sig den nye videnskab, så de teknologiske landvindinger udnyttes mere ef-
fektivt? *afholdes på engelsk

Oplægsholder 
Andrew Jamison, professor, Teknologi og Samfund, Aalborg Universitet
Læs mere om de enkelte foredrag på hjemmesiden.
Hvis du ønsker at afmelde nyhedsmailen, kan du indtaste din e-mail adresse i feltet ’Abonnér på nyhedsbrev’ 
på satsningsområdets hjemmeside og tryk ’afmeld’.
Nyhedsbrevsredaktør: Kirsten Baltzer Kahr, kbk@adm.ku.dk

Studietilbud
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DUM AFSNIT 7-12, ETRESUMÉ
Grundet uforudsete problemer, har der med beklagelse ikke været DUM i MOK de forrige to numre. Det håber 

vi at kunne råde bod på i denne uge..

afsnit 7 

I Dalmose er Bente ved at flytte 

fra David. Det er en trist historie, der 

kun formildes af bassen fra Boten 

Anna, der lyder regelmæssigt fra 

Davids tlf.

Den svulstige Camilla er blevet 

alene, efter Kieu er flytte ind hos sin 

bror. Hun vil gerne begynde på en 

uddannelse til klinikassistent, men 

pengene er små. Kommunen ser dog 

med venlige øjne på problemet og 

Camilla skal snart starte på 

drømmestudiet.

Peter og Christina-musen har nu 

arbejdet på børneværelset i 3 mdr.

Tv´et er kommet op, men er, til 

Christinas ærgelse, ikke sat til endnu.

Sønnen Lucas er endelig blevet så 

stor, at Peter kan spille bold med 

ham. Christina-musen står dog for 

den øvrige pasning af barnet.

Madlavningen er stadig et ømtåeligt 

emne, men i dette afsnit enes de om 

dansk mad fra grillen.

afsnit 8

Christina-musen og Peter er 

flyttet i forældrenes hus i et par dage.

Her nyder de pladsen og nok også 

det faktum, at der er andre til at 

rydde op. Peter har planer om at 

ordne lejligheden i ferien, men det 

bliver nok ved luftkastellerne. Han 

indrømmer på åben skærm, at han 

meget sjældent skifter en ble, mest 

fordi han ikke gider.

Bente og David bor nu hver for 

sig. David mistænker Bente for 

allerede at rende med en ny mand. 

Dette dementerer Bente dog på det 

strengeste.

afsnit 9

Den initiativløse Stella er blevet 

lokket med i svømmeren af hendes 

faste kontaktperson moderen Britta. 

Den kropsbeviste pige er dog ikke 

meget for at vise badebolden frem i 

offentligheden (se billede).

Michelle er nu flyttet fra Simon og

Sofie. Der kom hurtigt grus i 

maskineriet, efter Sofie kunne 

proklamere, at hun var med rogn (en 

���
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AFSLØRING!
 har der med beklagelse ikke været DUM i MOK de forrige to numre.

MOK exclusive!

Ung mor spottet i 

pornobutik på 

Fisketorvet!

DE UNGE MØDRE
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unfangelse, der må være sket under 

Michelles ophold). Michelle 

overrasker på ny, ved at præstere et 

tilfælde af ondt i røven, der overgår

alle hendes tidligere udskejelser.

Udtalelsen: “Sådan som jeg oplevede

deres forhold, så holder det ikke” er 

situationen i en nøddeskal.

Christina-musen har besluttet sig 

for, at hun har dalret den nok og vil 

nu søge et job. Over en skål nærende

risengrød, hjælpes det unge par med 

at udfærdige en ansøgning. Peter har

på en eller anden måde, fået 

opsnappet, at pornobiksen Orion på 

Fisketorvet mangler kvalificeret

personale, så her prøver 

Christina-musen lykken. Under 

hånden har MOK-redaktionen fået 

viden om, at ansøgninigen bar frugt. 

Christina-musen er, i medens du 

læser dette, sikkert i gang med at 

rådgive om købet af et batteridrevet

hjælpemiddel. Rygter, der endnu ikke 

er bekræftet, spår at Christina-musen

snart skal bidrage til Orion-kædens 

næste led i en butik i Lyngby.

afsnit 10

Stella har ondt pga 

bækkenløsning. Heldigvis er hendes 

tro tjener, moderen Britta, uddannet 

massøse. Der er så småt begyndt at 

rejse sig tvivl om hvorvidt Britta mon 

har hjulpet til under Stellas 

befrugtning. Det virker næsten 

usandsynligt, at hun selv har kunnet 

overkomme at sprede benene.

Michelle har besøg af hendes 

mor, der støtter hende i hendes syge 

bebrejdelser af Sofie og Simon. Det 

viser sig, at Simon og Michelles 

skilsmisse ikke er gennemført, da 

Michelle ikke vil hoste op med sin del

af beløbet, det koster at blive skilt 

(500 kr).Michelles mor bakker hende 

op og udtaler: “Du kan glæde dig 

over, at han ikke kan blive gift så 

længe han ikke er skilt”. Den 

hingstegale Michelle går derefter på 

mandejagt på www.hot.dk, hvor 

hendes profil lokker uvidende til, som

fluer til en kødædende plante. “Man 

har vel altid brug at vide, at man er 

lækker” smiler hun.

afsnit 11

Stella er blevet teenage-træt af sit

navn, og har fået overtalt sin tro

tjener til, at hun kan skifte navn. Så 

efter et besøg på kirke-kontoret,

bærer den vordende mor navnet 

Malou Stella Navarana Rasmussen. 5

minutter efter de er trådt ud fra 

kirke-kontoret begynder Malou at 

brokke sig over sit dansk klingende 

efternavn! Det skulle hun måske have

tænkt på lidt før.

Dennis Leach har natarbejde og 

sover om dagen. Det kommer hurtigt 

til uenighed, da Christina sætter 

Dennis i sving med aftensmaden. 

Christina vil have både hvid og brun 

sovs til kartoflerne, men det synes 

Dennis er for meget at afkræve ham. 

Han går til modangreb og bebrejder

Christinas hendes tv-kiggeri, som 

han mener stjæler opmærksomhed 

fra ham. Han beskylder Christina for 

hellere at ville se Nynne, end nusse 

med ham. Facit er, at Christina er 

træt  og Dennis får ingen sex.

HC og June skal holde barnedåb.

HC plejer at farve Junes hår, men da 

der skal striber i til festen, har han 

meldt pas og en veninde klarer

forvandlingen.

Det store påstyr i hjemmet, for 

HC til at udbryde: “Der er faldet en 

antom-bombe herinde”.

afsnit 12

HC og Junes barnedåb går uden 

problemer, så vi lader det ligge ved 

det.

Christina og Dennis får besøg af 

præsten i anledning af deres andet 

barns barnedåb. Han bliver dog 

hurtigt forfremmet til parterapeut. 

Dennis spørger hurtigt ind til 

præstens holdning til sex i 

parforholdet. Da præsten besvarer

med en ligning, om at bære

hinandens byrder, glider der straks et 

blankt skær over parrets blik. Det 

kommer dog senere frem, at 

Christinas manglende lyst, skyldes at 

hun har det svært med sin vægt. Man

kan dog undre sig over, at hendes 

tidligere selvdestruktive og 

alkoholiske adfærd ikke havde 

samme effekt på selvværdet.

Camilla er nu helt alene med 

sønnen Oliver. Kieu har hentet de 

sidste ting og er endegyldigt flyttet. 

Det har efterladt et tomrum, som 

Camilla forsøger at udfylde med en 

kæmpe Toblerone.

Vi håber snart at kunne bringe nyt

om vores små pus.

MOK-red./Martin

���
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Ouverture
Duut, duuut
“Hva’?”
“Mmm”
”Hallo”
“Mmm”
”Ka du høre mig?”
”Mmm, Hva?
”Hallo”
(forkortet af redaktionen)
”Vi prøver igen, jeg ringer op. Duut. Duut”
”Ej, det er mig der skal sige duut”
”Okay, jeg ringer op.. Ej så siger jeg klikkeklik når jeg 
trykker på tasterne. Klik, klik, klik, klik”
”Hehehe”
”Klik, klik, klik og klik”
”Enough of this, all right”
”Nej, nu tager vi den lige, for det var vigtigt”
”Okay. Duut. Duut. Hey. One Day Productions, det 
er Laila”
”Hej, det er Jakob Thomsen”
”Jeg ringer fra det der hedder ’MOK Afslører’ – nu 
kan du sikkert ikke høre mig, kan du? Nå, det kan 
du godt. Jeg ringer fra ’MOK Afslører’”
”Mm”
”Øhm. Vi er i gang med at lave en serie om weblog-
gere, også kendt som bloggere. Anonyme bloggere 
på Det Verdensomspændende Internet, så opstøver 
vi dem, og så fffi nder vi dem, og så ringer vi til dem. 
Har du en blog?”
”Ja, ja, det har jeg. Eller det har mine bosser”
”Okay”
”Altså, jeg ved ikke så meget om hvad de laver, alt det 
der internetnoget. Jeg tager mest bare telefonen”
”Okay, må jeg snakke med dine overordnede?”
”Ja, de er lige ude og drikke Gulds” 
(www.gulds.dk, red.)
”De har kontortid fredag 
kl. 16”
”Okay, jeg ringer igen så.”
”Okay”
”Så skal du sige dut, dut”
”Dut, dut”

"Det Verdens
omspændende 
Internet"

”Så skal du 
sige dut, dut"

Del 2. Afsløring af den 
anonyme blogger.

MOK i Marken opdagede ved et tilfælde (google-
søgning: ”læge gøgl”) Ajnams blog på:
http://unsentanddisturbed.wordpress.com
Ajnam skriver bl.a. i sin blog, at hun, for at beskytte 
sit privatliv, ikke vil oplyse sit navn, men oplyser 
dog senere sin adresse. MOKs blogreportere fi k 

straks dollartegn 
i øjnene (sv.
t. 5.6639 kr. pr. 
øje) ved tanken 
om alle de penge 
de ville tjene på 
salget af historien 
til Ekstrabladet.. 
Afsløring: 
anonym blogger 
afsløret i stor 
afsløring. Ekstra 
Bladet takkede 
dog af ukendte 

årsager nej til tilbuddet, hvorfor MOK nu (for kun 
11, 3278 kr.) stolt, og med eneret, kan bringe det 
enestående interview med den afslørede blogger. 

Af hensyn til bloggerens privatliv bringes hendes 
navn kun i kursiv og stavet bagfra.

Klik, klik, duut, duut, you know the drill.
Men så:
”Tag den nu Ajnam”
”Øjeblik, Deres opkald behandles”
Duut, duut
”Hej, det er Ajnam, da jeg er utroligt travlt beskæft-
iget i øjeblikket, dels med at redde Verden, dels 
med at sørge for at posten kommer ud til tiden, 
kan jeg desværre ikke være her til at modtage dit 
opkald. Det kan være der er en chance for at du 
kan fange mig på min mobiltelefon på 98121558 
(af hensyn til bloggerens anonymitet bringes her 
nummeret til Sex Bio og Kiosk, Vesterbro i Aalborg, 
red.), der ser jeg med det samme hvis du har 
ringet, skrevet, lagt en besked, sååååøøhh (Ja?, 
red.), det kan nok være en bedre mulighed. Denne 
her telefonsvarer tjekker jeg ikke særlig ofte, da 
jeg ikke særlig ofte er hjemme, øøhhh, så prøv 
igen. Nummeret var 98121558. Du kan selvfølgelig 
lægge en besked her, men igen: jeg tjekker den 
ikke særlig ofte. Du må ha’ en rigtig dejlig dag. Hej, 
he (forkortet af red.)
Duut
Klik

Vi prøver Sex Bio og Kiosk i Aalborg
AP: ”Hold røret med skulderen, tror jeg”
Klik, klik.. Duut, duut
”Det er Ajnam”
”Ja, hej Ajnam, 
det er Jakob 
Thomsen, jeg 
ringer fra det, der 
hedder Medicin-
erOrganisatio-
nens Kommu-
nikationsorgan 
(forkortet MOK, 
red.). Vi er i gang 
med at køre en 
serie omkring 
internetsikkerhed  (Verdensomspændende, red.) 
og om det, der hedder weblogs, også kendt som 
blogs.
”Okay”
”Og så vil jeg høre dig om ikke det er rigtigt at du 
har en blog på internettet? (Muuaahahaa, red.)”
”Jo” (Øv, red.)
”Må jeg i forbindelse med vores serie, stille dig 
nogle spørgsmål”
”Det må du gerne”
”Først vil jeg høre dig, du skriver i din blog at du 
gerne vil være anonym”

"Føler man sig 
som et ’L’, når 
man er 164 cm. 
Høj og bruger 
str. 40 i sko?"

"Af hensyn til 
bloggerens pri-
vatliv bringes 
hendes navn 
kun i kursiv og 
stavet bagfra"

Hvad er en blog?
En weblog (eller blog) er en hjemmeside, som op-
dateres jævnligt med korte tekster (kaldet poster), 
som regel med den til enhver tid nyeste øverst. Ind-
holdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige 
til det politisk debatterende eller tematiske. En 
weblog er ofte knyttet til en person, men kan også 
deles af en større gruppe. En person der skriver 
weblog kaldes en blogger. (fra www.wikipedia.org)

Egyptisk blogger straffes for 
at fornærme islam

Den 22-årige universitetsstuderende Abdel Kareem 
Suleiman fra Egypten skal fi re år i fængsel. 
Han er netop blevet kendt skyldig i på sin blog at 
have fornærmet islam, og straffen er altså en ikke 
undseelig fængselsstraf, skriver Reuters. 
Ud af de fi re års fængsel er tre år for at fornærme 
Muhammed, og dertil kommer et tillægsår for også 
at have fornærmet den egyptiske præsident Hosni 
Mubarak. 
Det er første gang i Egypten, at en blogger bliver 
stillet for en domstol for sine skriverier. Han har 
været tilbageholdt siden november på grund af otte 
artikler, der siden 2004 er blevet publiceret på hans 
hjemmeside
Igennem de seneste tre år er bloggere blevet en 
vej til ytringsfrihed for mange beboere i Melle-
møsten. Mange vurderer, at det startede i 2000, 
hvor en ung iraker skrev fra Irak under invasionen 
under pseudonymet Salam Pax. 
Der er omkring 32 millioner internetbrugere i den 
arabiske verden ud af en befolkning af 347 mil-
lioner. Antallet er dog hastigt stigende. 

Af Lea Wind-Friis. Sakset fra www.politiken.dk

Del 1. Efterlysningen.
Klik, klik, osv. Duut, duut.
”Ja, det er Anne”
”Goddag Anne, du snakker med AP Skovsen fra 
MOK-redaktionen”
”Ja”
”Er der nogen, der har ringet efter dit bælte”
”Hehehe, nej”
”Det er der ikke? Der er heller ikke nogen der har 
ringet med din jakke?” (?!?, red.)
”Hehe, no, hehe”
”Det er der heller ikke”
”Hvad var din umiddel-
bare reaktion på MOKs 
udgave af dit indlæg, 
’Kære du..’?”
”Den forkortede ver-
sion? Jeg tænkte den 
var lidt overfl ødig, for 
jeg havde lavet en efter-
lysning på 
punkt.ku (En hjemme-
side på Det Verdensomspændende, red.), men det 
var lige meget, altså det var ok, det var lige meget”
”Okay. Og tyven har ikke meldt sig?”
”Nej, hvorfor? Er I i gang med at lave en follow-
up?”
”Ja, vi er ved at lave en follow-up til næste MOK, 
selvfølgelig”
”Allright, hehe”
”Er der nyt fra politiet omkring sagsnummer 0109-
75583-00070-07?”
”Nope”
”Det er der heller ikke.”
”Desværre, nej”
”Næste gang du skal i fredagsbar, hvor hænger du 
så din jakke?”
”Den lægger jeg nok ikke fra mig, eller også tager 
jeg en eller anden meget, meget billig og grim jakke 
med”
”Så det bliver ikke en lækker jakke på knage 51 
igen?”
”Det gør det fanme ikke, nej” (Nånå, red.)
”Har du nogle billeder af jakken, vi evt. kan bringe?”
”Jeg tror jeg har nogle billeder hvor jeg har den 
på, men man kan ikke rigtig se den ordentligt, kun 
kraven af den”
”Okay. Det er ikke sådan at du kan fi nde nogle billeder 
af den på Nettet (Det Verdensomspændende, red.) 
og sende dem til MOK?”

”Jeg kan prøve”
”Det lyder fi nt”
”Jeg sidder lige og læser 
cellebiologi, så en over-
springshandling er altid 
velkommen”
”Det er de jo. Men det er 

også et spændende fag. Kan du huske det, Mav, 
cellebiologi?”
Mav: ”Uh, ja, det var tider”
”Ja. Det her er så også en overspringshandling fra 
min side, kan jeg så afsløre.” (Uhada, red.)
”Hehe. Hvad skriver I om I historien?”
”Vi skrev jo den uoffi cielle, forkortede version i sidste 
uge og så ville vi bare høre om der var noget nyt 
i sagen, vi evt. ku trykke” (vi trykker det alligevel, 
red.)
”Jamen, jeg regnede egentlig ikke med at få det igen, 
men så kom jeg af med noget 
harme, så det er godt nok”
”Okay. Tak skal du ha’”
”Jamen det var så lidt, du”
”Hej, hej”
”Hej”

Klonk, klik.
”Hvordan stopper jeg 
denne her? Der? …
Næhh. Fuck, hun ævlede 
løs” (Nå, nå… red.)

Anne mangler 
stadig sin jakke

"Er der no-
gen der har 
ringet med 
din jakke?"

"Uh, ja, det      
var tider"

men så kom jeg af med noget 
harme, så det er godt nok”
”Okay. Tak skal du ha’”
”Jamen det var så lidt, du”

”Hvordan stopper jeg 
denne her? Der? …
Næhh. Fuck, hun ævlede 

Anne mangler 
stadig sin jakke

MOK præsenterer: Telefon Interviews
ARTIKEL
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”Ja”
”Hvordan føles det så umiddelbart at blive afsløret 
på denne her måde?”
”Det er jeg sådan set ligeglad med” (Ren facade, 
red.)
”Okay (lettere skuffet, og med svagt grødet 
stemme, red.). Hvordan vurderer din egen beskyt-
telse af privatlivet og private data på nette (slan-
gudtryk for ”Det Verdensomspændende Internet”, 
red.), på en skala fra et til fem stjerner?”
”Det ved jeg ikke”
”Kom med et skud”
”Nej, men det kan jeg ikke lige bedømme”
”Okay, så skal jeg spørge dig om du kender en 
person ved navn Anne Schwartz?”
”Det tror jeg ikke”
”Nej. Og så skal jeg spørge fra min kolega hvorfor 
du ikke kan li kaffe”
”Øhm, jeg kan godt li’ kaffe, jeg drikker det bare 
ikke særlig meget”
”Hvordan kan det så være?” (Måske var det dér 
Ekstra Bladet sagde fra, red.)
”Jamen, det er bare personlig præference”
”Okay. Endnu et spørgsmål: føler man sig som et 
’L’, når man er 164 cm. Høj og bruger str. 40 i sko?” 
(Undskyld, red.)
”Et ’L’?”
”Et ’L’, et stort ’L’. Det skal lige siges at det er 
altså ikke mig, der har skrevet lige netop det her 
spørgsmål.”
”Øhh, nej, det ved jeg ikke om man gør, det tror jeg 
ikke, det synes jeg ikke jeg gør”
AP, vi skal lige huske at slette det her, inden vi 
trykker det.
”Og så, i en lidt anden boldgade: hvordan har du 
det i forhold til kommunalreformen, og at amterne 
nu er blevet til 
regioner osv.?”
”Det er jeg 
fuldstændig 
ligeglad med”
”Okay, så din 
interesse for 
det, på en 
skala fra et til 
fem stjerner, 
vil være på nul 
el. en. Er det 
korrekt?”
”Ja”
”Okay. Og så omkring din telefonsvarer – har du 
haft manuskriptforfatter på, eller har du selv skrevet 
den?”
”Jamen, det har jeg selv skrevet, eller det har jeg 
selv fundet på”
”Ja. Også omkring telefonsvareren – på en skala 
fra et til fem stjerner, hvad er så sandsynligheden 
for at du redder verden?
”Den er meget, meget lav.”
”Nå, okay.”
”Det er sådan set en joke”
”Okay. Men du skal have tak, Ajnam, det er alletid-
ers”
”Okay”
”Hej”
”Hej igen”

Klik

MOK-red./ AP & Mav

Redaktionen beklager den ringe kvalitet 
af dette indlæg. Det bliver nok ikke 
anderledes i fremtiden

"Fra et til fem 
stjerner, hvad er 
så sandsynligh-
eden for at du 
redder verden?"

ARTIKEL & ANNONCER

ER DU STUDERENDE 
VED DET SUNDHEDSV-
IDENSKABELIGE 
FAKULTET OG HAR DU 
LYST TIL AT ARBEJDE 
FOR ET AF DE MEST IN-
NOVATIVE FIRMAER I 
VERDEN?
Interesserer du dig for IT 
og er du studerende ved Det 
sundhedsvidenskabelige Fakultet, så 
se her! 

Til vores kunde Apple Computer søger vi en 
engageret og initiativrig ”Apple on Campus 
Repræsentant”, der har lyst til at udbrede kend-
skabet til Apple teknologi på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. 

Jobbet
Din opgave som ”Apple on Campus Rep” består 
bl.a. i, at hjælpe og rådgive studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet om brugen af 
Apple teknologi. Endvidere består dine arbejd-
sopgaver i at afholde events, distribuere market-
ingsmateriale, afholde seminarer, lave demoer etc. 
Jobbet lægger op til, at du selv skal bidrage med 
ideer og være med til at udvikle og gennemføre 
forskellige aktiviteter. Forud for jobopstart vil du 
indgå i et produkttræningsforløb, hvor du vil blive 
godt rustet til jobbet, samt møde andre ”Apple on 
Campus Repræsentanter”. I jobbet vil du desuden 
indgå i et team med en anden studerende.  

Arbejdstid          
Arbejdstiden er på ca. 8. timer om ugen, og aftales 
nærmere med Apple Computer.           

Din profil
Vi forestiller os, at du er udadvendt, udpræget 
initiativrig og resultatorienteret. Du kan lide et 
arbejde, hvor du er i tæt kontakt med forskellige 
typer af mennesker. Som person har du et stort 
engagement og er god til at samarbejde. Da jobbet 
lægger op til en stor grad af selvstændighed, er 
det vigtigt, at du har mod på og lyst til, at udvikle 
nye ideer. 

For at komme i betragtning til jobbet skal du 
være studerende ved; Det Sundhedsvidenskabelig 
Fakultet. Desuden skal du helst have minimum 2 
år tilbage af dit studie.   

Det er en fordel, hvis du i forvejen er Mac-bruger, 
men ikke noget krav. Endvidere er det optimalt, 
såfremt du er aktiv medlem af fx en studenter-
forening og derigennem har et bredt netværk på 
universitetet, der gør dig i stand til at komme let 
i gennem med budskaber.  

Lyder jobbet som noget for dig?
Så gå ind på Moments hjemmeside www.moment.
dk og søg på jobnr. 60949. Hvis du har nogle 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lise 
Andersen på tlf.nr. 33 43 26 32. Vi glæder os til 
at høre fra dig.

ADVENTURE, WELL-
NESS OG SPORTFERIE
Datum 5-9 April

Ta chansen at komme bort i påsk- 
sammen med masse nye mennisker.

Vi har lejt ett antal 4 beds varelser med bad og toal-
ett- på et af landets største træningscentre (Rigo). 
(Det ligger vist i Vestjylland – MOK-red.)
Vi kommer at trene, spise og hygge oss sammen 
i 4 dagar. 

Varje dag klocken 10 har vi tillgang till en stor 
treningslokal- der en instrukter fra MOUH -kom-
mer ha forskillige hold.
Efter gemensam frukost er det også tillgang till 
forskillige Sportsfaciliteter;

Wind Surfing
Volleyball
Udlejning af båd eller kano
Badminton
Tennis
Svømmehal
Ridning
Minigolf
Håndbold
Golf
Fodboldbane
Fiskeri
Bowling
Bordtennis, indendørs
Basketball
Petanque
Sportshal
Squashbaner
Fitnessrum og solarium
Massage
Meditation
Shopping

Priset er 1400kr incl boende og al mad.
Vhis du önsker at komme med oss andre-så meld 
dig till til elin på 

elinnilsson_4@hotmail.com 

Incl i priset- 1400

4 nätter
4 aftonmad (bufe, bbq ….)
4 frukost
4 morgonmad
snacks, fika, mm mm
4 morgon treninger mer instrukter
3 frukost hold
4 eftermiddags hold
Tillgang till Danmarks störste treningssentrum
1 års Hostelkort
En typisk dag med oss på treningsrejsen kan se 
sådan her ud;
”Morgonwalk” / sove / yoga / löpning / medditation- 
sammen me instrukter 

Kl 8.00 Dejlig morgonmad.

Kl 10 trening i treningssal sammen med instruk-
ter.

Kl. 12.00 Frukost

Kl. 15 kommer der va en alternativ holdtrening 
sammen med instrukter. 
Ellers kan man bruke några af treningscentrets 
faciliteter som eg; kanot- cykling- swömmning- sty-
rketrening, solarie- shopping i byn-lesning....... 

 Kl. 18.00 Afton; Lage mad samme nog Spise, BBQ-
grillafton, ta in til byn .... etc etc 

Afton- Ringköping by night?
          Bowling
          Vollyboll turnering
          Spel TP.... slappe af... ha de godt... 
          Charader 
          ”Danstrening”
         Dykning

Se et eksempel på 
en rigtig live blog på:

blog.martinbc.dk
(drengene pumper)

Annoncer
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BØGER SÆLGES
Alle bøger er velholdte og i god stand

Miljø og arbejdsmedicin 290,-

Rationel klinik, 4. udg. 190,-

Short practice of surgery, Russel/Williams,
24. udg.
International anerkendt, Modsvarer kir. komp. 
   790,- (ny: 1500)

Anæstesi, Mogensen, 4. udg. 190,-

23707434 / 35372244
 Anna

FORSØGSPERSONER 
SØGES
TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT OM 
KOFFEINS METABOLISME 
J.nr. 01 2006-5849

Projektet:
P450-enzymet CYP1A2 er vigtig i metaboliserin-
gen af mange lægemidler, blandt andet koffein. 
Ved at bestemme ratioerne mellem koffeins 
metabolitter i urinen, kan enzymaktiviteten af 
CYP1A2 estimeres. Ved at undgå indtagelse af kof-
fein i tre uger, fås mulighed for at bestemme, hvor 
langt ned koffeinkoncentrationen kan komme, før 
det påvirker ratioerne mellem koffeinmetabolit-
terne, og dermed optimere målemetoden med 
henblik på prøvetagningstidspunkt. Samtidig vil 
vi gerne bestemme koffein clearance. Du skal i alt 
have taget tre blodprøver (én blodprøve på dag 
1, 2 blodprøver på dag 21, hhv 2 og 7 timer efter 
koffeinindtagelsen). Derudover skal du aflevere 
fem urinprøver (to urinprøver på dag 1, én på 
dag 3, 7 og 21) 

For at kunne deltage i forsøget skal 
du:
1.Være rask, mand/kvinde og 18 år eller derover.
2.Ikke tage nogen former for medicin, ej heller 
naturmedicin. (du må gerne tage p-piller)
3.Være indstillet på ikke at indtage koffeinholdige 
drikke- og fødevarer i tre uger, dvs kaffe, te, cola, 
energidrikke og chokolade.
4.Afgive 5 urinprøver på bestemte dage i perioden 
samt 3 blodprøver (1 første dag, 2 den sidste 
dag)
5.Indtage 200 mg koffein som tablet på Dag 1 og 
Dag 21.

Forløb:
Forsøget løber over 3 uger, hvor du ikke må indtage 
kaffe, te, cola, chokolade eller andre koffeinholdige 
fødevarer.
På bestemte dage i perioden skal du aflevere en 
urinprøve. På første og sidste dag skal du have 
taget hhv 1 og 2 blodprøver. Detaljerne får du 
nærmere besked om.

Honorar:  1500 danske kroner.

Er du interesseret, kontakt da venligst
Læge Thalia Marie Blicher
Klinisk Farmakologisk Afdeling Q7642, Tagensvej 
20, 2200 København N
Tlf.: 35457698;  E-mail: thalia.marie.blicher@rh.
hosp.dk

BØGER TIL SALG
Kompendium i Bakteriologi og Mykologi, US. 
Justesen. 2. udgave
kr. 100 (som ny)

Kompendium i Human Parasitologi, P. Bernhard. 
1. udgave
kr. 30 (som ny)

Kompendium i Virologi, LP. Nielsen. 1. udgave
kr. 70 (som ny)

Rationel klinik, Wulff & Gøtzsche. 4. udgave
kr. 150 (som ny)

Medicinsk filosofi, Wulff. 1. udgave
kr. 240 (som ny)

Miljø- og arbejdsmedicin, H. Autrup. 2. udgave
kr. 425 (som ny)

Kompendium i farmakologi, B. Christophersen. 
2. udgave
kr. 175 (som ny)

Clinical Anaesthesiology GE. Morgan. 3. udgave
kr. 200 (få understregninger)

Kontakt 22119189

NYE PRÆPARATFREM-
STILLERE SØGES !
2 stillinger som præparatfremstiller ved Institut 
for Cellulær og Molekylær Medicin er ledige til be-
sættelse. Vi er et ungt team af 10-15 medicinstud-
erende der står for produktion og vedligeholdelse af 
makroskopiske præparater til tør og våd studiesal, 
samt undervisnings- og eksamenssamlingen.

For at komme i betragtning skal du have bestået 
organkursus I med mindst 10 i karakter, og netop 
have afsluttet 3. semester. Vi forventer at du er 
interesseret i anatomi og dissektion.
Arbejdstiderne er meget fleksible og det forventes 
at du kan arbejde selvstændigt. Du forbliver ansat 
indtil du er færdig med medicinstudiet og skal 
være indstillet på at tage ca. 150 timer pr. år for 
at sikre kontinuitet i arbejdet.

Ansøgningsskema kan afhentes på Institut for 
Cellulær og Molekylær Medicin (Bygning 18.1) og 
afleveres sammen med en motiveret ansøgning 
på ca. en halv A4 side (benyt bagsiden af ansøgn-
ingsskemaet). Dette skal være os i hænde senest 
den 7 marts 2007.

Ansøgere der er kommet i betragtning vil blive 
indkaldt til samtale. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

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 
fleksible og tilpasser os altid den enkelte under-
viser. 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

SÆLGES
Sælges : Med. Komp. 16. Udgave –Stort set 
ubrugt!
Pris : 2800,-

Kontakt : 51924568

ANNONCER



23

BESKRIVELSE AF DE 
FORESLÅEDE NYE SPE-
CIALER :
Forvekslingskirurgi: 
Specialet indebærer, at du ikke magter forskellen 
på højre-venstre, op-ned, samt rostralt og caudalt. 
Det er ligeledes en fordel, hvis du har Gansers 
syndrom. Det var et problem, da du tog kørekort. 
Nu er det din store chance.

Gerontopædiatri: 
Nyder du at tale ned til folk, er her det helt rigtige. 
Alle dine patienter bærer ble, og dit kendskab 
til ble-dermatitis og andre ”røde numser” er af-
gørende.

Rheumatisk socialmedicin: 
Mener du fortsat efter endt studietid, at fibromy-
algi og piskesmæld er rigtige sygdomme, ligger 
her en guldgruppe. Dit klientel er desperat efter 
anderkendelse og din hovedopgave bliver, at være 
patientens advokat.

Placentologi: 
Efter partum, bliver placenta oftest bare smidt ud. 
Det har dog gennem århundrede været anderkendt 
i store dele af Asien, at man kan læse barnets 
fremtid i placenta. En fordel ved specialet er, at 
placenta efterfølgende kan tørres og sælges som 
potensmiddel over nettet. Et beskidt speciale med 
mulighed for at fylde lommerne.

Preputioplastikkirurgi: 
Det er meget enkelt. Tutten er på mode igen. 
Efterspørgslen vil eksplodere de kommende år. 
Er du med i første heat, kan du gå på pension 
som 45 årig.

Desværre har vi kun fået indsigt i de første to 
sider af brevet og kan derfor ikke på nuværende 
tidspunkt bringe yderligere stillingsbeskrivelser.

For yderligere information kan du jo skrive til 
Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Ras-
mussen - hvis du gider!

AFSLØRING
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SÅ ER DET 
TID IGEN!
21 sketches, 
17 melodier 
og alt det løse.  
Den 13. Medi-
cinerrevy i træk 
siden starten i 
1994.
"Ondskabens 
Profylakse" 
gør det over-
ordentlig flot, 

og da redaktionens fotograf/journa-
list/redaktør fik skaffet sig en billet 
(troede den slags automatisk blev 
tilsendt "pressen" med et flot VIP-skilt 
og en flaske champagne?) følger en kort 
anmeldelse - uden at afsløre for meget.  
Der paroderes politikere i Danmark og 
udland, diverse tv-stationer.  Der synges 
og danses, og der krydres til tider med 
lidt intern mediciner-humor.  Bandet  
"Bossa Nova For Lovers", beskriver sig 
selv som "fesent, men flot".  Jeg ved 
ikke, hvor fesent det er - de kommer 
flere genrer igennem - fra Taxa til Dizzy 
og Guns til Fredagsbio - flot det lyder 
det ihvertfald!
Overall den bedste revy i flere år!

Farvebilleder på: www.mok.info

ANMELDERNE SKRIVER:

"5 STJERNER UD AF 5" - 
"...DEN BEDSTE REVY I 
FLERE ÅR."
   - MOK


