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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. kantinen
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: FADL og MOK

Onsdag:  MOK nr 18, årgang 39 udkommer
  GIM møde kl. 16.15 i lok. 9.2.3
  

Torsdag: Kl. 8.30 møde i LU om studiemiljø - Gratis mad!!! 
  Kl. 15.30 Strikkecafé på Skt. Hans torv, strik en  
  elefanthue og gå direkte videre til...
  Kl. 18 - Ungeren demo på Blågårds plads...   
  Bliv væk hvis du ikke vil have brosten i hovedet 

Fredag: Ondt i hovedet... 
  En aften med skødesløst samkvem...  

Lørdag: Kl 9-13: Kajzilla holder åbent hus i  anled-  
  ningen af sin fødselsdag
  

Søndag: Ondt i hovedet efter for mange "stjerne-  
  kastere" hos Kajzilla

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Equip holder månedsmøde kl. 15.30 (Med kaffe og kage)

  PB og Paradise

Tirsdag: Det er i dag at du er fremme i front med din   
  mening. Du vil ikke finde dig i begrænsninger  
  under nogen omstændigheder. Selvstændighed  
  er fint, men pas på at du ikke fejlvurderer   
  situationen.

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
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

APROPOS STJERNER:
Nedenstående er "snuppet" fra www.sunhed-
skvalitet.dk:

"Sundhedskvalitet er udviklet i et samarbejde 
mellem Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet med det formål at under-
støtte det frie sygehusvalg og fremme patienternes 
inddragelse i eget forløb. Sundhedskvalitet skal 
give patienter og pårørende en nem og overskuelig 
adgang til relevante statistiske oplysninger.

På Sundhedskvalitet kan du sammenligne oplys-
ninger om kvalitet og service på landets sygehuse. 

Ved at vælge og sammenligne oplysninger som 
indlæggelsesvarighed, antal genindlæggelser, 
ventetider, hygiejne, mv. kan du for en række behan-
dlinger se, hvordan sygehusene placerer sig i forhold 
til hinanden og landsgennemsnittet. Informationer, 
som kan hjælpe dig, når du skal vælge sygehus.

Det tilrådes dog, at du taler med din læge eller 
patientvejleder om oplysningerne før du vælger 
behandlingssted

Sundhedskvalitet baserer sig på allerede eksister-
ende og offentliggjorte data. Der er således hentet 
data fra Landspatientregisteret (LPR), Patientinfo.
sst.dk, Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), 

Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser 
(LUP), m.fl.

Data bliver opdateret løbende og du kan ved at 
trykke på de enkelte tal se, hvornår tallet sidst er 
blevet opdateret.

Vi håber du vil tage godt imod Sundhedskvalitet 
og bruge websitet - også selvom du ikke står umid-
delbart foran selv at skulle vælge sygehus."

Stjernerne er baseret på nøgletallene her ved siden 
af. Det spændende er nu, hvordan man har valgt at 
vægte de forskellige variable. F.eks. er det interes-
sant at vide om "skade ved operation" vægtes 1:1 
med "toiletforhold", for så ville man teoretisk set 
kunne have et sygehus med 2 toiletter pr. patient, 
men med en grotesk høj komplikationsrate, der lå 
lige så lunt i svinget som et sygehus med toilet/bad i 
kælderen, men uden kirurgiske utilsigtede skader...  
På samme måde kunne man måske forestille sig 
sygehuse hvor de ansatte ALDRIG vasker hænder, 
men er ekstremt dygtige til at skabe tryghed 
ved udskrivelse ville blive rangeret lige så godt 
som sygehuse, der stort set altid laver fejl ved 
medicinering, men hvor de ansatte til gengæld 
spritter hænderne af HVER gang de bare ser en 
ny patient... Ved ikke hvordan de gør, men det er 
da spændende!

MOK/Christen

"Kære studerende ved SUND
Vi sætter uddannelser og studiemiljø i fokus ved stormøde i Lundsgaard den 8. marts. 

Dekanatet indkalder alle studerende og ansatte til stormøde den 8. marts kl. 8.30 i Lundsgaard auditoriet. 
Ved mødet vil dekan Ulla Wewer byde velkom-men til de ny studieledere og studienævn og takke de afgående. Samtidig vil dekanen fortælle jer 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."
Læs mere på side 6

STUDIET OG OTTO
NÅR EN SAILOR 
FORLADER RORET

"Alle burde vær'  flot tatoveret
som et dybfølt symbol på vor savn
Paa vor Arme så smukt dekoreret

med et Hjerte, hvor der staar dit Navn."

Åh Otto, din gamle sømand, så blev det sgu din tur! 
Dit lys brændte ud, eller måske i dette tilfælde, to 
lys (red. "på et bord...") Tak for "Søren Banjomus", 
tak for "Du lille fisker", tak fordi du altid var der 
for os. 
Baggårdspumaen kaldte vi dig. Det var jo kærligt 
ment, det ved du, men stadig sagde vi det ikke uden 
smerte. Vi vidste jo godt hvilket liv du levede. Du 
levede stærkt, og måtte som ordet siger dø ung 
- alt for ung. Dit liv var et liv på kanten og din 
kompromisløse ærlighed skinnede igennem i enh-
ver rolle du påtog dig. Lige fra barpianisten Lasse 
i filmen "Man sku' være noget ved musikken! til 
rollen som den syge kirkegårdsgraver i "Hør, var 
der ikke een som lo?" - ingen rolle var for stor til 
dig. Eller for lille. 
Men allerbedst husker vi dengang du sang dig 
ind i vores unge, dirrende hjerter med sange som 
"To kammerater" og "Har du set Mona Lisa?" Og 
det har vi; set Mona Lisa, men det havde vi ikke 
dengang, og netop derfor står du så stærkt i vores 
hukommelse. Fordi du turde! Fordi du ville! Fordi 
du gjorde de ting, vi andre ikke havde modet tid, 
men som vi drømte om når livet gik imod. Du tog 
springet: var med i den tyske "Schlagerparade" og 
i det svenske melodi grand prix, tænk at du turde. 
Du var i sandhed præriens skrappe dreng!

Otto, kan du se os nu? Kan du se ned på os, mens 
vi løber rundt som små myrer i en tue? Og synes 

du vi gør det godt nok? Vi prøver i hvert fald, det 
kan ingen tage fra os. Måske sidder vi lidt for længe 
og lader som om vi ikke har set at den journal 
skulle skrives. Måske ringer vi ind og melder os 
syge, mens vi i virkeligheden krymper sammen 
under dynen, med hylende tømmermænd tirsdag 
morgen og ser DR derude fordi vi kaster op, hvis vi 
rækker ud efter fjernbetjeningen. Og måske siger 
vi at vi er fuldstændig holdt op med at spise slik, 
men skynder os at tage fem stykker haribo-mix i 
munden, når vi er alene med slikskålen. Men det 
meste af tiden der gør vi det bedste vi kan. Er det 
godt nok? Please, sig at det er godt nok til dig, for 
så er det hele til at leve med.

Er der mere at sige? Ikke lige nu, men måske kom-
mer vi i tanke om det senere. Indtil da så "Godnat 
lille du", "Du lille fisker". Du var "Drengen der ville 
gøre det umulige", og du gjorde det. 

Far vel. For evigt vil vi være dine piger i trøjen og 
dine tossede drenge. Kh Mig og Charly.

+ Stort knuz fra Susanne, Birgitte og Hanne og 
Tove og Anne og Lizzi og Kiz. Foruden Agnete, Elisa 
og Grethe og Anne-Merethe, og Molly og Liz.

Til ære og minde for 
Otte Herman Max Brandenburg. 

* 4. sep. 1934 - † 1. mar. 2007. 

"Næste stop - Paradis".
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HOLDPLADS OG 
OBLIGATORISK 
UNDERVISNING FOR 
PRINS KNUD

Du skal deltage i den undervisning 
du er holdsat til. Du kan ikke regne 
med at få den gentaget. Det betyder, 
at udebliver du fra obligatorisk 
undervisning, vil du blive forsinket 
i dit studie. Er du på første studieår 
betyder udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke kan 
overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
undervisning. Obligatorisk undervisning betyder 
100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke 
at møde til obligatorisk undervisning eller bliver 
du syg, så kom ned og snak med en studievejleder 
hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning eller mangler du at 
gennemføre obligatoriske studieelementer kan du 
ikke få godkendt dit kursus. Har du ikke godkendt 
kursus kan du ikke gå til eksamen i det pågældende 
fag. Udeblivelsen betyder altså i de bedste tilfælde 
”kun” studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning fra 
studiet. 

På første studieår(1. og 2. semester) er konsekven-
sen af, at du udebliver fra obligatorisk undervisn-
ing, at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed 
kan du ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL 
OBLIGATORISK UNDERVISNING.

ORLOV OG 
SEMESTERFRI

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 

EFTERÅR 2006
   Studievejledningen for Medicin Uge 10-11 

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
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   1600 – 1900 Malene Esager Liberoth
Torsdag 8/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen
Fredag  9/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Onsdag 14/3 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund 
Onsdag 14/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 14/3 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth
Torsdag 15/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen
Fredag  16/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid -for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

Den Internationale Studievejledning 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver onsdag                          1000 – 1200 Eva Maryl 
Hver fredag  0900 – 1000  1000 – 1200 Eva Maryl 

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

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

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

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

For at få det på det klare. Det er altså snyd, at…

· Skrive under for en anden person, ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 

· Skrive under for en anden person, ved aflevering 
af opgaver og rapporter.

· Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.

· Skrive af fra andre studerendes tidligere aflev-
erede eksaminer, opgaver eller rapporter i ek-
saminer, opgaver og rapporter.

· Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 

· Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som tilladte 
hjælpemidler.

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

Og det ville jo være lidt bittert ikke!!!

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

OBLIGATORISKE 
STUDIEELEMENTER PÅ 
BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå 
op til eksaminerne på bachelordelen?

2006-ORDNINGEN
1. semester:
Eksamen i basal humanbiologi:
Godkendelse af øvelser i medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende tavshed-
spligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient kontakt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter
For biokemidelens vedkommende endvidere delt-
agelse i øvelsesplanlægning og –efterbehandling

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

3. semester:
Eksamen i bevægeapparatet og nervesys-
temet
Aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter i 
fysiologi
Gennemført og godkendt dissektionskursus

2000/2005-ORDNINGEN
4. semester
Integreret eksamen organkursus 2-3
Aflevering og godkendelse af rapporter

5. semester
Integreret eksamen i organkursus 4-7
Aflevering og godkendelse af rapporter

6. semester
Integreret eksamen
Godkendt tidligt klinisk ophold
Aflevering af OSVAL I, samt OSVAL-frem-
læggelse
Deltagelse i de mikrobiologiske grundkurser

STUDIET



5
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, 
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.

Studietilbud
Danish Biotechnological Society 
Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology
Indbyder til Symposier og Konference:

Nobel Prize 2006 meeting

RNA INTERFERENCE 
Wednesday May 30, 2007 10.00 – 17.00
The Lundbeck Auditorium, Copenhagen Biocenter, Ole Maaløes vej 5, Copenhagen, Denmark

Registration on-line: www.biokemi.org or www.ida.dk
Everybody is welcome. Admission is free. 

Secretariat
Vivian Juhl, Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology, Dept. of Clinical Biochemistry, Glostrup 
Hospital, 2600 Glostrup, Denmark. Tel: 43 23 24 58. vijb@glo.regionh.dk

AMP-ACTIVATED PROTEIN KINASE: 
A KEY PLAYER IN CONTROL OF METABOLISM AND GROWTH 

Tuesday April 17, 2007 13.30 – 17.00
Auditorium X, Biocentrum-DTU, Technical University of Denmark, Lyngby.  
Registration on-line: www.biokemi.org or www.ida.dk
Everybody is welcome. Admission is free. 

Secretariat
Birgitte Magnér-Egeberg, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Netværkscenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, 
DK-1780 København V, Tel: 33 18 46 46, Fax: 33 18 48 87, e-mail: bme@ida.dk

2nd Danish Conference on Molecular Biology and Biotechnology 

HIGH THROUGHPUT BIOLOGY -
GENOMICS, FLUXOMICS, PROTEOMICS AND INTERACTOMICS
 
Thursday, May 24 - Friday, May 25, 2007.
Hotel Munkebjerg, Vejle, Denmark  

Registration on-line: www.biokemi.org or www.ida.dk 
Registration fee covers scientific program, exhibition, lodging, meals and transportation from Vejle. Regular 
fee: Members of DBS or DSBMB 3200 Kr. Non-members 3700 Kr. Reduced fee for Ph.D. and Master Students: 
Members of DBS or DSBMB 1600 Kr. Non-members 2100 Kr. One-day participants 1000 Kr. Number of 
participants limited to 150. Deadline for registration and abstracts: May 1, 2007.

Vendor exhibition contact
Vivian Juhl, Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup, Tel.: 4323 2458, Fax: 
4323 3929, e-mail: vijb@glo.regionh.dk 

Secretariat
Birgitte Magnér-Egeberg, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Netværkscenter, Kalvebod Brygge 31 – 33, 
DK-1780 København V, Tel: 33 18 46 46, Fax: 33 18 48 87, e-mail: bme@ida.dk

Læs mere og se programmer på www.biokemi.org

 
Til pressen  5. marts 2007

NY BOGUDGIVELSE:
’HÅBETS TEKNOLO-
GI - SAMFUNDSVI-
DENSKABELIGE PER-
SPEKTIVER PÅ STAM-
CELLEFORSKNING’
Seminar mandag den 12. marts 
2007 kl. 15-17
Københavns Universitet, Center for Sundhed 
og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, 
(Kommunehospitalet), lokale 5.1.28

Stamcelleforskning er kontroversiel i sit udgang-
spunkt, fordi forskningen er inde og røre ved selve 
’livet’. Stamcelleteknologien er håbets teknologi, 
men skal teknologien realiseres, forudsætter det en 
social produktion af håb. Det er den samfundsvi-
denskabelige udforskning af denne dobbelthed, der 
er omdrejningspunktet for den nye bogudgivelse: 
’Håbets teknologi – Samfundsvidenskabelige per-
spektiver på stamcelleforskning’. Bogen er redig-
eret af professor og forskningslektor Lene Koch og 
adjunkt Klaus Høyer fra Københavns Universitet 
og udgives fra Forlaget Munksgaard med støtte fra 
satsningsområdet BioCampus. 

I anledning af udgivelsen afholder 
BioCampus den 12. marts et seminar 
med oplæg fra nogle af bogens 
forfattere og efterfølgende debat. 

Program
• Velkomst ved Lene Koch• Maja Horst: ’Stamcel-
ler, offentlighed og formidling’ 

• Mette Nordahl Svendsen: ’Patient eller donor?’   

PAUSE

• Henriette Langstrup: ’Hvem er brugeren?’

• Debat og afslutning

Læs mere på forlagets hjemmeside
http://www.munksgaarddanmark.dk

’Håbets teknologi’ udkommer den 15. marts. An-
meldereksemplar kan rekvireres via kommunika-
tionsmedarbejder Kirsten Baltzer Kahr på e-mail: 
kbk@adm.ku.dk
Læs mere om BioCampus på satsningsområdets 
hjemmeside. 

MOK-redaktionsmødet i 
mandags  stod i kagens 
tegn.
Menuen stod på en hjemmerørt Ka-
jzilla-kage med lyserødt cremesnask 
baseret på rene naturprodukter: smør 
og glasur. Kagen var betrukket med 
marcipan i en dejlig lys galdegrøn nu-
ance, og var dekoreret med chokolade 
og sukker. 
MOKs egen kagekender BC udtaler: 
"den var massiv til at starte med, men 
nu er smøret næsten smeltet, og så er 
den meget mere medgørlig."
MOK takker vores egen Elise for 
kagen. Din neglect af MOK er næsten 
tilgivet.

Udseende:

Kreativitet:

Smag:

STUDIET
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CeKU - CENTER 
FOR KLINISK 
UDDANNELSE

GRATIS KURS-
ER
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 pa-
tient eksamen på 12. semester, og til at genop-
friske færdighederne inden et lægevikariat eller 
turnus.

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 – Tei-
lumbygningen – 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 l-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer
Journaloptagelse og objektiv us.
Målet med kurset er at give studerende redsk-
aber 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 inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
gennemgang og træning i anamneseoptagelse 
samt den objektive undersøgelse.
Basal Neurologisk Undersøgelse
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neu-
rologiske undersøgelse samt demonstration af 
teknik og diverse håndgreb, indøvelse af sys-
tematik i neurologisk undersøgelse, træning i 
nogle af de vigtige undersøgelser på hinanden, 
mulighed for at bruge den indlærte undersø-
gelses teknik på rigtige patienter samt se even-
tuelle 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. rytme-
genkendelse, defi brillering og medicinering 
efter gældende europæiske standarder, intensiv 
træning i praktisk basal og avanceret geno-
plivning på realistiske fantomer, træning i team-
lederfunktionen i diverse realistiske hjertestop-
scenarier

HVAD GØR STUDENTERRÅDET EGENTLIG FOR DIN 
SU????
Af Malene Engdahl, SUND-repræsentant i Studenterrådets Bestyrelse.

Der er blevet diskuteret ”SU” i de seneste MOK, og der er kommet spørgsmål om hvad Studenter Rådet (SR) 
egentlig laver for studerende. Alle fakulteter er repræsenteret i SR bestyrelse, og der sidder undertegnede 
som repræsentant for det Sundhedsvidenskabelige fakultetet. Panum er jo langt væk fra SR, og det er ikke 
altid let have styr på hvad der sker, derfor vil jeg gerne fortælle hvad SR arbejder for i SU-rådet. Jeg i har haft 
kontakt med vice formand i Studenter Rådet(SR), Pernille Skipper, og hun fortæller om SR’s SU politik.

”Studenterrådet mener til enhver tid, at SU’en er for lav, og arbejder
altid for en højere SU. Studenterrådet er bl.a. repræsenteret i SU-rådet
igennem Danske Studerende Fællesråd(DSF), så vi arbejder dagligt med spørgsmålet.

Studenterrådets mantra er, og har altid været, “en SU til at leve af”. Altså SU’en bør være så høj, at man 
ikke behøver at arbejde ved siden af, fordi det at studere er et fuldtidsjob.

Omvendt har der været enormt mange angreb på SU’en de seneste år. Og der har DSF og SR været tilstede 
med det samme. Det var bl.a. DSF og SR’s lobbyarbejde, som understøttede demonstranternes krav om ikke 
at forringe SU’en i forbindelse med velfærdsforliget i maj 2006.

Det er rigtigt, at det er enormt svært at overbevise politikere om, at SU’en skal være højere, når der mange 
steder i samfundet hersker en opfattelse af, at studerende er forkælede. Men ikke desto mindre er det netop 
vigtigt, at de studerende står sammen om vores organisationer, så det er tydeligt for politikere, at der er 
opbakning til kravene.

SU’en er en hjertesag for alle studenterpolitikere - inklusive SR.”

I SR’s SU-notat fra 2003 beskriver SR 4 kernepunkt de arbejder for:

1) Studerende med børn
 I 2003 krævede SR at studerende med børn skal ligestilles med resten af befolkningen, når det drejer sig 
om barselperioden. Således foreslog SR, at antallet af  fødselsklip fordobles til 24 til moderen og 12 klip til 
faderen.

2) SU til studerende med handicap
Studerende med handicap har ikke samme mulighed for at komme ind på og gennemføre deres ønskestudie. 
Fx er studerende med handicap underlagt det såkaldt dobbelte optag, hvilket er udtryk for, at man både skal 
opfylde kriterierne for ydelser efter lov om aktiv socialpolitik såvel som uddannelsens formelle optagelseskri-
terier. At give studerende med handicap mulighed for at få SU med tillægsstipendium svarende til den tabte 
erhvervsevne vil imødekomme problemstillingen om dobbelte optag. Samtidigt skal SU-systemet tage højde 
for de særlige problemer, der fx opstår i forbindelse med anskaffelse af særlige undervisningsmaterialer, og 
således ikke straffe den studerende for studietidsforlængelse som følge af eksterne påvirkninger.

3) Rådighedsbeløb 
Rådighedsbeløbet er summen af SU-stipendiet, SU-lån og det mulige fribeløb. SR mener ikke, at det er en 
brugbart eller rimeligt begreb, da man ikke forvente, at alle ønsker at gældsætte sig eller påtage sig erh-
vervsarbejde. Såfremt SU-systemet fortsat skal operere med dette begreb, så foreslår SR, at et fravalg af 
SU-lån skal kunne konverteres til et tilsvarende højere fribeløb.

Valmulighed mellem:

   +   +  

SU-Stipendieum  SU-lån  Fribeløb

eller SU-stipendium + højere fribeløb

4) Fribeløb
SR mener, at fribeløbsstørrelserne ikke hænger indbyrdes sammen, samt at fribeløbsstørrelserne bør haves. 
Den maksimale disponible indkomst fås ved at få SU, gældsætte sig og tage erhvervsarbejde, mens det 
ikke kan ”betale” sig bare minimalt at fravælge SU og tjene lidt ekstra via fribeløbet. Samtidigt modsvarer 
fribeløbsstørrelserne ikke de reelle behov blandt de studerende. SR mener, at det laveste fribeløb skal hæves 
til 6-7000kr., og det mellemste til 17-18.000 kr.

   +   +     +   +     +   +  

VIS AT STUDIEMILJØET BETYDER 
NOGET FOR DIG!
Af Kenneth Geving Andersen
Formand i SundRådet

Vi havde et Lundsgaardsmøde for ikke så lang tid siden. Den gang var det om nedskæringer, og Lundsgaard 
var fyldt op, nogen kunne ikke engang komme ind. Det viste at de studerende ikke finder sig i at studiet 
forringes.

Nå på onsdag holder dekanatet et Lundsgaardsmøde igjen. Denne gang er det noget lang mere hyggeligt på 
dagsorden, nemlig forbedringer av studiemiljøet. Det er lagt fram planer som vil give en bedre service og 
planer der vil gøre Panum til et hyggeligere sted at være.

Dog ved vi at biblioteket er proppet allerede flere måneder før eksamenstiden har begynt. At det stadig er 
koldt på Panum og at lyset slukkes for tidlig. Vi ved at det er uhyre vanskeligt at finde et fornuftig sted at 
skrive rapport eller arbejde med sin læsemakker.

Vi presser på at få en løsning på dette. Men det kommer ikke af sig selv. Kom til mødet og vis dekanatet at 
dit arbeidsmiljø betyder noget for dig.

Debat
STUDIET & DEBAT
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INSTITUT FOR 
IDRÆTSMEDICIN, 
BISPEBJERG 
HOSPITAL SØGER 
FORSØGSPERSONER 
der opfylder følgende krav: 
Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke 
ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:

Rie Harboe Nielsen, stud.med., skolarstipendiat
tlf. 26131377 eller 35316663
mail:RNIE0029@bbh.regionh.dk

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

Summer School in 
International Health

Københavns Universitet afholder et fi re ugers hel-
dagskursus på engelsk i International Sundhed.

Sted: Panum Instituttet samt lokaler i det tidl. 
Kommunehospital i Kbh.

Deltagere: Ansøgere med medicinsk eller anden 
baggrund, som har interesse for international 
sundhed.

Tid: 6. aug. til 31. aug. 2007
Ansøgningsfrist 25. april. 

Pris: Kr. 3.900 for ansøgere, der ikke er indskre-
vet på Københavns Universitet.

Ingen eksamen, men fremmøderegistering. 
Kurset er akkrediteret til 7,5 ECTS.

Læs mere om kurset og hent ansøgningsskema 
på:

www.pubhealth.ku.dk/ais_en

Koordinator: Birgitte Gantriis 
Summerschool-ih@pubhealth.ku.dk

FREMLEJE SØGES
Møbleret lejlighed søges FRA IDAG til kinesisk 
ph.d.-studerende på Rigshospitalet, Jinxing Huan, 
samt familie, i ca. 4 måneder.
Størrelse: min. 2V
Max. månedlig husleje: 6.000 kr.
Kontakt: Jinxing (taler engelsk) på 6070 3186 eller 
jinxinghuan@hotmail.com

LÆSEMAKKER SØGES TIL 
12. SEMESTER
Står du også og mangler én at gennemgå eksa-
mensstoffet med, så kontakt mig.
Med venlig hilsen Rasmus Gaarde Madsen
Mobil 22 33 82 82

INFORMASJONSMØTE
Turnus i Norge med mer! 

Nmf avholder informasjonsmøte for kommende, nye og gamle medlemmer. Alle er velkomne! 

Fredag 9. mars kl 16 i Store møtesal

1. Hva er Nmf, og hvorfor være medlem? 
 Medlemsfordeler 
 Kommende kurs 
 Rett til lønn mm.

2. Torstein Schrøder Hansen (Nmfs representant i turnusrådet) informerer om 
 Problemene med turnustjenesten 
 Turnuskø og rettigheter 
 Løsningsmuligheter 
 Hva skjer videre med turnus? 

3. Spørsmål og svar

Nysgjerrig? Spørsmål og meninger du vil dele med oss? Møt opp! Vi gleder oss til å se deg!

Spørsmål om møtet kan rettes til anjaheen@stud.ku.dk eller helga@nmfutland.com.
WWW.MEDISINSTUDENT.NO/UTLAND

DEMONSTRATORER 
SØGES TIL 
MIKROSKOPISK 
STUDIESSAL
Stillingerne kan søges af medicinstuderende 
med et godt kendskab til mikroskopisk anatomi. 
(Bestået 5. semester – 
ny ordning)
Timeløn: Kr. 178,17 + feriepenge

Ansøgningsskema kan afhentes på instituttets 
sekretariat, bygning 18.1. eller rekvireres på 
mailadressen: undervis@mai.ku.dk

Ansøgningen skal være INSTITUT FOR CEL-
LULÆR OG MOLEKYLÆR MEDICIN i hænde 
senest den
16. marts 2007.

STUDIEJOB
Phonere til Telemarketing 
– Privat søges

Kræftens Bekæmpelse søger medarbejdere, der 
kan indgå i vores telemarketing team på 75 
timelønnede studerende.

Telemarketing gruppen er en del af Market-
ingafdelingen og udfører opgaver for afdelingens 
projektgrupper. Der ringes til private fra mandag 
til torsdag i tidsrummet 17.15 – 21.00.

Følgende krav stiller vi til dig som ny medarbe-
jder:

· At du kan arbejde 2 aftener pr. uge
· At du har lyst til at viderebringe kendskabet til 
   Kræftens Bekæmpelse
· At du er udadvendt og salgsminded
· At du har en høj arbejdsmoral
· At du udviser gejst og positivt adfærd

Vi tilbyder
· En meget fleksibel arbejdsplads
· Et godt arbejdsmiljø blandt gode kolleger
· Et godt uddannelsesprogram
· Gode lønvilkår
· Røgfri arbejdsplads

Er du interesseret i jobbet, så send en ansøgning til 
bib@cancer.dk eller ring til Birgitte Buus på telefon 
35 25 75 64, mellem kl. 13.00 – 19.00. 

Arbejdet foregår hos Kræftens Bekæmpelse, 
Strandboulevarden 49,
2100 København Ø 

TEKNISKE 
ASSISTENTER SØGES 
TIL MIKROSKOPISK 
STUDIESAL
Arbejdet som TA består i at åbne/lukke studie-
salen, løse diverse praktiske opgaver (vedligehold-
else af mikroskoper, oprydning osv.) på salen samt 
– i det omfang man vil – at hjælpe de studerende 
med at spotte. Der er fire tekniske assistenter og 
to demonstratorer ansat.

Det er en fordel, hvis man ikke er så langt på 
studiet, men ellers kræves der ingen særlige forud-
sætninger – end fleksibilitet og godt humør. 

Dog skal man være medlem af FADL.
Timeløn: 133.36 kr. + feriepenge. 
Ansøgningsskema kan af hentes på instituttets 
sekretariat, bygning 18.1. eller rekvireres på
mailadressen: undervis@mai.ku.dk
Ansøgningen skal være Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin i hænde senest den 16. marts 
2007.

SUNDRÅDET SØGER 
SEKRETÆR
Som sekretær bliver du del af en SundRådets be-
styrelse. og får dermed en god mulighed til å lære 
studenterpolitik på fakultetsniveau.
 
Som sekretær er man en nøglespiller på holdet. 
Man skal hjælpe til med at de vedtag som Sun-
dRådet aftaler bliver fulgt op. Derudover skal man 
føre referater til møderne, samt  mindre opgaver 
som aftales med bestyrelsen løbende.

Vi regner med en arbejdstid på ca. 2 timer/ uge. 
Arbejdsbelastningen kan variere, alt efter hvordan 
mødeaktiviteten er. Arbejdstiden er fleksibel, og 
du får også indflydelse på mødeplanlægningen. 
Den totale rammen er ca. 40 timer/semester.

Løn:
120 kr/ time.

Hvis det lyder interessant, skriv til adm-
sundraadet@punkt.ku.dk, eller ringe på 
26258003

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

TILMELD DIG PBS
ER DU TRÆT AF RYKKERE?

Hvert år udsender FADL langt over 300 rykkere til medlemmer, der ikke får betalt 
kontingent og forsikring til tiden. 

Tilmeld dig PBS allerede i dag og undgå rykkergebyr og risiko for at blive spærret, så 
du blandt andet ikke kan tage FADL-vagter eller tilmelde dig lægevikarkurser. Med PBS 
bliver dine regninger altid betalt til tiden, også selvom du flytter og glemmer at oplyse 
din nye adresse.

Udfyld nedenstående blanket og aflever den i FADLs Sekretariat eller i den hvide 
postkasse ved døren.

TILMELDING TIL PBS

Jeg ønsker fremover at betale følgende ydelser gennem FADL via PBS.

Forsikring  Kontingent

Navn

CPR-nummer

Reg.nr.

Kontonummer

Dato/Underskrift

UGESKRIFTET
Som medlem af FADL kan du tegne et 

abonnement på tidsskriftet Ugeskrift for 
læger. Det koster kun 636,25 kr. pr. halvår, 
og du kan tilmelde dig ved at udfylde en 
blanket i FADLs Sekretariat.

Husk også at kigge forbi Sekretariatet 
og få det nyeste orange klistermæske til 
studiekortet, så du kan få 15% rabat i Bog-
laden på blandt andet bøger fra FADLs 
eget forlag og på sports- og fritidstøj i 
Eventyrsport.

FADL har inviteret uddannelsesregio-
nerne, sygehusområderne, Yngre Læger 
og andre relevante personer fra hele Dan-
mark for at hjælpe dig finde ud af hvor du 
gerne vil være i turnus. Det finder sted føl-
gende steder og datoer:

– Odense: 13. marts kl. 13-16, Wind-
sløwparken 25 (cafe/bazar samme sted)

– København: 14. marts kl. 15.30-18.30, 
Lundsgaard Auditorium (cafe/bazar i 
Studenterklubben)

– Århus: 15. marts kl. 13-16 i Store Anato-
misk Auditorium (cafe/bazar i Medici-
nerHuset)

Programmet er som udgangspunkt ens 
de tre dage og ser således ud:

– Introduktion fra FADL : 5 min

– Præsentation af alle fremmødte repræ-
sentanter : 10 min

– Oplæg ved repræsentanter fra Uddan-
nelsesregion Øst, Region Hovedstaden 
og Region Sjælland : 15 min

– Oplæg ved repræsentanter fra Uddan-
nelsesregion Syd og Region Syd : 15 
min

– Oplæg ved repræsentanter fra Uddan-
nelsesregion 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 besvare 
spørgsmål

Forventet varighed : ca. 1 ½ time.

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

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

Hold dig derfor opdateret på  
www.FADL.dk!

SKAL DU I TURNUS?

INDRE ORGANER
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Kære medstuderende,

Nedenstående indlæg er en beretning 
fra Århus om den beklagelige situation, 
som 25% af hvert semester på deres kan-
didatdel vil komme til at stå i - allerede fra 
dette efterår. Dekanatet i København har 
tidligere puslet med idéen om  at sende 

os på klinikophold i Sydsverige, og man 
behøver ikke stor fantasi for at forestille 
sig en genoplivning eller videreudvikling 
af dette projekt. 

Århusianernes problemstilling er der-
for i høj grad relevant for os som stude-
rende i København, og kan ikke blot af-

VIGTIGT

LÆGESTUDERENDE TVINGES VÆK FRA ÅRHUS

skrives som et problem for ”provinsen”.

FADL i København støtter stærkt op 
om det arbejde, som vores medstude-
rende i Århus i disse dage udfører for at 
undgå tvangsflytning af de studerende til 
Aalborg. Vi undersøger i fællesskab nøje 
på, hvilke områder København kan as-
sistere Århusianernes kamp og vil melde 
mere ud efterhånden, som der sker opda-
teringer i sagen. 

Det sker bl.a. på www.fadl.dk og på 
www.studmed.dk, som allerede har ydet 
en god dækning af sagen.

Morten Andresen

Formand for FADL,  
Københavns Kredsforening

På et stormøde i onsdags blev det 
meddelt, at kandidatdelen af det Århu-
sianske lægestudium fra efteråret skal 
kunne tages i Aalborg, og at der vil være 
et antal pladser, der skal fyldes op ved 
lodtrækning og efterfølgende tvangsflyt-
ning. Disse tiltag er vedtaget fuldstæn-
digt uden om de studerende.

I praksis vil forslaget betyde, at nuvæ-
rende studerende fra 5. til 8. semester 
hvert halve år i de sidste 2½ års studietid 
skal trække lod om, hvilken by, de skal 
læse i. De, der er startet senere end dette, 
er stillet i udsigt, at de, når de når 8. seme-
ster, skal trække lod om, hvorvidt de må 
blive i Århus, eller om deres kandidatdel 
skal tages i Aalborg. Der er altså tale om 
flytninger, der er langt mere omfattende 
end de klinikophold, vi alle kender og 
som i forvejen findes i Århus på 3., 8., og 
10. semester.

Det skal understreges, at der ikke fin-
des et akut pladsproblem på lægestudiet 
i Århus. Optaget har været uændret siden 
2001, og i 2004 var der lige så mange stu-
derende på de sidste semestre som nu. 
Man må altså mistænke, at der ligger an-

dre motiver bag beslutningen.

Fra de studerendes side betvivler vi 
ikke kvaliteten af en kommende uddan-
nelse i Aalborg, og på længere sigt er det 
meget sandsynligt, at en række indfødte 
nordjyder vil ønske at tage imod et tilbud 
om at vende hjem for at færdiggøre stu-
diet. Lige nu skræmmer tvangselementet 
dog, idet de studerende både familiært, 
socialt og økonomisk har indrettet sig ef-
ter at skulle være i Århus.

Situationen har relevans i hele landet, 

idet beslutningen, hvis den bliver imple-
menteret, kan danne præcedens og der-
ved skabe usikkerhed for alle studerende.  
Det handler ganske enkelt om, at der skal 
være gennemskuelighed og sikkerhed i 
systemet, så vi som studerende ved, hvor 
vores studium skal foregå og kan plan-
lægge vores liv derefter.

Mikkel Fode

Formand for  
Uddannelsespolitisk Udvalg

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
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.

NYE FORBEDREDE ÅBNINGSTIDER PÅ DIT VAGTBUREAU

For bedre at kunne imødekomme ønsket om en ugentlig lang åbningstid på Vagtbureauet, 
har vi ændret vores åbningstiden for personlig henvendelse til følgende:

Mandag, tirsdag, onsdag  fra kl. 9:00 til kl. 16:00
Torsdag   fra kl. 9:00 til kl. 18:00
Fredag    fra kl. 9:00 til kl. 14:00

Disse nye åbningstider træder i kraft fra uge 11, dvs. fra mandag den 12. marts.

MANGLER DE MEDICINSTUDERENDE I KØBENHAVN 56 
MILLIONER?

Lige lidt statistik fra dit Vagtbureau:

I 2006 var der 1.726 medicinstuderende i København, der tog vagter gennem Vagtbu-
reauet. De tjente i gennemsnit 46.793 kr. Det er rigtig godt og er med til at holde gang 
i FADL.

Hvis alle, der tog vagter i København, tjente op til SU-grænsen (i 2006 på kr. 72.110), ville 
de i 2006 tjene til sammen 56.043.101 kr. ekstra.

Her i starten af 2007 følger vi en tendens, der har været gældende over de senere år. 
Flere bestillinger fra hospitalerne og færre studerende, der kan tage disse vagter. Selv 
om vi nu har fl ere hold end nogen sinde før, er vi jo også opmærksomme på vores 
løsvagter. Hvis der skulle være tvivl om hvorvidt der er vagter at få, vil vi gerne mane 
denne tvivl i jorden; der er p.t. 200 – 250 ubesatte vagter om ugen, så der burde 
være rig mulighed for at få en passende vagt. Hold Jer endelig til :-)

DER ER 2 LEDIGE PLADSER PÅ SPV-KURSUS 
F07-10!

Hvis du ønsker et SPV-kursus i foråret 2007 er der 2 ledige plader 
på Hold 10.

Ny ansøgningsfrist er mandag den 12 . marts kl. 10.00

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

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

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

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

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

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- Gyldigt akkrediteringskort
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter en gang i mellem
- er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf. 35245402 eller mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Fredag 16. marts kl. 10.00 2007 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – hold 1502

BIOPSIHOLD 1608 
RIGSHOSPITALET
 - søger l nyt medlem

Vi er et lille hold på 7 medlemmer, hvis arbejdstid 
ligger fra mandag til fredag i tidsrummet
(ca.) 9.00 – 15.00. 

Krav:
· Går på 7. el. 8. semester
· Min. 500 FADL-timer
· Interesse for hæmatologi
· SKAL kunne afholde 6 følgevagter inden starten 
af april, (heraf 3 lønnede).
· SKAL kunne afholde min. 5 vagter månedligt 
det første ½ år.
· Gerne klinisk ophold på hæmatologisk afdeling
· Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist:     Ansøgning til Vagtbureauet 
senest fredag d. 9/3 kl. 10.00 Via www.fadl-vagt.
dk - København – Tilmelding til hold – Hold 1608

Yderligere oplysninger: Holdleder Andreas, tlf.: 40 
26 69 97 / glente@stud.ku.dk

VIKAR FOR SEKRETÆR I LÆGE-
PRAKSIS PÅ ØSTERBRO.

Almen praksis på Østerbro søger sekretær 28-32 
timer ugentligt. 

Man., tirs., tors.og fredag          9 - 15, 
onsdag                                     15 - 19. 

Ansættelseslængden bliver formentlig 2 - 2½ 
måned og efterfølgende evt. mulighed for virka-
riater under kursus/ferie.
 
Arbejdet består består basalt i at svare telefon, 
visitere til konsultationstider, forny recepter samt 
en del praktiske opgaver omkring post, embal-
legering, forsendelse og oprydning klargøring.
Stix af urinprøver, grav.test, halspodninger.
 
Afhængig af studietrin og erfaring kan det blive 
aktuelt med en lang række andre opgaver 
såsom blodtrykskontroller, lungefunktionsun-
dersøgelse, ekg, crp måling, BS og Hb måling.
 
Der er hyppigt travlt i praksis og du må kunne 
have fl ere bolde i luften på samme tid.
 
Løn: Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening:
         Timeløn inkl. pension kr. 139,21.

Ansøgningsfrist: omgående
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding hold.

INDRE ORGANER
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IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1404 RIGSHOSPITALET

MVS- hold 1404 på Nefrologisk klinik P, 3133 – 3134 
Rigshospitalet, søger 3 engagerede FADL-vagter 
til daglig medicin administration. 
Holdets arbejdsopgaver består i IV- medicinad-
ministration, tbl. adm., overvejende via dosering-
sæsker samt blodprøvetagning via CVK. 
Andre arbejdsopgaver kan forekomme så som 
EKG og venfl onanlæggelse. Holdet er ansat på 
RH minimum til juni 2007. 

Vi er et hold på 14 engagerede FADL vagter fra 
8-12 semester der søger nye holdmedlemmer. Vi 
er 2 FADL vagter på arbejde samtidig. 

Arbejdstid: 2 FADL- vagter fra kl. 07.00 – 13.00 alle 
ugens dage. Holdet er dækkende helligdage. 
Start pr. 01.04.07. 2 følgevagter skal gennemføres 
i marts måned. 

Du skal:  
- Have bestået 7. semester
- Minimum 400 SPV – timer
- Tage ca. 4-5 vagter pr. måned
- Grundlæggende kendskab til farmakologi
- Gyldigt akkrediteringskort
- Kunne arbejde selvstændigt og håndtere at 
arbejde under tidspres. 
- Være klar for ny udfordring og have lyst til fast 
arbejde på vort hyggelige hold. 
- Deltage på holdmødet den 20. marts kl.17

 
Krav:       
- Du skal have bestået 7. semester 
- Minimum 400 SPV – timer
- Grundlæggende kendskab til farmakologi
- Gyldigt akkrediteringskort
 
Løn:
- MVS – holdløn   
- FADL – vagter med erfaring indenfor mediciner-
ing vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist: Mandag den 12.marts 2007 
kl.10.00 via Fad-vagt.dk – København – tilmelding 
til hold – Hold 1404.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet.
       
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller per mail til go@fadl.dk

HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 

Bispebjerg skadestue søger 1 FADL - vagt som 
visitations ansvarlig lægesekretær. 
Holdet på 12 medlemmer skal dække 4 
dagvagter i weekenden, 16 nattevagter og 20 
aftenvagter pr. md. Arbejdstiden vil  ligge alle 
ugens dage. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtig at du kan bibeholde overblik i stresset situ-
ationer, og være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge 
indenfor disse områder: 

- Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
- Skrive skadejournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarter.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere adminis-
trative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primær opgaver vil være administrative læges-
ekretær opgaver, og opgaver på  behandlingss-
tuerne.

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

Krav : 
- Du skal kunne håndterer stresset situationer 
- Have god skrive egenskaber. 
- SPV timer minimum 200 timer.
- Skal have bestået 4 semester.
- Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med holdleder og ledende lægesekretær.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semes-
tertrin vil bliver prioriteret.
Oplæring : Du vil modtage en grund oplæring 
på afdelingen, bestående af 2 dagvagter, 2 
aftenvagter og 1 nattevagt. 

Ansøgningsfristen : 
Fredag den 16. Marts kl.10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-
vagt.dk – København – tilmelding hold 

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

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER NYE MEDLEMMER

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske 
hæmodialyseafdeling på Rigshospitalet.

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

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

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

Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, 
har 150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, 
samt at du selvfølgelig er sød, rar og fl eksibel og 
er indstillet på at tage 8 vagter om måneden for 
at holde kompetencen ved lige. Efter ca. 1 år 
på holdet kan du gå på pension, hvilket betyder, 
at du kan nøjes med at dække 4 vagter om 
måneden. Det forventes, at du bliver på holdet 
i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre 
foretrækkes.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for 
at kunne søge en stilling på holdet. 

Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 
teoretiske og 5 praktiske med erfarne studenter 
samt 1 med en erfaren sygeplejerske.
Oplæringen fi nder sted hurtigst muligt efter 
ansættelse og dagene aftales individuelt, så de 
passer.
Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter 
nedenstående frist.

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

Ansøg hos FADL inden fredag d. 23. marts kl.10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 4201 

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

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
BRØNSHØJ

Arbejdssted:  
Almen praksis, 2700 Brønshøj, (Frederikssundsvej)

Periode:         
Hurtigst muligt – 1/5-07, 3 - 4 dage ugentligt      
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag, 3 – 5 timer pr. 
dag, (ml. 9.00-14.00)
                   
Løn:            
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening: 
Timeløn, inkl. pension, kr. 139,32.
                    
Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, mindst 7. sem. 
med klinisk erfaring.   

Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - 
København – tilmelding hold 

HOLD 1704 
Amager Skadestue 

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

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge 
indenfor disse områder: 

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

Ønsker du yderligere information, kan Funk-
tionsbeskrivelse og rulleplan for hold 1704  ses 
hos Gry Orkelbog Vagtbureauets kursusafde-
lingen.

Krav : 
-     Du skal kunne håndtere stressede situ-
ationer 
-     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 afdelin-
gen med ledende lægesekretær 
Oplæring : Du vil modtage en grundig 
oplæring og oplæringsprogrammet planlæg-
ges individuelt 

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

INDRE ORGANER
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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 pa-
tienter, hovedsagelig coronar bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- og lungetransplanterede 
patienter samt børn opereret for kongenitte hjertefejl.

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

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

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 
min. 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at 
man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 
vagter pr. måned. For at søge på holdet skal du min. have 200 VT-timer, 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 16. marts kl. 10.00 via www.fadl-vagt.dk - København 
– Tilmelding til hold.

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

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

NYT SPV-HOLD
Trombolyse hold  1509
Bispebjerg Hospital 

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

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en forholdsmæssig ny behan-
dlingsform 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 trombolysepatienter, 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 aftenvagter 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 Vagtbureauet med Adm. Sygeplejer-
ske 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-Andresen på go@fadl.dk eller pr. telefon 35245402

SUNDHEDSVÆSEN 

OG SUNDHEDSPOLITIK

REDIGERET AF SIGNILD VALLGÅRDA OG ALLAN KRASNIK

Sundhedsvæsenet udfører en væsentlig samfundsmæssig 

opgave i alle lande. I Sundhedsvæsen og sundhedspolitik 

fremlægges nogle centrale modeller, begreber og teorier, som 

kan anvendes til at beskrive og forstå sundhedsvæsenet og 

dets indsats – både internationalt og i Danmark.

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

UDKOMMER JANUAR 2007

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk
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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, Sun-
drådet
Formand, PUC

”SIKRE GRUNDSKOLEUDDAN-
NELSE FOR ALLE INDEN 2015”

Grundskoleuddannelse er skolegang indtil 5 
klasse, og skal sikre helt basale færdigheder som at 
kunne læse avisen, en stemmeseddel eller lægens 
medicinordinationer, skrive sit navn  og kunne 
regne ud hvad man skal betale købmanden.

Sundhed afhænger af uddannelse – jo bedre ud-
dannet jo bedre sundhed – uanset om du bor i 
Danmark eller Burundi! Som kommende læge er 
en af dine opgaver at fremme sundhed, men hvad 
er din rolle i forhold til uddannelse – hvorfor skal 
du vide noget om uddannelse som læge? 

Og hvad er ’Hjerneflugt’? Når Afrika uddanner 
12.500 af Storbritanniens læger. Er hjerneflugt 
også når svenskere tager tilbage til Sverige efter 
Danmark har betalt for deres uddannelse? Og hvad 
er konsekvenserne?

Hvad er din holdning?

Kom og få en god diskussion om uddannelse og 
sundhed!

IMCC og Operation2015 arrangerer Paneldebat
Onsdag d. 14. marts kl. 16.00
i Lille Mødesal, Panum Instituttet

Med følgende spændende paneldeltagere:
Jon Mortensen, PhD, DIIS
Prof. Ib Bygbjerg, Afd. for International Sundhed, 
KU
Anders Bildsøe Lassen, Formand for Nordudval-
get, IBIS

SUNDRÅDET, 
STUDENTERHUS OG DET 
SOSIALE MILJØ VED 
FAKULTETET
Du har kanskje hørt om MSR, SundRådet og Stu-
denterrådet. Det er kanskje fjernt for deg hva vi 
holder på med. Vi har ikke vært gode til å fortelle 
om det, men jeg vil nå fortelle litt om hva vi holder 
på med og hva det betyr for deg.

SundRådet
SundRådet er samarbeidsorganet for alle fa-
gråd, basisgrupper og andre sosiale grupper ved 
fakultetet. Vi er ikke som mange vil ha det til, en 
undergruppe av Studenterrådet. I kraft av at vi 
er det felles forum på fakultetet, representerer vi 
SUND ved møter i Studenterrådet. Studenterrådet 
har ingen ”makt” over hva vi foretar oss. Derimot 
er vi en av de store spillerne i Studenterrådet, når 
vi velger å bruke tid på det. Fokus for oss har imi-
dlertid vært på det aktive miljø ved fakultet. Dette 
har gitt fine resultater, nemlig Studenterhus og en 
stor rammebevilling av dekanatet. I tillegg har vi 
arbeidet hardt på å forbedre studiemiljøet.

Studenterhuset
Studenterhuset er en gammel drøm fra før Pa-
num ble bygget. Mange tid har stilt seg i veien 
for det. Etter 3 år med nederlag, fikk vi endelig 
gjennomslag. Nå får vi samlet alle fagråd og 
basisgrupper under ett tak. Det betyr at alle ba-
sisgrupper og studenterpolitiske organisasjoner 
nå får et felles tilholdssted, med gode fasiliteter. 
Dette tror og håper vi vil føre til en positiv utvikling 
av det sosiale miljø, og at det kan inspirere stud-
erende til å engasjere seg i basisgruppene eller i 
studenterpolitikk. Huset vil stå ferdig i løpet av 
efteråret 2007.

Rammebevilling fra fakultetet
I mange år har det vært sånn at det aktive miljø 
kun har fått beskjedne tilskudd fra fakultetet, og 
har vært nødt til å søke penger fra andre steder. 
FADL har i mange år støttet det aktive miljø, 
og vært motoren i det miljøet. Dette har jo ikke 
vært uten omkostninger for FADLs medlemmer, 
som har finansiert dette over kontingenten. Vi 
har synes dette har vært urettferdig for FADLs 
medlemmer. Derfor har vi forhandlet oss frem til 
en ordning med dekanatet, som gjør at vi får en 
rammebevilling hvert år, til fordeling blant grup-
pene. I år blir denne på 200 000 kr. Vi arbeider på 
en fordelingsmodell på hvordan vi fordeler disse 
midler rettferdig mellom gruppene fremover.

Studiemiljøet ved SUND
I SundRådet arbeider vi med å forbedre det felles 
studiemiljø. I løpet av de siste par år har vi satt 
arbeidsmiljø på dagsorden, på møte etter møte, og 
vi har krevd forbedringer. Økonomisk vanskelige 
vilkår til tross, vi starter å se resultater av dette 
arbeidet. På Panum har vi sett en jevn stigning 
av antall leseplasser, vi var blant de første til å få 
trådløst nettverk og vi har fått PC til eksamen (og 
dermed fjernet det forhatte gjennomlagspapir). 
Vi noterer også med glede at rektor, vår gamle 
dekan, har gjort arbeidsmiljøet til en av satsn-
ingsområdene på KU. Nå skal vi være med på å 
fordele en pulje på 6,5 millioner til strakstiltak, 
og mer er i vente.

Skal du engasjere deg?
Det håper vi du vil. Det er kun ved å engasjere seg 
man oppnår positive resultater.

Man kan melde seg på vår mailliste ”info-
sundraadet@punkt.ku.dk på punkt.ku. Spørsmål 
kan sendes til kenneth.andersen@stud.ku.dk.

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, 
basisgruppebar og diskutere vores hyttetur til 
efteråret.

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

Vh, GIM

SIMS PRÆSENTERER 
metodekursus i idrætsskader 
man. d. 19. marts kl. 17.30 - 20.30
i lokale ? på Panum
Max 20 deltagere

Claus Petersen fra Ordrup Fysioterapi har 
mange års erfaring med akut førstehjælp v. 
sportsstævner.
Han vil bl.a. fortælle om
- hvordan man forholder sig til en akut opstået 
sportsskade
- initialbehandling af sportsskader (tapening, 
forbinding m.m.)
- undersøgelse af sportsskader mhp. videresendelse 
(diverse håndgreb)

Meningen med kurset er at gøre SIMS-medlemmer 
i stand til at være ansvarlig for førstehjælp ved DGI 
sportsarrangementer i region Nordsjælland.

Kurset vil især omhandle diagnostik og behandling 
af ankel-, håndleds- og albueskader.
Undervisningen vil være aktiv, hvor man vil få 
mulighed for at prøve øve sig på hinanden.
Tilmelding sker på simsmetodekursus@gmail.com 
efter først til mølle princippet.
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 16.marts.

Man skal være medlem af SIMS eller melde sig ind 
i SIMS for at kunne deltage.

Er du interesseret i at blive medlem af SIMS (50 
kr. årligt) kontakt da
kasserer Marie Lund: marielund@stud.ku.dk el-
ler find vores grupperum under punkt.ku.dk og 
søg tilmelding.

INDKALDELSE TIL 
MÅNEDSMØDE
Månedsmøde den 14. marts kl 16 i 
FADL’s møderum

Kom med dine ideer til hvad der skal ske i SAKS 
på dette semester.
 
På programmet er indtil videre:
Kurser:
UL vejledt biopsi
Avanceret sutur
Håndknudekursus
Kursus i artikel og opgave skrivning
Basal Kirurgi kursus

Forelæsninger:
Neurokirurgi 
Thoraxkirurgi
Urologi og kirurgi
Plastik Kirurgi

Desuden:
Konkurrence
Davos.dk - Arbejdsgruppe
Basisgruppebar
Årsmødet i Dansk Kirurgisk Selskab den 19-
20.04   
Og meget mere..

Med venlig hilsen
Ebbe Thinggaard

SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

INDRE ORGANER
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EQUIP 
HOLDER 
MÅNEDSMØDE 
DEN 12 MARTS

Tid: kl 15:30
Sted: IMCC kontoret

EQUIP beskæftiger sig med indsamling af, for-
trinsvis brugt, hospitalsudstyr i Danmark, og 
formidling af dette til værdigt trængende, fortrin-
svis i udviklingslande. Vi er en lille, men meget 
engageret og social gruppe. Vores arbejde består 
meget i at ringe og forhøre os om brugt udstyr fra 
hospitaler osv., hente udstyr, søge penge til trans-
port af udstyr. Kort sagt er EQUIP en gruppe hvor 
de får lov at bruge dine hænder, hvilket jo kan være 
dejligt når man sidder begravet med hovedet i en 
bog dagen lang. Når vi har fået en masse udstyr 
mødes vi og pakker det i papkasser og kommer det 
i containere o.lign. Hvorefter det plejer at ende med 
hyggelig middag efter arbejdet. Kom og vær med 
vi kan altid bruge flere hænder.

Kom Glad der er kaffe og kage til 
mødet

Er det ovenstående arbejde noget du kunne tænke 
at være med til, så kom til vores månedsmøde 
anden mandag i måneden kl  15:30 på IMCC 
kontoret. 

NYE AKTIVREGLER :
De kommer til at gælde for dem der søger fra og 
med efterår 2007 , så de er ikke “relevante” for 
jer der søger nu ( forår2007). For sidstnævnte 
gælder de aktiv regler som allerede er uploadet 
her i grupperumet under punkt.ku ( gruppen heder 
PIT info)

Hvis man er „aktiv i PIT“-i henhold til nedstående 
regler – kommer man højere i prioriteringsrækken 
ved udvælgelse. Det betyder man har større chance 
for at få sin første prioitet. MEN det betyder også at 
man sagtens kann søge uden at være aktiv !!! 
Nye aktiv regler som gælder for dem der søger fra 
og med Efterår 2007.

At være aktiv vil sige, at man er en del af PIT 
gruppen i mindst 1/2 år, hvilket betyder man er 
med til at:
arrangere møder, udvælge folk til udsendelse, hol-
de kontakt til hospitalerne, arrangerer relevante 
møder for folk til udsendelse, opdaterer materiale 
om hospitalerne, deltager i nationale IMCC møder, 
og deltager i månedlige lokale PIT møder. vi har 
seks møder hvert halve år 
som er faste, derudover er der månedsmøder, som 
holdes efter behov.
De seks faste møder:
1)Infomødet
2)udvælgelsesmøde (denne gang er det i Odense 
den 18.marts)
3)Legatmøde
4)Nationalt møde, (varer en weekend og er i KBH. 
eller Odense). Afholdes 
på IMCCs GF eller Forårsmøde. Dette er
obligatorisk!!
5)Planlægningsmøde
6)Infomødet, et halvt år efter

Som reglerne er pt. er man aktiv hvis man har 
deltaget, (altså som medarrangør) i af 4 ud af 6 af 
de ovennævnte møder, i løbet af et halvt år. Men 
bemærk at nationalmødet er obligatorisk.
Derudover synes vi , at man for sin egen og for 
gruppens skyld skal komme til flest mulige 
månedsmøder, og ellers involvere sig i PIT som 
man har lyst og overskud til.

Man kan være aktiv hvornår man vil, men man 
kun gøre brug af aktivreglen én gang.
Husk også at man skal søge om udsendelse et år 
før udrejse, og dermed skal være aktiv senest 1 og 
1/2 år inden man vil tag til Troperne. 
Aktivperioden går fra infomøde til infomøde
For par eller venner som søger sammen gælder det 
modsat førhen at begge ansøgere skal være aktive 
for at få blive prioriteret.

Nu må i selvfølgelig ikke misforstå mig. Vi vil utro-
lig gerne have at folk er aktive af andre grund end 
for at få udvælgelses fordele... Det er jo så dejligt at 
være en del af frivillige entusiaster.. :=)

For nu lige at SKÆRE DET UD I PAP: Hvis du pt. 
går på 7. sem og vil søge om udsendelse 15. marts, 
for altså at komme ud i foråret 2008. så kan du ikke 
nå at være aktiv i et halvt år for at få fordelen ved 
udvælgelses mødet..
MEN søg nu alligevel der er masser af pladser 
til jer nu...

Mvh,
sarah samama jensen

BAMSEHOSPITALET 
SØGER BAMSELÆGER!

Bamsehospitalet er 
et landsdækkende 
projekt, der 
afholdes af 
medicinstuderende. 
Vi inviterer en masse 
børnehavebørn til  at 
komme med deres syge 
bamser, og under rolige 
og trygge forhold behan-
dler bamselægerne børnenes bamser, så børnene 
gennem leg oplever, at ”hvide kitler” ikke er så 
farlige. 

Til forårets Bamsehospital onsdag d. 
21 marts og torsdag d. 22 marts søger 
bamsehospitalet bamselæger, som kan 
afsætte 2 timer til dette.  

Der vil være informationsaften den 19. marts kl. 19, 
der er obligatorisk at deltage i. For at tilmelde dig 
som bamselæge eller høre mere om projektet, skal 
du skrive til denne mailadresse: karaa57@hotmail.
com. Desuden skal du angive, hvilken af de to dage 
du kan, samt hvilket af følgende tidsrum du kan 
være bamselæge: 9-11, 11-13 eller 13-15. Alle kan 
deltage uanset, hvor lang tid man har læst medicin! 
Vi glæder os til at se jer!

Bamsehospitalet

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!

PUC 2007

LÆR AT DYKKE! - PUCs højt 
værdsatte Open Water Begynder 
dykkerkursus!
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” 
dykkertabel). 
Dog er udgifter til lægeerklæring samt personlig 
transport til og fra teori/hal/dykkersteder ikke 
inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
3.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.
For tilmelding og mere info, skriv til info@puc.nu 
eller ring til Christian på 29729782
Først til mølle.. 5 pladser tilbage..

SOMMERFERIE! – KURSUS 
DYKKERTUR TIL LYSEKIL!
Denne gang i juli. Lør 7. juli – lør 14. juli, årets 
største tilbagevendende begivenhed!
Turen er en kursustur, åben for alle interesseret i 
at tage et fortsætter/avanceret kursus.
Mulighed for at tage Advanced Kursus, evt. RES-
CUE og NITROX,TEK etc.
Undervisningen på kurset er inkl. i turudgiften 
(læs: gratis!). Eneste merudgift er til bog og 
certifikat.
Turprisen er 3.500 kr inkl. alt  + mad, som de 
foregående mange år. Dertil kommer udgift til bog 
og certifikat, 800kr.
Bindende tilmelding på info@puc.nu. Meget 
begrænset plads! Sidste års tur var fuldstændig 
overtegnet..

SOMMERFERIE! - DYKKERTUR TIL 
BORNHOLM (OG FU SHAN HAI)!
Lør 25. aug – lør 1. sep.
Kun for erfarne dykkere (AOW med mindst 20-30 
loggede dyk).
Hvis planlægningen går vel, vil vi få et par dyk på 
Fu Shan Hai, et kinesisk skib, som nu ligger som 
nordens største vrag, ganske tæt på øen.
Turprisen, som overslag, ca. 3.500kr. inkl. alt  + 
mad, men mulighed for +/- justeringer.
Tilmeldinger så hurtigt som muligt på info@puc.
nu.

UV- RUGBY / SVØMMEHAL
Det er sjovt, sundt og gratis. KOM og TRÆN 
med!
Vi spiller UV-Rugby fra 26. feb til og med 7. maj. 
(2. apr, 9. apr og 30. apr er der dog lukket)
Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj
Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester! Dette takket være 
kontingentbetalende medlemmer i PUC, som støt-
ter ideen om gratis motion for alle!
Tag gerne venner og veninder med. Fridykning og 
UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder og 
mænd! Der er stadigvæk nye masker, snorkler og 
finner til låns for alle!

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

Mere info på www.puc.nu
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15

Tilbud fra 
Studenterpræsten – uge 10

”Mad, mening og årets gang” – part III
Der er stadig tørt brød i skålen udenfor vores kontor 
på Panum. Fasten fortsætter. Den begyndte den 21. 
februar og varer ved til påskesøndag den 8. april. 
40 dage i alt – heri er dog ikke inkluderet de seks 
søndage i perioden. 

Og hvad skal vi så bruge al den kedelige fastetid til? 
Vi skal – hvis vi synes at det giver mening – bruge 
tiden til at tænke efter og stille spørgsmål, og vi 
kan følge pædagogisk op, ved at spise noget andet 
eller noget mindre end vi plejer. Men fasten er i 
denne sammenhæng IKKE en slankekur! Og det 
skal understreges, at faste ifølge kristen tradition 
ikke er noget man SKAL gøre, eller noget, som man 
bliver et bedre menneske af.

Ikke desto mindre kan vi måske låne nogle af de 
overvejelser, som mange muslimer gør sig under 
ramadanen: Hvordan føles det, ikke at kunne 
spise sig mæt? Hvad kan jeg gøre for at øge den 
retfærdige fordeling af verdens goder? Hvordan 
har jeg det selv med at udholde lidelse? Hvordan 
har min tålmodighed det? Kan jeg føle oprigtigt 
med mennesker, der har det svært? På vores 
hjemmeside (nærmere bestemt http://www2.sund.
ku.dk/praest/events/2001/ramadan-humara.htm ) 
kan du læse et indlæg fra 2001 om ramadanens 
betydning skrevet af Humara Janjua, der dengang 
var medicinstuderende. 

Nu skal vi jo netop ikke blive fanatiske, og derfor 
vil jeg slutte med en opskrift, som man passende 
kan afprøve på fredag den 9. marts, som i visse 
sammenhæng kaldes ”40 martyrers dag”. Legenden 
fortæller, at i år 320 blev 40 romerske soldater, der 
var blevet kristne, tvunget til at afsværge deres 
kristendom. Det ville de ikke. De blev derfor sat 
nøgne ud på en isflage i en sø, men kunne komme 
ind i lokkende varme bade på søbredden, hvis de 
ville tilbede kejseren i stedet for deres kristne gud. 
Kun én lod sig friste, men til gengæld omvendte en 
af de soldater, der var sat til at holde vagt sig, og 
smed sit tøj og sluttede sig til de frysende kristne, 
og de var stadig 40. Næste morgen var de stivfrosne, 
men ikke døde, så derfor blev de brændt og deres 
aske smidt i søen. Barske løjer!

Forty Martyrs Meatballs
Ingredients:
· 1 1/2 pounds ground lamb 
· 2 cloves garlic, pressed 
· 1 tsp salt 
· 1 tsp freshly ground black pepper 
· 3 teaspoons dried mint 
· 1/2 cup pine nuts 
· 1/2 cup parsley, finely chopped 
· 1/2 tsp allspice or coriander 
· 1 tbs vegetable oil 
· lettuce 
Procedure:
1. Combine the lamb with the garlic, salt to taste, 
pepper, mint, pine nuts and parsley. 
2. Mix thoroughly. Form into 40 meat balls about 
1 1/4 inches in diameter. (Make it easy;divide 
the meat into 4 parts, divide each part into 10 
meatballs). 
3. Heat the oil in a large skillet. Saute the meat-
balls until nicely browned on the outside, but still 
a little pink on the inside. Turn them often with 
a spatula. 
4. Remove excess grease as it is rendered. Serve the 
meatballs on a bed of lettuce in 5 rows of 8 each or 
someother clearly numerical arrangement. 
5. With them serve Rice or Bulghur Pilaf Variation. 
(In a number of countries a special dish is prepared 
once a year to honor the memory of the Forty Mar-
tyrs of Sebaste... In Aremenia they eat forty stuffed 
wheat balls (whose ingredients are hard to come by 
in this country); in Greece as well the Forty Martyrs 
are honored by the eating of dishes that stress the 
number 40. There are pies made with forty layers 
of phyllo pastry, dishes consisting of forty pancakes 

or made with 40 kinds of wild herbs.) 
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 

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

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

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

Porno til folket!
Til drengene: Jesse Jane
Til pigerne: J-Mizzl

D.U.M
Hverdagens stjerner...

13
Malou Stella skal til bryllup. Faderen (ikke til det 
ufødte barn) skal giftes igen og Malou kæmper for 
at orke at deltage. Hjælpeløs som altid, må hun 
vartes op under forberedelsen til arrangementet. 
Britta springer til højre og venstre og hjælper med 
glattejern og kjole.

På Amager udfærdiger Christina-musen og Peter 
en madplan, for at få styr på Lucas’ ernæring. 
Christina advokerer for hakkebøf. Peter er mere til 
Spaghetti, men kan ikke føre dette til protokols, da 
stavningen volder problemer. Kompromiset bliver 
pasta med lort. Kort efter udvikler der sig en dis-
kussion om hvorvidt kartoflen er en grøntsag. Det 
bemærkes, at Christina er begyndt at gøre mere ud 
af sig selv. Muligvis et resultat af hendes nye job, 
der blev afsløret i sidste uges MOK. Da planen er 
lagt, drager parret i Bilka og fylder vognen med 
majonæse. Christina er modstander af alt, der bare 
står i nærheden af letvægtervarerne. Ligeledes er 
forårsrullerne tæt på at blive skrottede, da Chris-
tina opdager, at der er gulerødder i. Hjemvendt fra 
stormagasinet, begynder Christina-musen at lave 
lasagne fra bunden til flere dage, mums!

Camilla og Benjamin har fået deres tredje barn. 
Selv om barnet kom til verden 4 uger før tid, var 
fødselsvægten imponerende 4 kg. Camilla har mod-
sat Christina-musen ikke gjort det store ud af sig 
selv. Dette understreges af en klassisk isbjørnerøv 
i hårbunden.
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Camilla fra Aalborg starter på teknisk skole for 
anden gang. Hun møder her hendes veninde Kira, 
som faste seere vil huske fra en tidligere sæson.

Katarina fra Vejle har droppet Karlo, der hurtigt 
viste sig at være endnu en knast. Den lille Mikkel 
er plaget af eksem over hele kroppen og har derfor 
svært ved at sove. Katarina er glad for at kunne 
”dumpe” ham af i vuggestuen. Hun bruger den 
overskydende tid til at få formet sin krop i det 
lokale gym. Angiveligt var hun inden graviditeten 
i god form…
I Slagelse er David flyttet hjem til Bente igen. 
David skal passe datteren Emma medens Bente 
tager sin uddannelse i hæren. David har meget 
svært ved at acceptere, at Bente ikke vil have 
ham tilbage som kæreste. Bente finder dog på en 
temmelig alternativ fremgangsmåde. Hun skriver 
i sin dagbog om en ny fiktiv fyr hun er vild med og 
beder herefter David om at læse hendes dagbog. 
Det får åbenbart realiteterne til at bundfælde sig 
hos David, der i vrede forlader lejligheden. Inden 
har David svaret på hvad der ville ske hvis Bente 
fandt en ny kæreste. David svarer at han ville gå 
fuldstændig amok, blive utilregnelig og måske slå 
hende ihjel!

INDRE ORGANER M.V.
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MOK eller FAKTA?
HVAD ER EN PET-CT SCANNER?

A:
En PET-CT er en kæledyr-
scanner. Den bruges f.eks. 
hvis din kælegiraf har slugt 
en hønsering eller en perle.

B:
En PET-CT, aka. kælescan-
neren, er menneskets fjer-
debedste ven. Findes på køl 
ved siden af hundekurven.

C:
En PET-CT er Politiets Efterretningstjenestes 
seneste tiltag i antiterrorsammenhæng. Det 
var på baggrund af højt detaljerede scan-
ninger af Ungdomshuset (i folkemunde kendt 
under navnet "ungeren", utales mærkeligt 
nok "ung-og-ren", red.) ..at overtagelsen af 
huset gik så let. Bortset fra de tabte bydele, 
altså..

D:
Positronemissionstomografi (positron-emissions-tom-
ografi forkortet PET) er en billeddannende teknik der især 
anvendes indenfor lægevidenskaben. Apparatet til PET 
kaldes en PET-skanner. Mav/mok-red

Vidste du at...
- Der er flere stjerner i universet, end der er sand-
korn på alle Jordens strande tilsammen. Hvem 
der har talt dette, er ikke rart at vide... men han 
må være træt. 

- Vores allesammens stjerne Jon fra Pop Stars, 
også kendt som Jon Rock, finder inspiration til 
sine sange efter devicen "My life as I grow, both 
individually and as an artist!"

- "Stjerner der blinker" er en sang af Hannibal 
Hildorf, der handler om hvor rart det er at have 
en god ven. Eller en SoSu-hjælper.

- Stjernemix bliver lavet af Haribo, den er go' und 
macht die Kinder froh.

- Barnestjerner der sidenhen er blevet narkomaner: 
Robert Hansen
Britney Spears
Jes Holtsø (Børge fra Olsen Banden)
Lille Per (det må han da være blevet....)
Macaulay Culkin
Kate Moss

Om stjerner

- MOKs egen Kajzilla har sin egen stjerne på Walk 
Of Fame i Hollywood.

- Astrologer påtager sig at forudsige og råde 
mennesker vedrørende valg af samlivspartner 
(synastisk astrologi), gunstige tidspunkter for 
at påbegynde et arbejde eller fremsætte en ny 
ide (elektionsastrologi), virksomhedsrådgivning 
og økonomisk rådgivning vedrørende f.eks. køb 
og salg på børsen (astroøkonomi), vejledning i 
politik, samfundsudvikling og kultur (mundan 
astrologi ) osv.

- Stella betyder stjerne, men Stella fra D.U.M 
hedder nu Malou.

- Stella Artois er brygget af naturlige ingredi-
enser og kan dateres helt tilbage til år 1366 e. 
kr. (ydrk)

- i starten var der en engel i toppen af juletræet 
I “Peters Jul” (1866) er der en stork. I dag er 
det almindeligt at have en stjerne i toppen af 
juletræet. 

- en Stjerneskrue 6 x 12 koster kr. 9,- incl. moms 
hos T.Hansen.

- "Stjerner uden hjerner" (1997) blev set i biffen af 
2.192 personer, og satte hermed (bund) rekord. 

- En stjernekaster er et stykke pyroteknisk ju-
lepynt, der er lavet af en kort jerntråd belagt med 

en kemikalieblanding tilsat et passende bindemid-
del. I blandingen er der en del små jernspåner, der 
‘sprøjter’ ud til alle sider imens de brænder op. 

- Du skal bruge Sambuca, kanel, kaffebønner og 
tændstikker til drinks'en Stjernekaster.

- Røde Kors hedder Røde Davisstjerne i Israel.

- Et "stjerneskud" består bl. a. af rødspættefileter, 
jomfruhummerhaler eller store rejer og kaviar  på 
franskbrød.

- Hugh Hefner, 80, gifter sig inden året er omme 
med pornostjernen Holly Madison.

- Natasja Crone, vært på "Stjerne for en aften", 
har engang købt en køkken som impuls-køb... 
ifølge dr.dk.

- Papirkonfetti Stjerner forhandles på confetti-
world.com. Konfettien er langtidsflyvende, bran-
dimprægneret, farvefast og behandlet mod statisk 
elektricitet. Der går ca. 35.000 Stjerner på ét kg. 

- Der er 50 stjerner i det amerikanske flag. De 
repræsenterer de 50 amerikanske stater,og de 13 
striber repræsenterer de 13 oprindelige kolonier 
der gjorde oprør mod den britiske krone, og blev 
de første stater i unionen...

- Husk at du er vores egen lille stjerne, og vi er 
stolte af dig, sgu!

MOK-red/ Elise og Jannie

SPASS MED STJERNER


