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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: MOK

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 39 udkommer

Torsdag: 2051 år siden Julius Cæsar blev myrdet af   
  romerske senatorer

Fredag: Lang fredagsbar!

Lørdag: DR1: Matador efterfulgt af Barnaby
  

Søndag: 4 år siden Anders Fogh fik rød maling i hovedet
  20.00: Cliff Richard i Forum
  Dansk jobmesse i Warzava
  Informationsaften i Køge Golfklub, der kræves  
  ingen tilmelding - kaffe og kage sponsoreres af  
  dameklubben

Mandag: Dr. Livingstone har 194-års fødselsdag 
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: 91 år siden E=m·c2

Denne  redaktion

MOK

Det er nogle skøre dage og du er ikke bange for at gøre præcis som 
det passer dig eller at realisere nogle af dine drømme og visioner på 
et praktisk plan. Du vil i øvrigt møde den store kærlighed, og tjene 
masser af penge.

moralsk + teknisk support:
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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

Nye studieledere budt velkommen 
ved Lundsgaardmødet den 8. 
marts

Ved Lundsgaardmødet den 8. marts gav prodekan 
for uddannelser Flemming Dela dekanatets og 
fakultetets tak til SUNDs afgående studieledere 
og studienævn, som på grund af universitetslovens 
virkning har siddet i stillingerne en ekstra lang 
periode. Samtidig bød dekanatet velkommen til de 
nye studienævn og nye studieledere.

Studie   Tidligere    Tiltrådt
Medicin    Pernille Due/Poul Jaszczak  Jesper Brahm

Odontologi   Lis Almer    Lis Almer

Humanbiologi   Bodil Norrild    Bodil Norrild

Civiling. Med+tek  Niels-Henrik von Holstein Rathlou  Bente Stallknecht

Molekylær biomedicin  Steen Dissing    Steen Dissing

Sundhedsfaglig kandidat  Mikael Rørth    Mikael Rørth

Folkesundhedsvidenskab  Lisbeth E. Knudsen    Ulla Christensen

MIH    Helle Samuelsen    Flemming Konradsen

MPH    Allan Krasnik    Allan Krasnik

I sin præsentation om uddannelserne redegjorde 
Flemming Dela kort for den nyligt gennemførte 
undervisningsmiljøvurdering, og fortalte om det 
videre arbejde med nedsættelse af arbejdsgrupper 
til behandling af de udpegede indsatsområder. 
Prodekanen understregede dog, at den begrænsede 
svarprocent fra de studerende svækker under-
søgelsens styrke.

Dekan Ulla Wewer redegjorde for det igangsatte 
arbejde med at udvikle Nørre Campus og stud-
iemiljøet på SUND med forestående investeringer 
i udendørs miljø, bedre servicefaciliteter for de 
studerende, nye studiepladser på KUB-nord m.v.

Samtidig mindede dekanen om fakultetets hjem-
meopgaver, der er en forudsætning for at SUND 
kan fortsætte den positive udvikling som er i gang. 
Blandt hjemmeopgaverne fremhævede dekanen 
især arealreduktion, ny institutstruktur, stram 
økonomi og ny organisation.

Endelig bød stud. med. og fmd. for SUND-Rådet 
Kenneth Geving Andersen velkommen til studi-
enævn og studieledere på vegne af de studerende.

Lundsgaardmødet havde omkring 100 frem-
mødte, primært undervisere og studerende, men 
også med fremmøde fra en række institut- og 
forskningsledere samt medarbejdere fra studiead-
ministrationen.

Uddrag af nr. 74. - 9. marts 2007

PANUMPOSTEN

DUM RESUMÉ AFSNIT 15-16

Afsnit 15
I afsnit 15 møder vi den flommede Camilla fra 

Aalborg. Sidst vi hørte om hende, var 
hun netop startet på teknisk skole for 
anden gang. Hun har nu oparbejdet 
et betydeligt fravær. Grunden er, at 

hendes gamle kæreste Kieu (der 
tidligere har fremstået som en true 

player) har fået en ny kæreste. 
Han fravælger derfor sam-

været med sønnen Oliver 
til fordel for en weekend i 
byen med sin nye ho. Det 
bringer Camillas pis i kog 
og hun tager kontakt til 
statsamtet for at få styr 
på samværet. I mellem 
tiden søger hun trøst 
hjemme hos mor.
Katarina fra Vejle, der 
for nylig gjorde forholdet 
til Karlo forbi, er begyndt 

at tage kørekort. Den 
unge mor, der i sidste 

sæson ikke havde råd til et 
nyt pas, er åbenbart kommet 

til penge. Det kommer dog også til at blive nødv-
endigt, da Katarinas evner bag rattet lader meget 
at ønske. Det er faktisk så slemt, at hun må på 
kravlegården hele to gange! 

Malou Stella fejrer sin sweet sixteen i familiens 
skød. Bortset fra mindre forvirring omkring 
hvordan bestikket skal ligge, går det hele glat. 
Aftenens højdepunkt finder dog først sted, efter 
kameraet er slukket. I ly af mørket ankommer 
Malous nye kæreste Mark. Han er 21 og mødte 
Malou på nettet for snart et år siden (det vil sige 
inden hun blev gravid). De to har nu dannet par i 
3-4 uger og Mark pønser så småt på at flytte ind 
hos Malou og hendes tro væbner Britta. Næste 
morgen finder vi det ulige par i sengen med et 
smørret smil på læberne. 

Afsnit 16
 I onsdags tog June toget til København sammen 
med en veninde. Det var kun anden gang, den 
trinde mor fra Asaa var i hovedstaden. Sidste 
gang var med en af de utallige folkeskoler June 
har gået i, og dengang var de både i Tivoli og inde 
og snuse på McDonald’s! Denne gang går turen op 
i Rundetårn og undervejs må June flere gange i pit 
for at tanke ren ilt. Efter strabadserne mæsker de 
to veninder sig i lækre kager til kaffen på en café. 
Gad vide hvad Hans Christian får tiden til at gå 
med hjemme i Asaa?

Christina-musen er på job i Orion. Hun er stadig i 
gang med at lære kundebetjeningens svære  kunst. 
Når hun afbrydes i sorteringen af dildoer mm., fork-
larer hun kunderne om forskellene på glidecremer. 
”Denne her er vores mest populære, den er ikke så 
fedtet”. Correct me if I am wrong, men er det ikke 
hele meningen med glidecreme? Hendes velkendte 
fedtforskrækkelse, vil sikkert også medføre, at den 
oliebaserede får en ringe vurdering…

MOK-red./Martin
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Fakultetet indkalder ansøgninger 
til samfinansierede ph.d.-
stipendier

Som noget nyt indkalder Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen (FIST) forslag til samfinansierede 
ph.d.-stipendier, som skal indsendes direkte af 
fakultetets ph.d.-skole.

Alle forskeruddannelsesmiljøer på SUND opfor-
dres til at indsende ph.d-projektforslag til SUNDs 
ph.d.skole v. ph.d-studieleder Jørgen Vinten.

De indkomne ansøgninger vil blive bedømt og pri-
oriteret af SUND’s Forskningsstrategiske Udvalg, 
hvorefter den samlede ansøgning indeholdende de 
prioriterede forslag vil afgå til FIST.

Projektforslagene fra forskeruddannelse-
smiljøerne på SUND skal være fakultetet i hænde 
senest den 11. april 2007 kl. 12. SUNDs opslag 
kan fås ved henvendelse til Pia Lassen i ph.d. 
administrationen.
Yderligere information: www.fist.dk eller fakultet-
ssekretariatet, att. Pia Lassen, pila@m.ku.dk, tlf. 
35 32 70 65.

Ny organisationsplan for KU’s 
administration

I denne uge har rektoratet offentliggjort sin 
principplan for organiseringen af administration og 
støttefunktioner på universitetet. Et af hovedprin-
cipperne er, at fakulteterne er det bærende niveau 
for opgaveløsningen.

Blandt nyskabelserne i organisationen er 3 
rådgivende udvalg, som skal rådgive KU’s ledelse-
steam:

· KUUR (Københavns Universitets Uddan-
nelsesstrategiske Råd)
· KINOR (Københavns Universitets Innova-
tionsråd)
· KUFUR (Københavns Universitets Forskerud-
dannelsesråd)
SUND’s prodekan for uddannelse, Flemming 

Dela, er SUND’s repræsentant i KUUR. De øvrige 
to udvalg bliver nedsat senere på året i 2007.

Blandt de større ændringer i fællesadministra-
tionen er etablering af 2 nye afdelinger: Innova-
tions- og Forskerservice samt HR og Organisa-
tionsudvikling. I forbindelse med etablering af de 
2 nye områder sker der overflytning af opgaver fra 
personaleadministrationen til økonomiafdelingen, 
samt overflytning af arbejdsmiljøopgaven til HR og 
Organisationsudvikling.

I forbindelse med organisationsændringen på 
KU ansættes 4 nye vicedirektører for hhv. Uddan-
nelse, Innovations- og Forskerservice, Økonomi og 
Personale, IKT-området samt en HR-chef.

Ændringerne forventes gennemført i løbet af 
2007.
Organisationsdiagrammet kan ses på side 4 i rap-
porten på: www.ku.dk/fusion/wpcontent/
uploads/2007/03/Organisationsprincipplan.pdf
Det er også muligt at give sin mening til kende på 
blog’en på http://www.ku.dk/fusion/?p=72

Annoncering af forskningsår 
på hjemmesiden skal tiltrække 
fremtidens ph.d.

For at indfri målet om fordoblet optag af ph.d. 
studerende er det dekanatets ønske at synlig-
gøre de studerendes mulighed for et prægraduat 
forskningsår.

Derfor har fakultetssekretariatet oprettet en 
særlig opslagstavle SUND’s hjemmeside, hvor 
fakultetetsundervisere og -vejledere kan annon-
cere projekter i forbindelse med det prægraduate 
forskningsår.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/forskningsaar/opslag/ eller Fakultetssek-
retariatet, att. informationsmedarbejder Michael 
Loua, mlo@adm.ku.dk

Unge forskere får adgang til 
millionbevillinger gennem EU’s 7. 
rammeprogram

Som noget nyt kan den enkelte forsker mod-
tage betydelige beløb til grundforskning gennem 
European Research Council, ERC, under EU’s 
7. Rammeprogram. Første indkaldelse, Starting 
Independent

Researcher Grant, er særligt rettet mod unge 
forskere, hvis ph.d. grad er mindst 2 år og højt 9 
år gammel.

Beløbsrammen i den første indkaldelse ligger 
på 100.000-400.000 Euro om året i op til 5 år eller 
op til i alt 2 millioner Euro per bevillingstilsagn. 
Forskeren kan søge hele beløbet selv eller vælge 
at opbygge et team. De væsentligste kriterier for 
ansøgning er:

· Scientific excellence is the sole selection cri-
terion
· All fields of research are eligible
· Individual teams lead by independent Principal 
Investigators are supported
· Significant funding is provided to attract the 
best researchers
Ansøgningen foregår efter en såkaldt to-trins pro-

cedure og første trin, som kaldes Outline Proposal, 
må maksimalt fylde 8 sider. For første trin er der 
tidsfrist for ansøgning den 25. april 2007.

Ansøgere, der er blevet positivt evalueret, vil blive 
bedt om at indsende ansøgningens trin 2, kaldet

Full Proposal. Denne må maksimalt fylde 16 
sider. Full proposal har tidsfrist for ansøgning den 
17. september 2007.

European Research Counsil er en oplagt mu-
lighed for Københavns Universitet og SUND til 
at tiltrække og fastholde dygtige, unge forskere. 
Programmet giver samtidig mulighed for at trække 
udenlandske forskere til København, da forskernes 
nationalitet er ikke relevant, så længe forskningen 
foregår på et Europæisk universitet.

Først i 2008 er der ansøgningsrunde for seniore 
forskere gennem ERC Advanced Investigator 
Grants.
Yderligere information: Poul Petersen, tlf. 35 32 28 
10, pope@adm.ku.dk eller Ole Henrik Haslund, tlf. 
35 32 28 16, ohh@adm.ku.dk

Projekt PC til eksamen udsat til 
vintereksamen 2007/08

SAMF, JUR og SUND har de seneste måneder 
arbejdet intensivt på at tilvejebringe grundlaget for 
at kunne afvikle fakulteternes skriftlige eksamener 
på computer fra 1. maj 2007.

En forudsætning for gennemførelse af projektet 
ved sommereksamen 2007 var, at hele konceptet 
kunne gennemtestes i løbet af april måned. Des-
værre har det ikke været muligt at blive klar til 
disse tests. Fakulteterne har derfor besluttet, 
at udsætte starten af projektet til 1. december 
2007. Dette er sket for at der kan være den størst 
mulige sikkerhed for at eksamen kan gennemføres 
korrekt.

Eksamenerne på de tre fakulteter afvikles fort-
sat i lokalerne på Peter Bangsvej på de fastsatte 
tidspunkter, men der vil ikke blive stillet computer 
til rådighed ved denne eksamen. 

IT-udviklingen i projektet kører fortsat videre, 
således at alle eksamener pr. 1. december 2007 
kan afvikles på computer.

Temadage om KU’s faglige 
strategier

De forudsagte temamøder som opfølgning på 
take-off seminaret i januar 2007 om Fusion, 
Faglige Strategier og Finansiering i januar 2007 
er sat i gang i indeværende uge. Møderne bliver 
alle afviklet i ugerne 10-12, og der er stor tils-
lutning til temamøderne fra SUND’s forskere. 
Dekanatet opfordrer forskerne SUND til at holde 
sig orienteret om fusionsarbejdets udvikling via 
KU’s hjemmeside.

Målet med temamøderne er at nedsætte en række 
projektgrupper, der skal analysere og definere 
indholdet af temapakker, som bl.a. skal danne 
baggrund for ansøgninger. Temapakkerne skal 
udstikke retning og rammer for universitetets 
faglige felt for de kommende 5-6 år.

Temaoversigt med dagsorden, oplæg og deltager-
liste fra møderne kan ses på www.ku.dk/synergi/
Temaoversigt.htm
Yderligere information: www.ku.dk/synergi/

UMV-analyse og 
arbejdsgrupper skal forbedre 
undervisningsmiljøet på SUND
På baggrund af undervisningsmiljøvurderingen, 

der blev gennemført i 2006 har en projektgruppe 

under dekanen identificeret en række indsatsom-
råder, som kan bidrage til at forbedre studiemiljøet 
på SUND. Undervisningsmiljøvurderingen kan 
læses på SUND’s hjemmeside.
Næste trin i processen er at nedsætte arbejdsgrup-

per, som skal drøfte og konkretisere handling-
splaner for de identificerede indsatsområder.
Undervisningsmiljøvurderingen blev gennemført 

i marts og april 2006 ifølge “Lov om elevers og 
studerendes undervisningsmiljø”. Formålet var 
at kortlægge undervisningsmiljøet og identificere 
områder, hvor ændringer og forbedringer kunne 
gøre SUND til et endnu bedre sted at studere.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/umv/ eller Fakultetssekretariatet, att.
projektleder Louise Fejerskov, mlf@adm.ku.dk

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på http://sund.ku.dk. PanumPosten udkommer 
hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul 
og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes 
sendt per email til informationsmedarbejder Michael Loua, 
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se hvornår du skal til eksamen og 
læs om de mange regler.

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemme-
side kun for medicinstudiet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente 
eksamensplanen for dette semester. Der er desuden 
links til rettevejledninger, klagevejledninger og 
meget andet vigtig information om eksamen.

HOLDPLADS OG OBLIGA-
TORISK 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 hold-
sætning 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 
konsekvensen af, at du udebliver fra obliga-
torisk undervisning, at du ikke overholder 
1.-årsreglen. Dermed kan du ikke fortsætte 
på studiet.

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OB-
LIGATORISK UNDERVISNING.

Studievej-
ledningen

STUDIET
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KLINIK: FREMMØDE, TU-
TOR OG LOGBOG 
For at kunne deltage i eksamen er det en 
velkendt sag, at du ofte skal havde bestået 
visse obligatoriske kurser eller øvelser for 
at kunne opfylde indtegningsbetingelser
ne. På kandidatdelen gælder det typisk  
kliniske ophold og udfyldelse af en logbog. 
Men hvad kræves der egentligt af dig som 
studerende?

Undervisning på kandidatdelen
Undervisningen på kandidatdelen er på mange 
punkter væsentlig forskellig fra undervisningen 
på bachelordelen. Det gælder i særlig grad den del 
af undervisningen, der forgår i ude på de enkelte 
afdelinger på hospitalerne. Er du opmærksom på de 
praktiske forhold vi nævner i denne artikel skulle du 
undgå de værste problemer.

Fremmøde
På kliniske ophold forventes der 100% fremmøde 
svarende til fuldtidsarbejde, hvilket er 37 timer/uge. 
Der findes ingen 80 % fremmøde regler! Det er tutor, 
der afgør, om din deltagelse i det kliniske ophold har 
været tilfredsstillende og dermed om opholdet kan 
godkendes. 

Sygdom under kliniske ophold
Du skal under et klinisk ophold tænke på dig selv, 
som ansat på afdelingen. Bliver du under dit kliniske 
ophold ramt af sygdom, skal du derfor tage telefonisk 
kontakt til din tutor så hurtigt som muligt og oplyse 
om din sygdom. Det kan være vigtigt for afdelingens 
planlægning at vide om de kan regne med dig, f.eks. 
som assistent ved en operation. 

Anden årsag til fravær
Har du af anden grund end sygdom ikke mulighed for 
at deltage i det kliniske ophold, skal du, så vidt det 
er muligt, kontakte din tutor inden fraværet mhp. at 
træffe anden aftale. Kompensation for fravær kan evt. 
ske gennem aften- eller weekendvagter. Det er tutor 
der beslutter om, der kan træffes anden aftale.

Godkendelse af klinisk ophold

Efterår 2006 Uge 11-12

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
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 
Mandag 19/3 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina R. Lundin  
Onsdag 21/3 1200 – 1300 0900 – 1200 Stine Birkelund  
Onsdag 21/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard  
Onsdag 21/3 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 22/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  23/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid  
-for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder   
Hver onsdag                     1000 – 1200 Eva Maryl
Hver fredag   0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

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

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

Studievejledningen

EKSAMEN + HOST HOST = 
SYGEMELDING?
Det er vigtigt du husker at framelde dig 
eksamen rettidigt hvis du bliver syg. 
Ellers vil det komme til at tælle som et 
eksamensforsøg. Her kan du læse hvornår 
og hvordan du sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamen-
skontoret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. 
Herefter skal du skaffe en lægeerklæring på 
at du er syg, og aflevere den i ekspeditionen 
senest 3 hverdage efter eksamen. Lægeerk-
læringen skal indeholde lægens ydernummer 
og stempel, ellers er den ikke gyldig. Hvis 
du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal 
du skrive det øverst på lægeerklæringens 
forside.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både 
til eksamenskontoret og til eksamensstedet/
afdelingen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. 
Lægeerklæringen skal afleveres i ekspeditio-
nen senest 3 hverdage efter eksamen og inde-
holde lægens ydernummer og stempel.

OBS: Særligt for mundtlig eksamen i intern 
medicin/kirurgi på 12. semester 1986-ord-
ningen.
Du skal dagen inden eksamen ringe og få 
oplyst eksamenstid og –sted. Hvis du allerede 
her ved du er syg skal du oplyse det. Hvis du 
bliver syg på selve eksamensdagen skal du 
ringe inden kl. 09:00 og melde det, men det 
kræver at du dagen inden har fået oplyst ek-
samenstid og  -sted, ellers vil du blive noteret 
som udeblevet.

Der kan opstå situationer hvor tutor vælger ikke at 
godkende dit ophold. De enkelte tutorer opfordres til 
– såfremt dette er under opsejling – at tage kontakt 
til dig i så god tid som muligt mhp. at lave en plan 
for det resterende ophold, der muliggør godkendelse 
af opholdet.
Oplever du ovenstående som studerende, har du 
forskellige muligheder. Dokumentér så vidt det 
er muligt dit fremmøde - det kan f.eks. være ved 
underskrifter fra de læger, du følger de enkelte 
dage. Tutor kan også argumentere med, at du ikke 
har opnået kompetence eller kundskaber (kontakt 
til pt., samarbejde med øvrige personale etc.) som 
svarende til det krævede niveau. Dette er svært at 
dokumentere, og den generelle opfordring er derfor, 
at du holder hyppig kontakt til din tutor og forhører 
dig om, hvordan han eller hun vurderer din indsats. 
Hvis tutor har betænkeligheder, kan I sammen lave 
en plan for, hvordan du kan forbedre dig. Du har krav 
på, at der bliver holdt relativt hyppige møder med 
tutor – samt midtvejsevalueringer. 

Klage over ikke-godkendt ophold og tutor
Vælger tutor ikke at godkende et ophold, kan du 
klage over tutors afgørelse. Dette gøres skriftligt til 
Studienævnet for Medicin. Herefter vil studienævnet 
beslutte, hvorledes sagen skal behandles. Tutor 
vil ofte blive afkrævet en skriftlig redegørelse for 
beslutningen. 
Har du personlige problemer i forhold til tutor, el-
ler har tutor udfyldt sin rolle utilstrækkeligt, kan 
du tage kontakt til Studieadministrationen eller 
klinikledelsen – det anbefales dog altid, at der tages 
kontakt til tutor direkte mhp. på en løsning, førend 
det går så vidt.

Logbog
Logbogens formål er at dokumentere, at du under 
dit ophold opnår en række konkrete kompetencer. 
Logbogen godkendes ved tutors underskrift på kur-
susblanketten. Alle elementer i logbogen skal være 
udført, før tutor kan godkende logbogen – og det er 
tutors ansvar, at de studerende får lejlighed til at 
tilegne sig de kompetencer, som er en forudsætning 
for godkendelse af logbogen. 

De enkelte semestres obligatoriske studieelementer
Herunder ses de obligatoriske studieelementer på 

de enkelte semestre. Vær opmærksom på, at de 
skal være gennemført for at du kan deltage i eksa-
men på det pågældende semestre, men at de måske 
ikke hindrer dig i at fortsætte med obligatorisk 
undervisning på det næste semester. Udfyldelse af 
en logbog, kan være et krav for at få godkendt et 
klinisk kursus – og behøver således ikke være et 
obligatorisk studieelement i sig selv. Er du i tvivl så 
spørg Studievejledningen. 

7. semester 
– underskrifter i alle felter på kursusblanketten
Kursus i blodtypeserologi
Klinisk kursus i patologi (”obduktionskursus”)
Kursus i klinisk undersøgelsesteknik
Klinisk kursus i medicin og kirurgi
Klinisk kursus i medicin og kirurgi – logbog

8. semester
Skriftlige opgaver i videnskabsteori

9. semester
Kursus i medicinsk sociologi
Klinisk kursus i medicin og kirurgi
Klinisk kursus i anæstesiologi

10. semester
Kliniktimer i socialmedicin
Klinisk kursus i psykiatri
Klinisk kursus i neurologi eller 
Klinisk kursus i neurokirurgi

11. semester
Valgfri kurser og ophold (VKO)

12. semester
Klinisk kursus i pædiatri
Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik
Klinisk kursus i almen medicin

Alle spørgsmål vedrørende elementer i denne artikel 
bedes rettet til studievejledningen, det gælder også 
eventuelle trykfejl og lignende. For kontaktinforma-
tion se www.medicin.ku.dk/vejledning 

STUDIET
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CeKU - 
CENTER FOR 
KLINISK 
UDDANNELSE

GRATIS KURSER
CeKUtilbyder 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.se-
mesters OSCE-eksamen eller til akut patient 
eksamen på 12. semester, og til at genopfriske 
færdighederne inden et lægevikariat eller tur-
nus.

MARTS MÅNED:
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 – 
Teilumbygningen – 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 venflon på realistiske fantomer 
og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
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, defibrillering 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

PSYKOANALYTISK 
DEBAT
Nyhedsbrev 1/2007

Kære Alle

Vi er nu- lidt sent- klar til et nyt semester i 
Psykoanalytisk Debat. En spændende sæson, hvor 
vi sætter fokus på Litteraturen og Psykoanalysen 
og Tilknytningsteorierne.

Vi starter med foredrag af  psykoanalytiker, 
psykolog dr.phil. lektor ved Københavns Univer-
sitet Judy Gammelgaard og Professor, mag art 
v. Syddansk Universitet Jørgen Dines Johansen, 
institut for Litteratur, Kunst og Medier.
Judy Gammelgård og Jørgen Dines Johansen har 
en fælles lidenskab, nemlig Freud og Ibsen. I maj 
sidste år var det årsdagene for henholdsvis Ibsens 
100 års dødsdag og Freuds 150 års fødselsdag. Vi 
kan lige nå at være med på disse årsdage

”Freud og Ibsen,- hvor moderne er 
de i grunden?”
Psykoanalytiker, psykolog Judy 
Gammelgaard
Professor Mag.art Jørgen Dines Johansen
Torsdag d. 12.4.2007 kl 16-18
Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor 
Frue Plads, HO5
Entre: 100 kr. Studerende 75 kr. 

Interessen for tilknytningsteorierne er vokset 
betydeligt i de senere år. Vi har derfor planlagt en 
temaeftermiddag i foråret og én i efteråret.
I foråret vil Psykoanalytiker, Professor v. Psykolo-
gisk Institut Oslo, leder af Klinik for Dynamisk 
psykoterapi Siri Gullestad og Psykoanalytiker, 
Børnepsykiater, Overlæge v. Glostrup Amtssyge-
hus Børnepsykiatriske Ambulatorium Bernadette 
Buhl-Nielsen holde oplæg om 

”Tilknytningsteoriens relevans 
for psykoterapi”
Psykoanalytiker, Psykolog, Professor Siri 
Gullestad
Psykoanalytiker, Børnepsykiater, overlæge 
Bernadette Buhl-Nielsen
Københavns Universitet, Hovedbygningen, Vor 
Frue Plads
Torsdag d. 3.5.2007 kl 15-18
Nærmere oplysninger om lokale følger
Entre: 150 kr, studerende 100 kr. 

Tilmelding til Elisabeth Bruhn-Thomsen, 
ebt@mail.dk, senest 20.4.07. og indbetaling til 
Psykoanalytisk Debats girokonto reg: 1551 kon-
tonr 3986276 Med angivelse af navn, @ adresse 
eller telefonnr. 

I håb om at se så mange af Jer som muligt

På Psykoanalytisk Debats vegne
Elisabeth Bruhn-Thomsen
Friederike Unger
Søren Aagaard

SIDSTE 
ANSØGNINGSFRIST 
FOR UDVEKSLINGS-
OPHOLD I 2007/08
Ansøgningsfrist for Erasmus/Sokrates-
ophold i både efteråret 2007 samt foråret 
2008, og Nordplus-ophold i efteråret 2007 
og stipendier er

Fredag den 16. marts 2007 kl. 
12.00.  i Journalen, lokale 9.1.57.

INVITATION
You are hereby invited to attend the na-
tional final in Phase 2 of this year’s compe-
tition on March 22nd. This year, the top 15 
teams across the country will do 3-minute 
presentations of their projects followed by 
questions, and the jury will subsequently 
find the winners.

The Final will provide you with a rare 
opportunity to experience creative and 
promising projects and entrepreneurs from 
several universities. There is also the added 
opportunity to attend the DevelopSolution 
final on ideas for developing countries, run 
in parallel with this event. Food, drinks, and 
plenty of networking opportunities will make 
this event fun for everyone.

Please be sure to let louise@venturecup.
dk know if you would like to attend, before 
March 20 at 9am, or your place will be made 
available to others on the waiting list.

The Venture Cup Jury will award 5 
prizes of 10.000 kr to
· The five best Venture Cup teams across 
the country.

Furthermore, there will be 10.000 kr 
prizes for:
· The Best Pitch (best presentation at the 
final),
· The Best Cross-Institutional Team (best 
team with participation from two or more 
universities),
· The Best Service-Based Idea (best idea not 
based on a physical over-the-shelf product, 
i.e. culture or music, web services, subscrip-
tions, consultancy, food service, tourism, 
etc.), and
· The Most Original Concept (whether it can 
win Venture Cup or not)

Finally, a 10.000 kr prize will be award-
ed by Develop to:
· The Best DevelopSolution team.
 
Date: March 22, 2007

Location: Auditorium 3-14, Marmorhallen, 
University of Copenhagen, Faculty of Life 
Sciences (formerly KVL), Thorvaldsensvej 
40, 1871 Frederiksberg C.

Program:
Arrival & Registration 14.30 – 15.00

Welcome and Pitching Round 1 15.00 
– 15.55

Break   15.55 – 16.10

Pitching Round 2 &  16.10 
– 17.10
DevelopSolution Pitches (separate rooms)

Buffet & Networking / Jury Deliberation                              
   17.10 – 18.00

Announcement of winners 18.00 – 19.00

Buffet & Networking  19.00 
-

We look forward to seeing you at 
the Final!

The Venture Cup Danmark Team

Studietilbud
STUDIET
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www.helsenor.no

post@helsenor.no

Tel: +47 2311 5999

SOMMERJOB 2007
for medicinstuderende

• godt betalt

• midnatssolen

• fjorde og fjelde

• verdens smukkeste sørejse

Tilmeld dig på
www.helsenor.no i dag!

Dette kan du komme 
til at opleve.
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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 uddannelsesre-
gionerne, sygehusområderne, Yngre 
Læger og andre relevante personer 
fra hele Danmark for at hjælpe dig 
med fi nde ud af, hvor du gerne vil 
være i turnus.

Det fi nder sted følgende 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 
Anatomisk Auditorium (cafe/bazar i 
MedicinerHuset)

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

– Introduktion fra FADL : 5 min

– Præsentation af alle fremmødte 
repræsentanter : 10 min

– Oplæg ved repræsentanter fra Ud-
dannelsesregion Øst, Region Hoved-
staden og Region Sjælland : 15 min

– Oplæg ved repræsentanter fra Ud-
dannelsesregion 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 bord, hvorfra de kan uddele infor-
mation 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 som 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)

LEDIGE PLADSER
Der er stadig ledige pladser på fl ere af FADLs kurser. Tjek vores hjem-

meside på www.fadl.dk under "Kurser/Kurser i København". Tilmeldin-
gen foregår online, og det koster 50 kr. pr. kursus. Husk, at du skal be-
tale i FADLs Sekretariat senest en uge efter tilmeldingen. 

På vores hjemmeside kan du også fi nde information om kursernes 
indhold, tidspunkter og hvor kurset afholdes. 

BETALING AF 
KONTINGENT

Husk, at der er sidste frist for beta-
ling af dit FADL-kontingent torsdag 
den 15. marts 2007.

Hvis du er tilmeldt PBS, bliver   pen-
gene automatisk trukket fra din konto, 
og ellers skal du betale det girokort, 
som vi har sendt til dig. 

Hvis du ikke har modtaget et giro-
kort, kan du henvende dig i FADLs Se-
kretariat (bygning 1.2.7.). Så fi nder vi 
en løsning.

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.

REMINDER
Vi skal gøre opmærksom på, at der 
er vagttagere, som endnu ikke har 
hævet feriepenge for optjeningsåret 
2005. Find derfor feriekortet frem , under-
skriv det og send det til Vagtbureauet inden 
den 16. marts  -  da det pågældende ferieår 
udløber ultimo april.
Feriepengene overgår herefter til 
Feriefonden.

HUSK: AKKREDITERINGEN ER 
DIT ANSVAR!
Derfor er det vigtigt du sørger for din elektroniske 
brandtest holdes ajour 1 gang om året.

VIGTIGT:  Akkrediteringskortet   S K A L  
bæres på samtlige vagter.

DER ER 5 LEDIGE PLADSER 
PÅ SPV-KURSUS F07-10!
Hvis du ønsker et SPV-kursus i foråret 
2007 er der 5 ledige pladser på Hold 
10.

Ny ansøgningsfrist er mandag den 19 . 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. 

NYT SPV-HOLD
Trombolyse hold  1509, Bispebjerg 
Hospital 

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

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
forholdsmæssig ny behandlingsform og skal gennem-
føres 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 30. marts 2007

Ansøgningsfrist :
Mandag den 19. marts kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – Hold 1509

Ansættelses samtaler vil fi nde sted på Vagtbureauet 
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-Andresen på 
go@fadl.dk eller pr. telefon 35245402

ER DU INTERESSERET I AT 
ARBEJDE SOM DISPENSAT ! 
Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter Trane-
haven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, 
søger dispensater til vagter i alle vagttyper, 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.sygeple-
jerske 
Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysnin-
ger: 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”

VIKAR FOR SEKRETÆR 
I LÆGEPRAKSIS 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 virkariater under 
kursus/ferie.
 
Arbejdet består består basalt i at svare telefon, visitere 
til konsultationstider, forny recepter samt en del prak-
tiske opgaver omkring post, emballegering, 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 blodtrykskon-
troller, lungefunktionsundersøgelse, 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 praktiserende 
lægers arb.giverforening:
Timeløn inkl. pension kr. 139,21.

Ansøgningsfrist: omgående
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding hold.
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UD AT FLYVE...
SPV-Flyverhold 1502 søger nye 
medlemmer.

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

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

Interesseret? Kontakt adm. 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

ALLERGI- KLINIK I HELLERUP 
Medicinstuderende til  speciallægeklinik søges.  

Du  skal kunne arbejde en eftermiddag om ugen fra kl 13 til 16.  Klinikken behandler patienter med lungesygdomme 
og allergi.  Du kommer til at arbejde i en gruppe med 3 andre medicinstuderende.  Der vil være mulighed for at bytte 
vagter. Der  tilbydes oplæringsperiode.  Oplysninger om klinikken får du på www.astmadoc.dk.  
Hvis du har interesse for  dette arbejde kan du  sende  ansøgning via e-mail til  a.frost@dadlnet.dk

VIKAR I SPECIALLÆGEKLINIK
Hos 4 speciallæger i Farvergade, 1463 
Kbh. K, har man brug for en/nogle 
vikarer over nogle mdr.

Som udgangspunkt hver tirsdag fra kl. 12-13 til kl. 16.00 
samt hver fredag kl. 8.00-14.00.
Disse vagter løber frem til udgangen af maj mdr. med 
start hurtigst muligt.
Herefter er der brug for en vikar hver fredag kl. 8.00-
14.00 samt ved ferier, sygdom osv.
Dagene kan evt. deles mellem fl ere vikarer!

Jobbet drejer sig om booking hos alle 4 speciallæger 
samt vejledning af patienterne, som
skal undersøges hos kirurgen.
Herudover vil der måske være skrivning af små jour-
nalnotater.

Har du før siddet i en lægeklinik, vil det være en fordel, 
da der ar tale om en meget travl klinik.

Løn:  Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening:
           Timeløn inkl. pension kr. 139,21 

Ansøgning: www.fadl-vagt.dk el. ring Kirsten Carstens, 
tlf. 35378800/2

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
BRØNSHØJ
Arbejdssted: Almen praksis, 2700 Brønshøj, (Freder-
ikssundsvej)

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  - Køben-
havn – tilmelding hold

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 afslutte 
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette indbe-
fatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågn-
ing af patient, IV-medicinering, 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 
specialbehandlinger som plasmaseparation.

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

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 kompe-
tencen 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 neden-
stående 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.

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
søger 2 nye holdmedlemmer

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne 
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige 
fod med dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 
med lidt variation til begge sider. Men som udgang-
spunkt skal der dækkes 4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 
studerende på holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Ingen nattevagter

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 200 
VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. Oplærin-
gen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, da det kræver 
rutine, men kan planlægges efter eget ønske.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort for at 
søge en stilling på hold 4202

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte holdleder Maria Svane på 27280918 eller 
pr. e-mail: mariasvane@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Fredag den. 23/3-07 til Vagtbureauet 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold 
– Hold 4202

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

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

INDRE ORGANER
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SUOMALAISET LÄÄKETIETEEN 
OPISKELIJAT!
FINSKA MEDICINSTUDERANDE!
 
Perustamme suomalaisten lääketieteen opiskeli-
joiden kandiseuran Tanskaan!
Meitä on jo sisukas kourallinen mutta haluamme 
tavata  teidät loputkin. 
Seuraava kokous (oluen/teen ja sympatian 
merkeissä) to 29.3. kl 16:15.
 
Lisätietoja: asla.aalto@gmail.com, puh 22 29 58 35 
tai eeva.hietala@gmail.com, puh 61 66 86 90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Og for alle danskere der er nysgerrige om hvad 
pokker der står, bringer MOK (i samarbejde 
med finsk-for-dummies.com) en fyldestgørende 
oversættelse: 

FINSKE MEDICINSTUDER-
ENDE!

Vi grundlægger "finske lægestuderende for 
danekræ i Danmark".  Vi er allerede nu bestående 
af en håndfuld, men ønsker at møde dig uendeligt 
meget. 
Næste møde (øl/dig og sympatiske lidelsesfæller) 
torsdag d. 29/3 kl 16:15.   

¡HOP PÅ!

Gratis mini-uddannelse i BSDS, Body Self Devel-
opment System, for medicinstuderende. 

www.body-sds.com/ BSDS-samarbejde: 

Vi mødes altså 3 lørdager med Ole Kåre Føli og 
lærer om hans metode, BSDS. 
Ole Kåre er kendt ifra media og har også skrevet 
bog om sit behandlingssystem, der er en blanding 
af kiropraktik, soneterapi, massage, krop-tanke 
m.m. Han tar for sig de fleste tilstander og van-
skeligheder, og har hjulpet alt fra en mængde 
vanlige dødelige, til kunstnere og idrætsfolk, som 
f.eks. Sanne Salomonsen, Per Kirkeby og Tyler 
Hamilton, med deres plager.

Første kursusdag er Lørdag 17. marts kl. 9-16

Og derefter:
Lørdag d. 21. april 2007 kl. 9-16 
Lørdag d. 2.juni 2007 kl. 9-16

Der bliver serveret frokost, snacks, kaffe og te, som 
vi deltagere og GIM ordner med.

Det eneste du behøver, er at kunne delta alle tre 
gange, og have lyst!

Vi bliver 10-16 medicinstuderende plus et knippe 
læger.

Er du frisk, sender du lige en e-mail med noget 
information om dig selv, som dit mobiltelefonnum-
mer, til madelene@stud.ku.dk 

Du bliver så kontaktet og 
registreret senest torsdag 
den 15. marts.

Vi glæder os til at se dig på 
kursus.

Vh GIM Gruppen for Inte-
greret Medicin

UDDANNELSE OG SUNDHED

I år 2000 dannede 189 statsledere FN’s Millen-
nium erklæring. De lovede en mere fair verden i 
løbet af de næste 15 år. For at opnå dette har man 
defineret otte ”2015 mål”, som skal sikre en værdig 
og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning 
inden år 2015. I denne uge sætter Operation 2015 
fokus på mål 2: 

Sikre grundskoleuddannelse for alle inden 2015 

Inden år 2015 skal alle børn, drenge og piger, have 
mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. 
I dag er der 115 millioner børn i skolealderen der 
ikke går i skole. Trods at stadig flere børn får en 
grundskoleuddannelse, er der fortsat mange børn 
– især piger – der nægtes skolegang. Manglende 
skolegang har konsekvenser for helbredet, idet 
der er en direkte forbindelse mellem uddannelse 
og sundhed. Ved at sikre at børn kommer i skole 
reduceres både børne- og mødredødelighed, og 
risikoen for HIV-smitte mindskes. Derudover er 
kvinders uddannelse en vigtig faktor i kampen 
mod sult og fejlernæring. 

Hvilke konsekvenser har det at mange børn stadig 
ikke får en basal skolegang? Og hvilken betydning 
har brain drain – når de veluddannede forlader sit 
land for at arbejde i udlandet? Når der ikke er nogle 
til at passe skadestuen, til at give HIV-medicinen, 
eller til at operere? I Danmark, i Polen eller i 
Rwanda? Dette og meget andet bliver der sat fokus 
på når Operation 2015 og IMCC arrangerer 

Paneldebat om uddannelse og sundhed
i dag 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

Vil du vide mere om 2015-målene? 
Klik ind på www.2015.dk

Vil du inspireres? – kig på udstilling udlånt af 
Powerfrog foran Lundsgaard.

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
Der er ÉN plads 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. Kun 8 plad-
ser! 2 pladser allerede taget.. Sidste års tur var 
fuldstændig overtegnet..

SOMMERFERIE! - DYKKERTUR TIL BORN-
HOLM (OG FU SHAN HAI)!
Lør 25. aug – lør 1. sep eller lør 18/8 - lør 25/8 (skriv 
hvilken uge passer bedst.. det bliver én af dem..)
Kun for erfarne dykkere (mindst AOW/CMAS**)
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

SIDSTE UDDELING af

SCOREBOGEN 
16.marts kl.14-17 i studenterklubben.

Scorebogen vil blive 
delt ud for sidste gang 
fredag den 16.marts 
i studenterklubben i 
tidsrummet 14-17. Der 
vil være mulighed for 
at købe ekstra bøger.

Dem som endnu ikke 
har afhentet, opfor-
dres derfor meget til 
at komme og afhente 
eller få en ven/veninde 
til det hvis man er 
forhindret i selv kom-
me.

Link: www.scorebogen.com
Mvh

ScorebogsRedaktionen

Basisgrupper

SUOMALAISET LÄÄKETIETEEN 

INDRE ORGANER
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KOM TIL SEXEKSPRESSENS AC-
TIONDAG!

Lørdag den 21. april 
kl. 10:00 – ca 15:00 i 
FADL’s mødelokale.

Der vil ske uddan-
nelse af nye guider, 
- så hvis du har gået 
og tænkt at det lyder 
spændende, er det tid 
til at møde op.

Programmet er indtil videre som følger:
- Intro
- Icebreakers
- Undervisning af nye guider
- Pause
- Foredrag

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe. 
· 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.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Karina på: plystrold@hotmail.com senest 
den 20. april.

Om aftenen fejrer vi os selv med et brag af 
en blenderfest!!! 

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 

B-BAR 2007, FRE 13. APRIL !  
Til alle Basisgrupper / Foreninger / Klubber 
/ Studenterråd på Panum !

SIDSTE UDKALD!

-til årets Basisgruppebar  :)
Første planlægningsmøde blev afholdt tor 8.marts. 
Næste(og nok eneste før baren) møde holdes tir 27. 
marts kl 17.00 i FADL’s lokale.

Har din B-gruppe lyst til at lave festlige indslag, 
stå i bar, feste natten lang og andet spas, men 
ikke har meldt sig til endnu, så kan det stadig 
nås ved at skrive en mail til info@puc.nu INDEN 
udgangen af denne uge.

Mange hilsener,
Christian

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 un-
der rolige og trygge 
forhold behandler bam-
selægerne 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 bam-
selæger, 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 delt-
age uanset, hvor lang tid man har læst medicin! 
Vi glæder os til at se jer!

Bamsehospitalet

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

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

Er svaret ja, så har vi helt sikkert brug for dig 
i SEHAT.
SEHAT er en basisgruppe, som har til formål at 
formidle oplysning om sundhed for at øge sund-
heds-bevidstheden blandt de etniske minoritets-
grupper i landet.

Har vores arbejde fanget din interesse, så 
mød op på torsdag d. 15. Marts kl. 16.00 
ved Kemigangen, Panum Inst., hvor mødet 
afholdes.

Til mødet vil nye visioner og fremtidsplaner fra 
den nyvalgte bestyrelse blive præsenteret og 
debateret. 
Til mødet har netop du mulighed for at sætte dit 
særlige præg på vores fremtidige arbejde.

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

Vel mødt!

KÆRE IMCC’ERE, INKLUSIVE 
”FREMTIDIGE” IMCC’ERE!
Flere undergrupper synes deres tilhørsforhold til 
IMCC er lidt løst, og at månedsmøder er spild af 
tid, fordi det ikke er særlig relevant for de enkelte 
gruppers arbejde.
Det kan vi i administationsgruppen i København 
godt forstå!
Derfor er disse møder droppet.
Men der er dermed også opstået et tomrum med 
mangel på kontakt undergrupperne og admin-
gruppen imellem...
- Og det vil vi gerne have løst på en måde, så un-
dergrupperne bliver tilfredse!

Så altså...:

- IMCC-København trænger til et 
idé-indspark! ALLE er velkomne!

Har du idéer til hvordan organiseringen af IMCC-
københavn kunne fungere bedre?

Eller har du lyst til at være en del af den nye 
admin-gruppe i IMCC-København?

(Synes du fx det er sjovt at arrangere fester?
Eller er du en computerhaj?
Og vil du være med til at forme IMCC’s fremtid?)

Så har du lyst til at give dit bidrag til at få et 
bedre IMCC-København, og har du idéer til 
ovenstående, så kom til et hyggeligt snak-over-
en-middags-möde
(middagen er GRATIS, men du må huske at 
tilmelde dig så at vi hved hvor mange vi skal 
lave mad til, send beskeden til Thomas e-mail; 
Stoechkel@stud.ku.dk )

onsdag d. 28. Marts kl. 18 

Alle er velkomne; fra 1. til sidste semester, erfarne 
IMCC-ere såvel som nytilkomne i IMCC.

Har du ikke mulighed for at komme til middagen er 
du meget velkommen til at ringe/maile til os.

Thomas: 40353597,  Stoechkel@stud.ku.dk

Vi håber at se en masse mennsker!

Mange glade hilsner,

IMCC-bestyrelsen i København

Studenterklubben
LAAAANG FREDAGSBAR

Lidt forsinket er der lang fredagsbar på fredag 
d.16.marts fra kl. 11-24.

”Kom ned og fejr forårets komme og at halvdelen 
af marts er omme”

Huskeliste til fredagsbaren:
- Studiekort
- Evt. en ven(inde)
- Tørst og godt humør
- Ikke din pæneste dyreste noget som helst, da 
garderobe er på eget ansvar.
Dørene har åbent fra 11-23 og baren lukker for 
udskænkning 23.30. Området omkring bar og 
baglokaler er kun for HG’ere med barvagt.
Vi ses på fredag!

Mvh. Husgruppen

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!

INDRE ORGANER
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SIMS præsenterer 
METODEKURSUS I 
IDRÆTSSKADER 

Mandag d. 19. marts kl. 17.30 - 20.30 i lokale 1.2.49 
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 eller find vores grupperum 
under punkt.ku.dk og søg tilmelding.

PRÆSTENS FORTSATTE KLUM-
ME...

I min sidste klumme lovede jeg, at sige noget om, 
hvilken konsekvenser det får synet på  kroppen, 
at Gud bliver menneske og dør. På Jesu tid var 
Mellemøsten præget af den græske kultur, man 
kalder hellenismen. Romerne havde på mange 
måder overtaget denne græske kulturform og 
havde desuden skabt et meget stor imperium. 

Det var et internationalt samfund, der som i 
dag var multikulturelt og multireligiøst, og hvor 
græsk var det internationale sprog. Romerne lod 
de fleste folk have deres religioner, hvis man blot 
var loyal overfor kejseren og betalte skat.  Men der 
var  mange religioner og filosofier i omløb. 

Man kan groft skelne mellem to strømninger: 
på den ene side frugtbarhedsreligioner, der f.eks. 
igennem offerpraksis skulle sørge for at landet 
var frugtbart. Det kan også beskrives som en 
praksis, der skulle sikre balance og orden i denne 
verden. På den anden side frelsesreligioner, hvor 
det handlede om den enkeltes frelse fra død. Det 
er et meget groft skema, men grundlæggende er 
kroppen i frugtbarhedsreligionen noget godt. I 
det gamle testamente er kroppen skabt, og som 
skabt er den god. I frelsesreligionerne er kroppen 
ikke altid noget godt. Da kan ofte opfattes som et 
fængsel, for den udødelige sjæl eller ånd. Herved 
har man en spaltning mellem det sjælelige eller 
åndelige som er evigt og det legemlige, kroppen 
som er dødelige. Man kan sige, at denne dualisme 
er et forsøg på at løse dødens problem.  Men den er 
samtidig en vigtig brik til skabelsen af det moderne 
naturvidenskabelige billede af stoffet som dødt og 
primært og livet som noget der skal forklares. 

Kristendommen bliver til i sådan et sammen-
surium af blandede forestillinger. På den ene side 
den jødiske skabelsestanke, hvor kroppen er god 
– selvom den er medtaget af syndefaldet.  På den 
anden side græske tanker om den udødelige evige 
sjæl.  Og ikke mindst den jødiske tempelkult, 
der godt kan beskrives som en avanceret frugt-
barhedssreligion, hvor ofringerne ved templet 
og helligholdelse af loves forskrifter som renhed, 
hvad angik spisning, seksualitet etc. skulle holde 
verden i orden. 

Nu var verden ikke i orden, fordi Israel - det 
forjættede land  - var blevet besat af romerne, 
hvilket som sædvanligt blev tolket som Guds 
reaktion på folkets ulydighed. At Gud ville gribe 
ind var der en forventning om. De ventede Messias 
– der betyder salvet på hebræisk og egentlig er en 
kongetitel.  Messias hedder i græsk oversættelse 
Kristus, men Jesus var ikke lige den konge man 
havde ventet. For en græsk tanke, var det en 
umulighed at Gud skulle blive menneske. Men for 
både jøder og grækere var det en helt forkastelig 
tanke, at Gud skulle dø og så endda en så ussel død 
som korsfæstelse. Jeg må fortsætte udfoldelsen af 
hvilken betydning det har for synet på kroppen i 
næste klumme.

MORBUS BOGMARKED
Af Liv E. Lauritsen, aktiv i MSR

Hvert halve år er det er par stud.med’er der går i en 
form for trance og vælger at fravælge undervisning, 
forelæsninger og SAU-timer og i stedet sørger for 
at medstuderende kan få fat i billige bøger og/el-
ler komme af med bøger de ikke længere vil have 
stående på bogreolen.
Dette fænomen er også bedre kendt som Bog-
markedet!!!  

Der er høj risiko for recidiv, da dem der en gang 
har været med til at arrangere Bogmarkedet vender 
tilbage og er med til arrangementet gang efter 
gang. Heldigvis er der spontan helbredelse når 
man ikke længere er studerende, og disse kurerede 
bliver ”desværre” erstattet af nye tilfælde. Smit-
ten sker via indirekte eller direkte kontakt, nogle 
er dog fra starten immune. Man har forholdsvis 
få symptomer, bl.a. i form af man prøver på at 
informere sine medstuderende om det forstående 
Bogmarked og behjælpsomhed over for dem der vil 
sælge og dem der vil købe bøger.  

Disse velvillige personer, der er blevet smittet af 
Bogmarkedet, slæber rundt på kilovis af bøger 
dagen lang, hvorfor man må bede en bøn til at dem 
der afleverer bøger om kun at komme med bøger der 
kan sælges. Dette er ætiologien til at bøger bliver 
afvist eller forsøgt ned sat i pris. Vi ønsker jo lige 
så meget, som den der sætter sine bøger til salg, at 
de bliver solgt. Patofysiologien for at en bog bliver 
afvist/nød til at være ekstrem billiger at: Den er 
simpelthen for gammel, (ex. ”The Cell” – den røde 
udgave, Berne&Levy – den blå), den bliver ikke 
brugt på studiet mere (psykologi-bøger), den har 
aldrig været brugt på medicin-studiet på KU eller 
der er for meget kaffe/lig-snask/andre væsker i.     

Der er ca. 100 personer (stud.med’er, ex-stud.
med’er eller cand.med’er) der vælger at tage imod 
tilbudet om at få hjælp til at sælge deres bøger, og 
ligeså mange der kommer og kigger og som regel 
også køber nogle billige bøger. Disse personer når 
ikke at blive smittet, da de kun er eksponeret i 
max 20 minutter ad gangen. Nemlig den tid det 
tager hhv. at sætte sin(e) bog/bøger til salg eller 
købe bøger. 
Selve bogsalget løber over en dag, hvor man om for-
middagen får udleveret et nummer, der bestemmer 
i hvilken orden/rækkefølge man bliver lukket ind i 
lokalet med alle bøgerne. Dem der har det laveste 
nummer er dermed dem der har mulighed for at 
få fingre i de bedste og billigste bøger (dog max. et 
eksemplar af hver bog).   

Til Bogmarkedet dette semester oplevede vi noget 
som vi ikke har oplevet før: Der var næsten totalt 
udsolgt. Nu sidder der nok nogle og tænker: ”Jeg 
fik da bøger tilbage, hvad mener de så med ud-
solgt!!”. Det kan der være flere grunde til, men når 
ens bøger er nået igennem nåleøjet kan det være 
fordi der bare ikke har været de rette kunder for 
bogens/bøgernes målgruppe. De har måske haft 
forelæsninger/undervisning langt væk. 

For denne herlighed af et arrangement, tager vi 
et gebyr af max. 5%, som går til evt. bortblevne 
bøger, papir, blyanter, kuglepenne, kalkerpapir, 
plastiklommer, garderobenumre og så forplejning 
af de smittede, der bruger en hel dag i Bogmarke-
dets tjeneste.

HAR DU INTERESSE 
FOR AT FORBEDRE DIT 
STUDIE???
Så kom op til Det Medicinske Studenterrådet 
(MSR) i lokale 1.2.20 og mød ”girafferne”! Du 
har måske hørt om MSR før- godt eller skidt? 
Måske begge dele…. Men hvis du har interesse 
for studenterpolitik, bedre mad i kantinen, 
bedre undervisning eller noget andet, som 
præger din hverdag på studiet, så er MSR 
ALLE studerendes fagråd.

Det betyder at MSR består af de fremmødte stu-
derende til møderne- altså DIG, mig og alle de 
andre som skulle finde på at dukke op onsdag d. 
4. april kl. 16:15.
Det betyder også at MSR har forpligtiget sig til at 
høre de fremmødte studerende, tage debatterne, 
hvor de bliver rejst og forsøge at føre alle de gode 
idéer ud i livet, så det kommende medicinstudie 
bliver endnu bedre end vores nuværende…
Floskler…? Måske, men MSR har i sine ”love” 
(vedtægterne) forpligtiget sig til at holde åbne 
møder som ALLE medicinstuderende kan deltage 
i, bundet sig op på at høre ALLE som måtte møde 
frem og i øvrigt altid forsøge at kæmpe for de 
studerendes rettigheder, side om side med hvem 
som vil være med os uanset om det er en anden 
studenterliste eller underviserne.

Vil du være med i ”kampen” om et bedre studie?- så 
kom til næste MSR-møde. Her vil der sidde en aktiv 
fra MSR klar til at tage imod nye og sørge for, at 
du får nogle relevante basisoplysninger. 

Vel mødt!

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Tapir
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HVAD SKER DER I STUDI-
ENÆVNET LIGE NU? – NYHED-
ER FRA DEMOKRATISKE MEDI-
CINERE

Det nyvalgte studienævn er ved at være i gang med 
forårets arbejde, og derfor synes vi at det er tid til 
lidt information om nogle af de emner vi vil sætte 
på dagsordenen her i foråret.

Syge/re-eksamen
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi 
arbejder for at få genindført syge/re-eksamen 
ved alle de store integrerede eksamener. I løbet 
af semesteret kommer der, i forbindelse med 
planlagte revisioner af studieordningen, til at 
være lejlighed til at diskutere mulighederne for 
syge/re-eksamen på 4.-9. semester. Vi har allerede 
taget hul på debatten i studienævnet omkring 4. 
og 5. semesters syge/re-eksamen, da disse semestre 
har tunge eksamener med høje dumpeprocenter. 
Fra fakultetets side er der en vis modstand mod 
at genindføre syge/re-eksamen, da det på kort sigt 
koster nogle penge, og medfører ekstra arbejde for 
underviserne. Det kan dog ikke være rimeligt at 
disse ”teknikaliteter” skal være skyld i at vi ofte 
bliver forsinkede i vores studier, når man vha. 
syge/re-eksamen i mange tilfælde kunne undgå 
dette. For at forbedre vores muligheder i denne 
debat, har vi brug for netop DIN hjælp. Hvis du har 
oplevet at blive forsinket i dit studie pga. sygdom, 
hvor en syge-eksamen ville have hjulpet dig videre, 
vil vi meget gerne høre din historie, så vi kan bruge 
den i vores argumentation. Du kan sende den til 
os på mail@DemokratiskMedicin.dk, og samtidig 
angive om du ønsker at være anonym, eller om dit 
navn må fremgå sammen med en offentliggørelse af 
historien. Vi sætter stor pris på din hjælp!

Mere indflydelse til alle
Alle medicinstuderende på KU modtager hvert 
semester en række mails omkring evaluering af de 
enkelte kurser. Mange af os oplever desværre, at 
det ikke rigtigt nytter noget at udfylde spørgeske-
maerne, primært af to årsager:

1) Spørgsmålene drejer sig meget specifikt om 
forhold ved det enkelte undervisningsforløb. Der 
kan således være store problemer ved studiet som 
aldrig afdækkes, fordi de ikke direkte vedrører et 
enkelt kursus, men snarere selve studieordningen. 
Vi tror derfor det vil være en stor forbedring, hvis 
alle studerende blev spurgt om deres holdning til 
de mere overordnede forhold på studiet. Skal vi fx 
have læseferie inden eksamen? Hvordan kan man 
gøre det lettere at tage på udvekslingsophold i ud-
landet? Er der tilstrækkelig integration mellem de 
teoretiske kurser i medicin og kirurgi (6. og 8. sem.), 
og de tilhørende klinikophold (7. og 9. sem.)?

2) Hvem kigger egentligt på resultaterne af 
evalueringerne? Som studerende kan man let 
få en fornemmelse af, at der produceres enorme 
mængder af evalueringer, men at der aldrig rigtigt 
drages en konsekvens heraf. Dette bekræftes til 
dels ved, at enkelte kurser konsekvent er blevet 
evalueret særdeles dårligt gennem længere tid, 
uden der for alvor er gjort noget konkret for at 
forbedre kurserne. Vi mener derfor det er absolut 
nødvendigt at studienævnet i højere grad benytter 
evalueringsresultaterne i arbejdet omkring forbed-
ringer i studieordningen.

Disse to forhold forsøger vi nu at arbejde med gen-
nem studienævnets kvalitetsudviklingsudvalg. 
Studiet råder over nogle gode medarbejdere og 
ressourcer indenfor evalueringsområdet, og det er 
derfor synd at disse ikke udnyttes optimalt lige nu. 
Vores mål er til enhver tid, at sikre at flest muligt 
studerende får indflydelse på planlægningen af 
vores studie.

Samarbejde på fakultetsniveau – Sundrådet
Det er vigtigt at alle basisgrupper og studenterpoli-
tiske organisationer har en let og velfungerende 
kontakt til fakultetets ledelse. Sundrådet er en 
privat organisation under studenterrådet, og har 
tidligere været et samleorgan for alle studenteror-
ganisationer på fakultetet. Sundrådets vedtægter 
medfører desværre at Studenterrådets såkaldte 
fagråd (fx MSR) sidder tungt på indflydelsen og 

beslutningsprocesserne, mens øvrige basisgrupper 
og organisationer har ringere indflydelse. Da Sun-
drådet således giver særstatus til fagrådene, kan de 
nye uafhængige studenterpolitiske organisationer 
ikke på fornuftig vis indgå i Sundrådet. Derfor har 
vi i Demokratiske Medicinere udarbejdet et forslag 
til nye vedtægter for Sundrådet, som ligestiller alle 
basisgrupper, fagråd og studenterpolitiske organi-
sationer. Vi regner med, og håber på, at Sundrådet 
vil vedtage disse nye vedtægter inden længe, 
således alle studenterorganisationer på fakultetet 
igen kan samarbejde i forhold til kontakten til 
fakultetets ledelse.

Bliv aktiv!
Hvis du synes det kunne være interessant at 
være aktiv i studenterpolitik her på studiet, vil vi 
meget gerne i kontakt med dig. Du behøver ikke 
have den store politiske erfaring eller oceaner 
af tid du kan dedikere til dette arbejde – det 
vigtigste er at du deler vores visioner omkring at 
drive studenterpolitik på en måde der sikrer mere 
indflydelse til alle studerende. Du kan kontakte 
os på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du vil 
høre nærmere om hvad vi laver, og hvordan du 
kan blive aktiv.

Jens Helby Petersen, 
Demokratiske Medicinere

HVOR CITRONBUSKENE GROR

Allerede nu er der nok nogen der undrer sig… ”Cit-
ronbuske? – jamen gror citroner da ikke på træer?”. 
Svaret er naturligvis at jo – det gør de. Og faktisk 
overvejede jeg også at skrive træerne i stedet, men 
den titel ville ganske enkelt være misvisende, for 
de citroner jeg vil fortælle om nu, de citroner gror 
slet ikke så højt oppe i luften. De er tæt på jorden, 
mudder og orme.

Citronen er en udmærket frugt. Den har absolut 
sin berettigelse utroligt mange steder i samfundet. 
Citronsodavand, citronfromage, citronbolcher osv. 
Alt sammen gode og velsmagende fødemidler, som 
dog alle er kendetegnet ved en hel del tilsat sukker 
for at opveje det sure. Og hvor meget sukker skal 
der så rent faktisk til at ophæve den sure efters-
mag? Svaret er en del… der skal faktisk en hel 
del sukker til.

Churchill skulle efter sigende have sagt, at krig er 
en beskidt affære, men at politik er værre. Det er 
en af den slags små erfaringer, som de færreste kan 
forstå, uden selv at have oplevet det. Lidt i samme 
stil med udsagnene ”don’t screw the crew” og ”det 
forstår du når du bliver ældre”. Måske er det netop 
dét bibelen mener med arvesynden? Altså at vi 
mennesker er dømt til at begå de samme fejl igen og 
igen gennem generationer? Jeg ved det ikke…

Jeg ved i det hele taget ikke ret meget. Jo måske lidt 
om citronsyrecyklus, for det skulle jeg vist kunne til 
en eller anden eksamen. Faktisk bliver jeg somme 
tider i tvivl om jeg har misforstået et eller andet 
helt fundamentalt ved livet og omgang med andre 
mennesker? Noget som alle andre synes at have 
fattet, og som jeg bare må stå udenfor?!

I hvert fald kom det meget bag på mig, hvor mange 
citroner der er væltet frem på den korte tid jeg 
har været engageret i studenterpolitik. Jovist kan 
man være uenige om forskellige emner af mere 
eller mindre relevant politisk karakter. Det er vel 
netop charmen ved demokrati? It’s all in good fun! 
Men citroner? – nej det overraskede mig… Det 
overraskede mig også hvor utrolig lang holdbarhed 
citroner har. De er nærmest selvkonserverende…

Man må forsøge at være idealistisk. Og det var 
netop også idealistiske tanker, som fik mig til at 
gå ind i studenterpolitik. Jeg føler mig ikke specielt 
tiltrukket af magtpositioner, eller af at være cen-
trum for et eller andet. Jeg mente bare at jeg havde 
nogle ideer og tanker til fælles med mange andre, og 

dem ville jeg gerne bruge til at præge studiet.

Naivitet kan eksistere i mange former, og jeg var 
også naiv og troede at de ”gamle” politikere var 
idealister. Misforstå mig nu ikke! Jeg er 100 % 
sikker på, at de virkelig tror på de ideer og tanker 
de fører ud. Med idealistisk mente jeg et generelt 
ønske om det gode for alle, og alles ret til at tale. 
Dét var naivt.

Jeg stemte f.eks. på en af MSRs kandidater til 
universitetsbestyrelsen (selvom MSR allerede da 
havde bevist at de gerne ville snyde til afstemnin-
ger). Jeg kunne have stemt blankt, men jeg tænkte 
at det var da bedre at stemme på en kollega, end 
slet ikke at stemme. Tænk hvis vi blev oversvøm-
met af jurister! – Det var naturligvis før jeg modtog 
et personligt stilet brev fra MSRs nyhyrede advokat 
(betalt af midler MSR har modtaget af FADL og 
fakultetet, øremærket til at fremme studenterpoli-
tiske formål). Et brev med trusler om død og brand. 
Var dén citron dumpet ned i min turban lidt før, 
havde jeg nok ikke haft sukker nok til at handle 
så rationelt. Dét var naivt.

Der er stadig ikke er ønske om fornyelse. Der er 
ikke interesse for andres mening. Der er kun ønske 
om at bevare de eksisterende magtstrukturer, så 
magtpositionerne kan bevares. Taburetlim er i 
højeste kurs! Under valgkampen trøstede jeg mig 
selv med, at efter valget SÅ ville alle blive kon-
struktive og acceptere resultatet. Dét var naivt.

Man vil ganske enkelt stadig ikke acceptere sit 
åbenlyse valgnederlag. Man planter i stedet 
citronbuske.
Måske handler det i virkeligheden om identitet, og 
identitet udvikles som bekendt med alderen. Det er 
vist nok almindelig antaget, at rigtig mange men-
nesker i den vestlige verden, baserer en stor del af 
deres identitet på den uddannelse de vælger. Jeg 
har det nok i virkeligheden lidt på samme måde. 
Jeg er lægestuderende – vil gerne være læge – og 
vil også gerne redde verden! Pokker stå i det! El-
lers ville jeg da slet ikke trække mig selv gennem 
de utallige prøver som vores udmærkede studie 
udsætter os for. Men mit indtryk er faktisk, at 
utroligt mange der er engageret i studenterpolitik, 
de skaber netop deres identitet ud fra, om de føler 
magt ved den position de sidder i.

Så hvad er konklusionen? Er du selv lægestud-
erende og SÅ politiker. Eller er du politiker og 
SÅ lægestuderende? Måske noget helt tredje? Og 
hvem mener du så skal tale din sag, og være med 
til at styre og præge studiet? Politikere eller kom-
mende læger?

Straffen for ikke at engagere sig i politik er, at du 
risikerer at blive regeret af nogle ringere end du 
selv. Husk at medbringe sukker…

Kristian Aasbjerg Andersen
Lægestuderende!
(og langt herefter nyvalgt suppleant til studi-
enævnet)

"Jeg er lægestuderende – vil 
gerne være læge – og vil også 
gerne redde verden!"

Debat
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DEBAT OM LAND ELLER BY.

Jeg skriver her i MOK, da jeg er en studerende 
på 2. Semester der føler mig utrolig såret. Jeg 
kan ikke forstå at nogle Københavnere er så ind-
snævrede i deres tankegang!

Først lidt om min baggrund… Jeg kommer fra 
en lille ø syd for Fyn. Her er jeg vokset op med 
mine tre søstre, mine forældre og en masse dyr. 
Jeg er opvokset på en gård med grise, køer, høns 
og gæs. Det bedste var dog hestene – jeg brugte 
meget af min barndom på at ride. Hunde og katte 
havde vi naturligvis også rigeligt af, som en hver 
anden rigtig gård. Det var en skøn barndom, på 
trods af at mine klassekammerater sjældent kom 
på besøg, da jeg jo boede meget langt fra alting. 
Men så brugte jeg i stedet min tid på at læse og på 
mine heste. Der kom selvfølge en tid løbet af pu-
berteten, hvor jeg som enhver anden jomfru synes 
det var dødsygt at leve på landet, langt fra disco 
kuglerne og sød pop musik. Men så havde man jo 
altid en god begrundelse for at overnatte hos en 
sød fyr i Odense! 

Efter at have taget min studenter eksamen 
arbejdede jeg og rejste i Asien, som traditionen 
nu påbyder for en ny udklækket student. Da 
drømmen om at blive læge meldte sig på banen, 
valgte jeg at tage til København for at studere, da 
det var her langt de fleste af mine venner befandt 
sig. Men det har måske været den største fejl jeg 
har begået…?! 

Her på Panum er jeg blevet mødt med den ene 
rynken på næsen efter den anden! Folk synes vir-
kelig jeg er en rigtig bonderøv. De behandler mig 
som et anden klasses menneske, som ikke har noget 
at byde på og ikke er spændende at snakke med. 

Det er simpelthen utroligt! 
Jeg havde ikke drømt om at 
Københavnerne ville være så 

snobbede. 

Det er som om at de ikke kan forestille sig at der er 
andet rigtigt end at bo i en storby. Men hvis man 
først en gang har prøvet at sidde på sin egen hest 
og ride i fuld galop over engene med vinden i håret 
og solen i ansigtet – ja, så tror jeg aldrig man igen 
kan blive glad for at leve i bilernes os og bo i huse 
overmalet med graffiti. Det er selvfølgelig ikke alle 
bymennesker der er så indspiste, og jeg er ikke ude 
på at krænke nogen af jer Københavnere; jeg vil 
bare gerne have at I åbner jer lidt op for folk som 
er anderledes! 

Maja Berg Jensen.

KVINDELIGE FORSØGSPER-
SONER SØGES

Kvinder har generelt en større risiko for at få 
vævsskader sammenlignet med mænd. En af 
forklaringerne kan være, at der er forskel på 
mænd og kvinders evne til at opbygge og nedbryde  
protein i kroppen. I dette forsøg vil vi derfor måle 
på proteinsyntesehastigheden 
(-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos 
kvinder i hvile og efter arbejde. 

Forsøget kræver:
Kostregistrering i 6 dage
Bestemmelse af kropssammensætningen 
(DEXA-scanning og hudfoldsmåling) 
Bestemmelse af tværsnitsarealet af 
knæsenen og forreste korsbånd i knæet 
(MR-scanning)
Et-ben maksimal arbejdstest
2 forsøgsdage på institut for idrætsmedicin:

1.forsøgsdag (1 time); cykelarbejde med et ben, 
hudfoldsmåling til bestemmelse af fedt% 
2.forsøgsdag (6 timer): hvile (blodprøver, muskelbi-
opsi, senebiopsi, hudbiopsi,  samt anlagt mikrodia-
lysefibre i musklerne og foran knæsenen)

Som forsøgsperson kræves:
At du er en rask kvinde på 20-30 år
At du er ikke-ryger
At du er ikke har været gravid
At du ikke er elite-idrætsudøver
At du ikke bruger p-piller (og ikke tidligere 
har brugt p-piller i mere end i alt et ½ år)

Du får:
Honorar
Resultatet fra din kostregistrering
Resultatet fra målingen af din kropssam-
mensætning
Blodprøveresultater (jernstatus, cholesterol 
m.fl.)

Studiet er godkendt af Den Videnskabsetiske 
Komité for Københavns og Frederiksberg Kom-
muner (KF-01-032/04).

INTERESSERET?    
Kontakt for mere information: 
Mette Hansen   
Institut for idrætsmedicin 
Bispebjerg Hospital   
Bispebjerg Bakke 23   
2400 Kbh. NV
Tlf. nr.  35313164 /  20824564 
metteletter@hotmail.com, mh19@bbh.regionh.dk

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
HAR DU LYST TIL ET 
SPÆNDENDE STUDIEJOB SOM 
FORSKNINGSASSISTENT ?

2 timelønnede stillinger
Vi forsker indenfor klinisk forebyggelsesforskning 
med relation til kirurgi og søger interesserede 
medicinstuderende til 2 timelønnede stillinger 
som forskningsmedarbejdere. Begge stillinger er 
på hver 10 - 15 ugentlige timer med ansættelse fra 
1. April – 31. juli 2007. 

Opgaver
Forskningsmedarbejderne skal bistå Forsknings- 
og Centerlederen i dennes forskningsopgaver, og 
arbejdsopgaverne dækker bl.a.

Redigering og korrekturlæsning af 
manuskripter på dansk og engelsk
Udarbejdelse af præsentationer, rapporter 
og abstracts
Sekretariatsfunktion for vores PhD-kurser
Ansvar for litteraturdatabase 
Planlægning af møder og studiebesøg fra 
invitation til opfølgning
Korrespondance, kalenderstyring, kontakt 
med samarbejdspartnere o.lign

Kvalifikationer
Det er nødvendigt at have rutine i MS-Office 
pakken og Lotus Notes. Der lægges vægt på 
selvstændighed, fleksibilitet, engagement, gode 
samarbejdsevner samt en motiverende og positiv 
interesse for forebyggelse. 

Ønsker du yderligere information om stillingen 
er du velkommen til at kontakte forsker Solveig 
Vibe-Petersen på email sv11@bbh.regionh.dk 
Besøg også Enhedens hjemmeside på www.KESF.
dk. og www.WHO-CC.dk. 

Ansøgning
Send din ansøgning og CV snarest til Projektk-
oordinator Solveig Vibe-Petersen, Klinisk Enhed 
for Sygdomsforebyggelse / WHO Collaborating 
Center for Health Promoting Hospitals, Bispebjerg 
Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København 
NV eller på email sv11@bbh.regionh.dk

Bispebjerg hospital er modelhospital for foreby-
ggelse og sundhedsfremme. Bispebjerg Hospital er 
røgfrit område. Fra 1. januar 2007 bliver Bispeb-
jerg Hospital en del af Region Hovedstaden.

•

•

•
•
•

•
ANNONCE

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. 

Annoncer

DEBAT & ANNONCER
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HVAD SEMESTER ER DU PÅ?
(begge pumpedrenge kommer til forelæsninger på 
11. sem, red.)

HVOR STOR ER DIN BICEPS?

HVOR MANGE DAGE OM UGEN 
TRÆNER DU?

HVAD ER DIT YNDLINGSTIL-
NAVN?

HVOR SAT ER DU?

HVAD ER DIN YNDLINGSBASIS-
GRUPPE?

YNDLINGSFAG:

YNDLINGSPIZZA?

HVOR MEGET KAN DU BÆNKE?

HVAD ER DIN BEDSTE VÆGT-
TRÆNINGSDISCIPLIN?

HVEM VINDER UGENS VS. BAT-
TLE?

HVOR MANGE KAJ-KAGER A.M. 
ELISE KAN DU SPISE (DE ER 
TUNGE, MEGET TUNGE, RED.)?

HVAD ER DET BEDSTE VED AT 
LÆSE MEDICIN?

HVAD ER DET VÆRSTE?

PLANERNE OM ET MEDICIN-
ERHUS INDEBÆRER IKKE 
ET TRÆNINGSCENTER PÅ 
STÅENDE FOD - HVAD VIL DU 
SLØJFE FOR AT GØRE PLADS 
TIL DET?

EN GAMMEL KLASSIKER, 
UGENS BATTLE, ER 

GENOPTAGET!

Chris: Ottende

Chrisse-laden: Det ved jeg ikke, halvdelen af BC’s 
ungpigelår-størrelse.

Chris:  5-6

Chris: Folk kalder mig Psyko

Chris: Fælleskonto, lejlighed og VW Fox

Chris: R.Ø.V. (R som i rektum, Ø som i ødipus, V 
som i vulva)

Chris: sløjd

Chris: pizza med lort og piv-rådden ost (aka. Quat-
tro Stagioni, red.)

Chris: 100 x3 på fri (100kg med 3 repetitioner 
frivægt, red.)

Chris: Fri bryst

Chris: Templet

Chris: ingen, jeg bryder mig ikke om marcipan, 
kun protein-pulver

Chris: MOK

Chris: Weekender

Chris: FADL

BC: Ellevte

BC:  Det ville jo være unfair at måle, jeg har ikke 
trænet arme i dag.

BC: 5

BC: Templet

BC: Fælleskonto, lejlighed, men ingen Fox

BC: MOK

BC: medicin eller måske IT (informationste-
knologi, red.)

BC: Kan egentlig ikke lide pizza

BC: på en god dag min egen kropsvægt

BC: det bedste er at invitere en god ven med 
i gym, altså en der ikke plejer at træne og så 
brække ham over på tværs, så han ikke kan løfte 
bestikket den næste uge

BC: jeg vinder altid, spørgsmålet er bare hvor 
suverænt

BC: 1/8

BC: muligheden for at dyrke sin krop på en vi-
denskabelig og sikker måde

BC: at der ikke er protein-shakes i automaterne 
på Panum

BC: Jeg tænkte man kunne sløjfe klubben, så 
kunne man pumpe i gården

UGENS BATTLE


