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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 21, årgang 39 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  AC Horsens - FCK (17.00 på 3+)

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

NOTAT 1/2007 AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET KKA MAND-
AG D. 5. FEBRUAR 2007 KL. 15.15

Tilstede: Overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), 
overlæge, dr. med. Sven Adamsen (SV), stud.
med. Stine Madsen-Østerbye (SMØ), sekretær 
Lone Grøn Laursen (LGL), sekretær Anna-Lise 
Lindahl (AL)

Afbud fra: Formand, overlæge, dr.med., Lars 
Laursen, overlæge dr.med. Carsten Lenstrup, over-
læge Anne Haaber, overlæge Poul-Erik Helkjær, 
sekretær Alice Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden: 
- Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 05/2006: 
- Godkendt

3. Meddelelser fra formanden.:
- Ingen meddelelser da LL ikke var til stede

4. Meddelelser fra studenterne:
- Ingen meddelelser 

5. Status vedr. strukturændringer
- Der er stadig intet konkret nyt vedr. klinikudval-
get, da formandsmøderne ikke har været afholdt 
siden d. 31.03.06. SA foreslår, at LL opfordrer 
til et dialogmøde med Studieledelsen, bl.a. fordi 
sekretærerne i klinik-udvalgene er meget frus-
trerede over den manglende information om deres 
fremtidige arbejdsplads.

- De nyansatte institutledere er:
Professor Henrik S.Thomsen, Institut for diag-
nostikse fag
Professor Jes Bruun Lauritzen ved med.- kir. 
institut I
Professor Torben Schroeder, ved med.- kir. in-
stitut II
Professor Henrik Lund-Andersen, Institut for 
Neuro –og sansefag
Lektor Lisbeth Nilas,  institut  for  Gyn/
obs+pædiatri.

- Den nye studieleder er endnu ikke udpeget

6. Universitetssekretariatet:
- Vi fortsætter i klinikudvalget indtil andet er ud-
meldt, dvs både struktur og møder vil blive afholdt 
som planlagt indtil vi bliver oplyst om andet.

- Reception for nye læger onsdag d. 24.01.07. 63 blev 
færdige som læger. Blyantprisen gik til professor 
Henrik Lund Andersen øjenafd. Glostrup

Styrende Organer

STUDIET
ANMELDELSE AF STORFILMEN "THE NUMBER 27"

Moks egen Martin BC (the Tempel, red.) spiller en smuk ung prins, der en regnvåd dag bestiller en pizza på 
Sapora. Han bestiller ikke som han plejer en hawaii, men derimod pizza ”Nummer 27”. Pizzaen han spiser 
smager virkelig godt, han optages fuldstændig af denne pizza og det udvikler sig til en besættelse af både 
pizza og tallet 27. Snart ser Martin tallet 27 overalt, og prøver febrilsk at overbevise redaktionen og resten af 
familien om, at hans tiltagende paranoia omkring pizza og tallets ildevarlslende kraft ikke er pure opspind.  
I sin jagt på tallets betydning hvirvles Martin ind i en helt ny og skræmmende verden.

Den debuterende manuskriptforfatter Kajzilla Moksen har efter sigende selv haft en stor fascination af 
fænomenet omkring det mystiske tal 27. Spekulationen går på, at datoer, tidspunkter, og navne overalt er 
knyttet til tallet 27 på den ene eller anden måde. 
Langsomt går op for vores hovedperson, at alt omkring ham kan føres tilbage til det gådefulde tal. F.eks. 
har pizzahandleren på sin disk 10 menukort liggende, der hvis man ganger med 2 og lægger 7 til giver 27, 
ligesom numrene i hans telefonnummer giver 27, hvis man trækker 8 fra!!! Han er selv 27 år gammel, og 
da han kigger i sin tegnebog opdager han til sin store rædsel, at han har næsten 27 kr. i sin pung. Der går 
ikke længe før man som publikum selv er i færd med at støvsuge for mulige numre, man kan lægge sammen, 
dividere og sjusse sig frem til, og her leger filmen ganske fermt med sit publikum. 
Mysteriet om tallet 27 er ikke grebet ud af den fri fantasi. Mange konspirationsteoretikere og andre lærde 
jorden rundt har længe haft et nærmest religiøst forhold til tallet 27. De mener at kunne kæde det sammen 
med oprettelsen af polyteknisk læreanstalt (1829), Mark Owens fødsel (1973), Louis Vuittons død (1892) og 
Kirsten Siggaard og Søren Bundgaard vinder for 3. gang det danske Melodi Grand Prix - denne gang med 
melodien “Ka’ Du Se Hva’ Jeg Sa’”. 
Det er den fascination, der fik Kajzilla til at skrive manuskriptet, og det er på mange måder blevet en 
tankevækkende film ud af.
Selv blev jeg fuldstændig fanget af filmen, og dens rammende pointer. Man kan ikke andet end at kigge 
efter tallet overalt. 
Tværsummen af mit fødselsår giver ikke 27 - gør dit? Læs om Nicole Richies sjældne sygdom inde i 

bladet!

HUSK! I næste uge udkommer MOK 
ikke - vi holder nemlig påskeferie... (læseferie)
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Nr. 75 - 23. marts 2007

UDDRAG AF PANUMPOSTEN 
Følgende er uddrag af Panumposten, som MOK 
vurderer på en eller anden måde kan være interes-
sant for vore læsere. Hele Panumposten kan læses 
http://sund.ku.dk 

WHO og ministerbesøg ved KU 
debatmøde om global sundhed den 
10. april

Under temaet Global sundhed og med overskrif-
ten ”Women and health in developing countries” 
inviterer Københavns Universitet til et åbent møde 
den 10. april, hvor WHO’s nye general direktør, Dr. 
Margaret Chan, Udviklingsminister Ulla Tørnæs 
og Rektor for Københavns Universitet, Ralf Hem-
mingsen vil tale.

Mødet afholdes den 10. april kl. 14.30-16.00 
i Festsalen på Frue Plads og er arrangeret af 
Udenrigsministeriet, Københavns Universitet og 
Forskningsnetværket for International Sundhed.

Mødet er et led i KU’s stigende engagement i 
global sundhed, hvor etablering er en forskerskole 
i Global sundhed er på trapperne. Universitet-
sledelsen bestræber sig på at den foreslåede Uni-
versity of Copenhagen School of Global Health er 
en realitet primo 2008.

- Blackboard skifter til Absalon
Absalon er gældende for hele Københavns Uni-
versitet. Licens til Blackboard udløber d. 30. april 
2007 fra 1. maj 2007 overgår alt Blackboard til 
Absalon
Alt materiale underviserne hidtil har lagt i Black-
board er eller vil blive overført til Absalon inden 
udløb af Blackboard.
Absalon er allerede tilgængeligt fra d. 29. januar 
2007 og fungerer sideløbende med BlackBoard 
indtil oven-stående deadline.
Det er samme log ind som til BlackBoard = person-
nummer og Pin. 
Sara Legind er kontaktperson.

- Kompensationsberegninger for 2006 er nu af-
sluttet og vidersendt til Specielkonsulent Bette 
Anthonisen Regi-on Hovedstaden.

- I efteråret 2007 vil der i.flg. prognosen mangle 
pladser på 7. semester. Vi har kapacitet til 164 
studerende – prognose 277. På 9. semester er 
kapaciteten på 168 pladser – prognosen 218 
studerende.
Desuden sker der en større rokade på afd. F og C 
på Gentofte.
Der mangler pladser til 10. sem i Børnepsyk.
Vil blive taget op på kapacitetsmødepå Panum 
d. 23. feb.

7. Studienævn for medicin:
- Referaterne findes på www.sund.ku.dk / vælg 
besøgende, nyeste referater, markér studienævnet 
for medicin-tryk på “vis referater.

8. Eventuelt:

- Overlæge Anne Haaber har hørt, at der er en un-
derskriftsindsamling i gang blandt de studerende 
for at få af-skaffet sau-undervisningen

- Professor Henrik Lund Andersen mener der skal 
bruges flere cases til eksamen i akut pt.

- Der bør indkaldes til ekstraordinært klinikud-
valgsmøde hvis der opstår ændringer i.f.m struk-
turændringen før næste ordinære møde.

Næste møde er mandag d. 4. juni 2007, 
ifald der ikke er noget nyt vedr. den 
nye struktur inden, skulle der komme 
noget konkret før, indkalder vi til 
møde.

Referent.
Lone Grøn Laursen

Vellykket undervisning 
på engelsk af medicinske 
udvekslingsstuderende

I juni og juli 2006 gennemførte 7 udvekslingss-
tuderende på SUND nogle let modificerede 12. 
semesters kliniske kurser og eksaminer i pædiatri 
og gynækologi og obstetrik på engelsk. Alle stud-
erende tilknyttet Hvidovre Hospital bestod deres 
eksaminer med gode resultater, og pilotprojektet 
blev fint evalueret af både de studerende og un-
derviserne.

Evalueringen af pilotprojektet er blevet meget 
positivt modtaget af såvel Studienævnet for 
Medicin og Dekanatet, der sammen med hospital-
sledelsen indstiller til gentagelse af projektet på 
Hvidovre Hospital i sommeren 2007.

Desuden ønsker parterne at oprette et engel-
sksproget hold for gæstestuderende og frivillige 
danske studerende på børneafdelingen og gynækol-
ogisk/obstetrisk afdeling fra forårssemestret 2008. 
Samtidig ønskes nye pilotprojekter med undervisn-
ing på engelsk iværksat.

Baggrunden for pilotprojektet på engelsk er både 
at tiltrække udvekslingsstuderende og dermed 
sikre mulighed for udveksling i de bilaterale ud-
vekslingsaftaler og at indgå flere samarbejdsaftaler 
med de engelsksprogede lande. Dette er i tråd med 
Fakultetsaftalens målsætninger for internationali-
sering i 2006-2008 om flere engelsksprogede kurser 
og øget studentermobilitet.

Evalueringsrapporten kan ses på
http://medicin.ku.dk/upload/application/pdf/

f792cbd2/Rapport_om_pilotprojekt.pdf

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, 
International afdeling, att. Tina Gottlieb, tig@adm.
ku.dk eller Suzanne Andersen, suan@adm.ku.dk 
eller PUCS, chefkonsulent, dr.med. Jørgen Hede-
mark Poulsen, j.hedemark@pucs.ku.dk

Hold øje med 
vandtab fra løbende 
vvs-installationer

Der er mulighed for pæne 
besparelser på SUNDs budg-
etter ved at være opmærksom 
på energi- og vandspild: 
Blot et enkelt styrtløbende 
toilet udleder 20 liter vand 
i minuttet, hvilket giver et 
årligt vandtab på 10.500 
m3, hvilket ville svare til en årlig omkostning 
på 262.000 kr.

SUNDs samlede årlige vandforbrug er på ca. 
60.000 m3 svarende til vandforbruget i 375 
familier.

For at nedbringe energiforbruget på SUND har 
Driftsafdelingen ansat Henrik Riis Jensen, som 
energiansvarlig medarbejder. Henriks Riis Jensens 
opgave er at bistå fakultetets afdelinger ved løsning 
af praktiske opgaver vedr. vand, varme og el samt 
at vejlede om besparelser på køleanlæg, varmefor-
syning og løbende vvs-installationer.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. 
Henrik Riis Jensen, herj@adm.ku.dk

Alle UV-lyskilder skal faremærkes 
for at undgå stråleskader af øjne

Ved rundgang på laboratorierne er der flere sted-
er konstateret ultraviolette lyskilder, som ikke er 
markeret med et faremærke. UV-lyskilder bruges 
bl.a. til detektion af kemiske forbindelser.

Af hensyn til sikkerheden for alle medarbejdere 
på Fakultetet, herunder laboratoriepersonale, 
håndværkere m.fl. skal samtlige UV-lyskilder på 
fremover være faremærket med et blåt standard 
mærkat med ordlyden UV-lys, øjenværn påbudt.

Mærkaterne kan rekvireres hos arbejdsmiljøen-
heden. I uge 13 og 14 kan mærkatet desuden 
afhentes på driftens administrationskontor i 
lokale 5.1.15.

Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_
ansatte/miljo/uv-lys/ eller Arbejdsmiljøenheden, 
att. arbejdsmiljøkonsulent Janne Funder Jensen, 
jafj@adm.ku.dk

Det Strategiske Forskningsråd 
udbyder 750 mio. kr. til strategiske 
projekter

Det Strategiske Forskningsråd, DSF, udbyder 
750 millioner kr. til nye strategiske forskning-
sprojekter.

En ny samlet oversigt over alle de forskning-
stemaer, som rådet udbyder i 2007, gør det lettere 
for ansøgerne at søge midler.

Det Strategiske Forskningsråd har særlig fokus 
på at øge samspillet mellem den offentlige og den 
private forskning og prioriterer forskeruddannelse 
som en integreret del af projekterne. De forskning-
sprojekter, som rådet støtter, vurderes ud fra tre 
ligeværdige kriterier:

· forskningens relevans

· forskningens effekt

· forskningshøjde.

Projekterne vil ligge inden for områder, som kan 
bidrage til løsningen af væsentlige samfundsmæs-
sige udfordringer i den offentlige eller private sek-
tor. Det kan eksempelvis være inden for:

· sundhedsområdet

· ældreplejen

· energi- og miljøområdet

· udvikling af erhvervsmæssige styrkeposi-
tioner

Det Strategiske Forskningsråds oversigt over 
rådets forskningstemaer i 2007 og de enkelte 
opslag med vejledninger findes på Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger: http://fist.dk/site/for-
side/nyheder/pressemeddelelser/2007/750-mil-
lionerkroner-til-strategisk-forskning-i-2007 
eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen, att. 
Chefkonsulent Hanne Haarup Thomsen, tlf. 7226 
5510, hht@fist.dk

1 million kr. til antidoping 
forskning

Anti Doping Danmark har opslået forskningsmi-
dler indenfor fagområdet antidoping til fordeling 
efter ansøgning og Anti Doping Danmark har 1 
million kr. til uddeling i 2007 og ønsker projekter 
af medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvi-
denskabelig, juridisk og økonomisk karakter.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2007 kl. 12.00. 
Ansøgningsskema findes på antidopings hjemme-
side.

Der kan søges midler til såvel løn som drift-
sudgifter, apparatur og publicering af forskning-
sresultater.

Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets 
videnskabelige kvalitet, ansøgers/ forskergruppens 
kvalifikationer og projektets relevans for antidop-
ing spørgsmålet.

Yderligere information: www.antidoping.dk

Dansk Naturvidenskabsfestival 
søger foredragsholdere til uge 39

Dansk Naturvidenskabsfestival søger viden-
skabelige medarbejdere, som under festivalen i 
uge 39 vil holde et eller flere foredrag for elever i 
grundskolen og gymnasiet.

Dansk Naturvidenskabsfestival gennemføres 
med midler fra Undervisningsministeriet og Vi-
denskabsministeriet og fra en række private og 
offentlige fonde. I 2006 rejste 186 foredragsholdere 
rundt i landet som ambassadører for deres fag og 
holdt i alt 482 foredrag under festivalen 2006.

Foredrag kan tilmeldes på www.formidling.
dk/bef, hvor der også findes mere information om 
ordningen. Foredrag som er meldt til senest den 
13. april, 2007 kommer med i det trykte katalog, 
som udsendes til festivalens 1.000 kontaktlærere 
på landets skoler og gymnasier, samt til alle 
biblioteker.

Foredrag som tilmeldes efter 13. april kommer 
med i online kataloget på www.naturvidenskabs-
festival.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.

STUDIET
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Studievejledningen
MED STUDIEVEJLED-
NINGEN PÅ AMEE KON-
FERENCE.
Malene, Camilla og Christina fra 
Studievejledningen for medicin deltog 
i AMEE konference 15.-18.september. Af 
gode grunde fulgte vi oftest de oplæg 
der koncentrerede sig om ”Studenter i 
Problemer”.

Nedenstående er et lille uddrag af de oplevelser 
og erfaringer vi har taget med hjem i rygsækken. 
Erfaringer, der gerne skulle komme vores fremti-
dige kunder i studievejledningen til gode, samt alle 
de andre medicinstuderende på KU.

Vi deltog i et poster-oplæg, som omhandlede en 
undersøgelse på Innsbruck Universitet. I Østrig 
har de store problemer med at en stor del af deres 
studiepladser på medicin er optaget af tyskere. 

Undersøgelsen i Innsbruck sammenlignede det 
videnskabelige uddannelses niveau blandt deres 
nyoptagede studerende, og ledte efter en eventuel 
forskel mellem tyskere og østrigere. Resultatet blev, 
at der ingen forskel var på det faglige niveau. Til 
gengæld viste undersøgelsen en direkte korrelation 
mellem et godt resultat i fag prøven umiddelbart 
efter studiestart med et godt resultat til den første 
eksamen på studiet efter 1.semester. 

Undersøgelsen er jo meget interessant fra KU´s 
synsvinkel, da der er meget debat hvert eneste 
år om den store andel af svenskere af de optagne 
studerende.

Dette giver anledning til to spørgsmål: 
- Skulle man ikke, én gang for alle, få sat stoppere 
for rygterne om svenskernes lavere indgangskom-
petencer?
- Og skulle man overveje at genoptage optagelse-
sprøven til medicinstudiet?

 
Om lørdagen deltog vi i nogle oplæg omkring 

forskellen i at have klinisk ophold på et storby 
hospital og et landsbyhospital. 

Og her snakker vi altså sådan rigtig på landet, 
da det var undersøgelser i USA, Australien og 
Thailand. Der kom mange spændende resultater 
frem. I disse lande er det som i Danmark, langt 
sværere at få besat stillinger på sygehusene på 
landet end i de store byer. Det gælder derfor for 
de lokale sygehuse om at gøre sig attraktive for 
de studerende. 

En Australsk undersøgelse viste da også, 
at de studerende var ganske meget mere 
tilfredse med den måde, de blev behandlet på på 
”landsby”hospitalerne end på storbyhospitalerne. 
Det kom dog frem, at dette både kunne skyldes 
denne ”reklamering” for sygehusene, men også 
det faktum, at det var nyt for landsbyhospi-
talerne at have studerende. Så de studerende var 
”spændende”, man ville gerne gøre et godt indtryk, 
og var ikke nået at blive trætte af at slæbe rundt 
på spørgende studerende endnu. Så dette fænomen 
med god klinik og dårlig klinik følger altså ikke 
geografiske forhold, men snarere personlige forhold 
hos afdelingsledelserne, tror jeg. 

Er der en oprigtig interesse fra ledelsens side for 
at give os studerende en god oplevelse og gøre en 
indsats for at give god undervisning, ja så smitter 
det nedad til laveste vagtlag, og vi får det godt på 
afdelingerne. Om motivationen for denne interesse 
så er at værge nye fremtidige kolleger eller noget 
andet er underordnet. Bare de gider engagere 
sig. Engagerede undervisere giver engagerede 
studerende giver engagerede undervisere giver 
engagerede studerende giver……..! 

Vi deltog i en Short Communication-session, hvor 
hovedemnet var Student Support. Der var fire 
oplægsholdere fra henholdsvis, Brasilien, Finland, 
Hong Kong og Argentina.

På University of Sao Paulo, Brasilien, havde 
man ønsket at vide hvordan man kunne forbedre 
de studerendes deltagelse i deres ”mentoring 
programs”. På University of Turku havde man 
indført et tutoring programme for de prægradu-
ate studerende i deres curriculum, hvor tutorerne 
var senior fakultetsmedarbejdere. Argentinas 
Universidad Austral-Medicina havde man ønsket 

at forbedre russernes studieteknik, så der kom 
en højere gennemførsel. I Hong Kong havde man 
opstartet en web-baseret portal, der fungerede som 
en studievejledning.

De tre programmer fra Brasilien, Finland og 
Argentina havde til formål at gøre de studerende 
til bedre medicin-studerende. Man ønskede at gøre 
dem til mere optimale studerende, hvor de lærte 
at læse de relevante tekster med størst mulig for-
ståelse. Jo hurtigere de studerende lærte at studere 
– jo hurtigere gennemførte man studiet.

Hvad gør man på medicinuddannelsen ved KU 
for at gøre de nye medicinstuderende til bedre 
studerende? Hvert år ansættes 10 tutorer til at 
hjælpe russerne med deres studiestart. De holder 
jævnlige møder med de nye medicinstuderende, 
hvor de gennemgår bøgerne på det første studieår, 
orienterer om eksaminerne, præsenterer dem for de 
forskellige basisgrupper etc. Tutorerne inviteres til 
en kursusdag inden studiestart, hvor de undervises 
i studiets opbygning og regler, hvordan forskellige 
problemstillinger skal takles (f.eks. klage over en 
underviser, mm.), etc. 

Tutorerne er ansat af fakultetet (X antal timer/
hold) og repræsenterer derfor også studieadmin-
istrationen, ligesom tutorerne rapporterer tilbage 
til studieadministrationen (studievejledningen) 
vedrørende studerende, der ikke møder op, eller 
hvis de støder på problemer med en eller flere 
studerende.

Desuden har man en studievejledning, hvor de 
medicinstuderende kan få hjælp med læseplaner, 
personlige problemer, etc.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
man endvidere oprettet et studieteknik-kursus 
(PUCS), som har været overtegnede de gange de 
har været udbudt. Kursets hovedemner er “læses-
trategi”, “notatteknik/repetition” og “studiemotiva-
tion”. Og det bliver spændende at se evalueringerne 
fra dette kursus.

Hvis nogen skulle være interesserede i at kigge 
lidt i Abstract kataloget fra AMEE konferencen, er I 
mere end velkomne til at henvende jer hos Studieve-
jledningen for medicin. Så kan I få lov at låne/kop-
iere et eksemplar. Der er meget spændende læsestof 
og engagerede studerende giver..! Eller måske er der 
en ide til en OSVAL II undersøgelse.

Velkommen forbi.

VIL DU BYTTE OM PÅ 
10. OG 11.SEMESTER?
Ovenstående er en tillokkende 
mulighed for en variation, i et ellers 
meget skemalagt studie, men pas på du 
kan blive fanget i en situation, der gør 
det hele lidt mindre lyserødt!

Ifølge studieordningen af 2000 er der intet til 
hinder for, at de medicinstuderende vælger at tage 
11.semester før 10. semester. Der er dog fire meget 
vigtige forhold du lige skal overveje, inden du tager 
beslutningen om at bytte rundt..

Punkt 1 - Overbooking 
11.semester er et kort semester, hvor eksamin-
erne i de tre sansefag ligger i henholdsvis april 
for forårssemestrene og november for efterårsse-
mestrene. De andre dele af 11.semester er VKO 
og OSVAL II. Udsigten til en lang sommerferie i 
forårssemestret (april-september) gør, at mange 
gerne vil tage 11.semester i foråret. Dette re-
sulterer i, at antallet af studerende, der skal på 
11.semester er meget stort i forårssemestrene, og 
antallet af studerende på 10.semester er meget 
stort i efterårssemestrene. Dette går især ud over 
klinikundervisningen på 10.semester. Da univer-
sitetet kun råder over et vist antal pladser pr. 
semester, vil der blive overbooket på holdene. 
Resultat: Du får et ringere udbytte af de klini-
ske ophold og undervisningen på de forskel-
lige afdelinger på 10. og 11.semester!

Punkt 2 – Manglende eksaminer på 10. 
semester
Der er tre eksaminer på 10.semester: Neurologi/
neurokirurgi/psykiatri, Socialmedicin og Rets-
medicin. Disse skal være bestået, inden du kan 
blive holdsat på 12.semester. Har du således taget 
11. før 10. semester, så du skal direkte fra 10.se-
mester til 12.semester, og dumper du en eller flere 
eksaminer på 10.semester, kan du ikke gå videre 

Forår 2007  - Uge 13-14
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag 26/3 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina R. Lundin 
Tirsdag 27/3 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 28/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 28/3 1500 – 1600  1600 – 1900 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 29/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag  30/3 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Mandag 2/4 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina R. Lundin
Tirsdag 3/4 0900 – 1000 1000 – 1300 Stine Birkelund
Onsdag 4/4 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 

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 
OBS! Den internationale studievejledning er aflyst hele uge 13 samt fredag i uge 14!

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

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

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

STUDIET



6

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

på 12.semester og du må holde semesterfri for at 
bestå de manglende eksaminer. 
Resultat: Du kan blive ½ år forsinket!

Punkt 3 – Manglende eksaminer på 9. 
semester 
Eksaminerne på 9.semester skal være bestået 
inden du kan blive holdsat på 11.semester. Tilmeld-
ingsfristen til undervisningen er henholdsvis 
1.december og 1.juni. Dette er før eksaminerne i 
slutningen af 9.semester. Har du således tilmeldt 
dig 11.semester direkte efter 9.semester, men 
dumper en eller flere eksaminer kan du ikke gå 
videre på 11.semester. Da tilmeldingsfristen til 
10.semester vil være overskredet på tidspunktet, 
hvor du finder ud af, at du er dumpet, kan du 
ikke nå at tilmelde dig, du må søge dispensation 
om at indgå i lodtrækningen om ledige pladser på 
10.semester og kan ikke være sikker på en plads. 
Resultat: Du kan blive ½ år forsinket!

Punkt 4 – Sammenfald af obligatorisk 
undervisnig og eksaminer
12.semester er 2 uger længere end alle andre se-
mestre på studiet. Dette betyder, at undervisningen 
starter 2 uger tidligere. På 10.semester er der som 
omtalt tre eksaminer, og derfor ligger den sidste 
eksamen typisk sent i eksamensterminen. Dette 
vil blive et problem for dig, hvis du har taget 11. 
før 10.semester, således at du har været på 10. 
semester i efteråret og skal direkte på 12 .semes-
ter. Så vil eksaminerne på 10. semester i januar 
nemlig ligge oveni undervisningen i de første 2 
uger af 12.semester. Resultat: Du kan risikere at 
skulle til eksaminer på 10.semester samtidig med, 
at du skal deltage i obligatorisk undervisning på 
12.semester.

Ud over ovenstående skal du tænke på, at der er 
en faglig mening med, at fagene er placeret på 
semestrene, som de er. For eksempel er det en 
fordel at have fået repeteret sine kranienerver 
godt og grundigt i neurologiundervisningen på 
10.semester, inden man skal have undervisning i 
øjensygdomme og ørenæsehalssygdomme, hvor det 
antages , at man kan sin neuroanatomi. Ligeledes 
er der en ide med at have et studieforløb med et 
hårdt 10.semester, efterfulgt af et mindre hårdt 
11.semester inden man skal igang med det afslut-
tende hårde 12.semester. Især overgangen fra 10. 
til 12.semester i januar helt uden pause vil af de 
fleste opleves som meget hård.

Ovenstående skal ikke opfattes,som en afskrækn-
ing fra at udnytte de friheder, der er studieordnin-
gen til at lave alternative studieforløb, men det skal 
gøres på et informeret grundlag. Generelt opfordres 
alle studerende til at snakke med en studievejleder, 
hvis de overvejer at lave om på deres studieplan og 
er i tvivl om hvilke konsekveser, det kan have.

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
Marts/April 2007

- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
- Bemærk ændringer med *

Vi ses i kælderen.      Mvh studiesalsvagterne.

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

NYT KURSUS!
I april starter vi vores nye kursus i avanceret 
sutur op. Se beskrivelse nedenfor.

MARTS-APRIL MÅNED:
ONS 28/3 Neurologisk us. 16.00-19.30

ONS 11/4 Avanceret sutur 16.00–19.00

TOR 12/4 Neurologisk us 16.00-19.30

MAN 16/4 Avanc. genoplivning 16.00-19.30

TIR 17/4 Kombi-kursus 16.00-20.30

ONS 18/4 Avanceret sutur 16.00-19.00

TOR 19/4 Neurologisk us. 16.00-19.30

TIR 24/4 Journal/Objektiv us. 16.00-20.00

ONS 25/4 Avanc. genoplivning 16.00-19.30

TOR 26/4 Kombi-kursus 16.00-20.30

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 (18 pladser)
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 Undersøgelse 
(12 pladser)
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 
(12 pladser)
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 neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for 
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på 
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

OBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn 
til patienterne tilmelding af mindst 6 studerende.

Avanceret Genoplivning (2x6 pladser)
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

Avanceret sutur-kursus (8 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Underviser er læge Martin Glud fra plastik-
kirurgisk afdeling på Rigshospitalet.Der vil 
blive undervist i forskellige avancerede sutur-
teknikker og lokalanalgesi. Kurset er tænkt til 
alle jer der interesserer jer for suturteknik ud 
over den basale teknik der undervises i på 7 
semester.

Studietilbud
STUDIET
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FORSKNINGSÅRSSTUD-
ERENDE SØGES 
til projektet ”Fysisk aktivitet er 
sundt – effekt af vægttab eller 
træning per se?” 

Din profil: Vi søger en studerende på 2. del af 
medicinstudiet med interesse for forskning, som 
i ½-1 år ønsker at holde orlov og medvirke i det 
nedenfor beskrevne projekt. 
Vi hjælper dig med at søge et scholarstipendium. 
Du vil indgå i teamet omkring projektet, og afhæn-
gig af dine ønsker og orlovens varighed vil der også 
være mulighed for et mindre, selvstændigt forskn-
ingsprojekt, som kan udmunde i udfærdigelse af 
en videnskabelig artikel. Du kan ydermere skrive 
en OSVAL-2 om projektet. Arbejdet vil give dig 
rig mulighed for at lære forskellige kliniske pro-
cedurer og laboratorieteknikker, og du vil opleve 
at være i et aktivt forskningsmiljø og arbejde tæt 
sammen med det øvrige videnskabelige personale 
i forskergruppen.

Kort projektbeskrivelse: Fysisk aktivitet er 
sundt, men hvorfor? Er det selve muskelsam-
mentrækningerne, som formidler sundheden, 
eller er fysisk aktivitet kun sundt, hvis man også 
taber sig? 
I studiet vil 60 overvægtige mænd ved lodtrækning 
blive fordelt i 4 grupper: 1) Fysisk træning med 
vægttab, 2) Diæt med vægttab, 3) Fysisk træning 
uden vægttab og 4) Kontrolgruppe. 
Før og efter den 12 uger lange studieperiode under-
søges mændenes ”legemlige sundhed”: Kondition, 
kropsvægt, fedtmasse og fedtfordeling måles. 
Insulinfølsomheden i hele kroppen og specifikt 
i fedtvæv og muskler bliver bestemt. Fedt- og 
muskelvæv afgiver signalstoffer, og vi måler 
afgivelsen af disse vha tynde katetre i fedt- og 
muskelvæv. Endelig tager vi biopsier fra fedt- og 
muskelvæv. 
Overvægt kan føre til fedme, type 2 diabetes og 
hjertekarsygdom. Denne spiral kan stoppes, og 
det er vigtigt at vide, om dette bedst gøres ved at 
øge det fysiske aktivitetsniveau (med eller uden 
vægttab) eller ved at sænke kalorieindtagelsen. 
Det her beskrevne studium kan bidrage til at 
afklare dette.

Forskningsmiljø: Projektet finder sted på Bio-
medicinsk Institut i forskergruppen Xlab (www.
xlab.dk), hvor vi p.t. er 6 seniore medarbejdere, 9 
ph.d.-studerende, 9 speciale/forskningsårsstuder-
ende, 5 bioanalytikere og 1 sekretær. 
Det beskrevne projekt ledes af læge, lektor Bente 
Stallknecht og udgør et ph.d.-studium for cand.sci-
ent. Pernille Nordby. Der er herudover p.t. tilknyt-
tet 3 specialestuderende til projektet. 

Vejleder og kontaktinfo: Læge, lektor Bente 
Stallknecht, ph.d., dr.med., lokale 12.4.29/31, Afde-
ling for Systembiologisk Forskning, Biomedicinsk 
Institut, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 
København N, tlf. 3532 7540, e-mail: bstall@mfi.
ku.dk. 
Hvis du ønsker det, kan du også kontakte nu-
værende prægraduat forskningsårsstuderende 
Ninna Bo Nielsen, lokale 12.4.46, tlf. 3532 7421, 
e-mail: ninnabo@mfi.ku.dk omkring arbejdet og 
miljøet i forskergruppen.

Ansøgningsfrist: 15. april 2007.

BØFFERNES "SHAKE-TEST" - TIL VAT-ARME, DER 
BARE VIL VÆRE STØRRE!

Low Carb ”Body Shaper”: 20 kr. for 250ml

Templet: ”Et frisk skumsprøjt og dufter af frisk jordbær. Mmmm dejlig tynd som meget 
tynd lort.”
Psyko: ”Nej, den er led… Den smager ikke af jordbær… og så er der kun 25 g protein… 
Ikke værd at købe.”

Multipower – Body: 20 kr. for 330ml

Templet: ”Lidt fimset med sugerøret. Har en meget naturtro chokoladesmag og man
fristes til at tro, at der rent faktisk er kakao i.”

Psyko: ”Den er piv-sur… Med meget god vilje kan den smage lidt af chokolade. Så hellere 
ovenstående!”

”The Shake” – Chocolate: 20 kr. for 325ml

Templet: ”Helt sikkert min favorit. Starter med en let metallisk smag, der rammer spid
sen af tungen. Derefter følger en bølge af tyk tyk tyk chokoladesmag. Er som den eneste 
i testen et regulært måltid.” 

Psyko: ”En klassiker. Her går man ikke galt i byen, når musklerne skal have deres
fortjente godbid efter en skøn træning. Metallisk i starten, men en rigtig god kakao-
smag.” 

”The Shake” – Vanilla: 20 kr. for 325ml

Templet: ”Ikke helt på højde med sin navnebror. Er dog af samme letfordøjelige kon
sistens. Efterlader en ikke helt behagelig lugt i svælget.”

Psyko: ”Dette er nok min favorit, da den udover at tilføre de hårdt tiltrængte aminosyrer, 
også minder lidt om slik. En klar vinder!”

AND NOW TO SOMETHING 
COMPLETELY DIFFERENT...

Nicole Richie har en blodsygdom Lionel Richies 25-årige datter, Nicole Richie, 
har fået diagnosen hypoglykæmi, der er en blodsygdom som tapper hende for 

energi. Lionel Richies 25-årige datter, 

Nicole Richie, har fået diagnosen hypoglykæmi, der er en blodsygdom som tapper hende 
for energi. Reality-kendissen har slidt på helbreddet de sidste par år. Ikke nok med at hun 
er gået drastisk ned i vægt, så har Nicole også været sygemeldt på grund af udmattelse, 
skriver People.

Nu oplyser Nicoles talskvinde, at Nicole lider af blodsygdommen hypoglykæmi. Sygdom-
men fører til kronisk lavt blodsukker - noget som gør, at den 25-årige slider med at holde 
energien oppe. Nicole har slidt og slæbt under indspilningerne af reality-serien ‘The 

Simple Life’, hvor hun sammen med veninden Paris Hilton fungerer som helserådgi-
vere på en ungdomslejr. Indspilningen af serien foregår i disse dage. 

Flere gange er Nicole besvimet af udmattelse. I sidste måned blev hun 
behandlet for dehydrering. Hypoglykæmi kan skyldes sygdom, 

som for eksempel diabetes eller brug af lægemidler. For 
lidt mad kan også forårsage lidelsen...

Kilde:msn.dk

DE UNGE MØDRE HOLDER 
SOMMERFERIE...

På grund af pladsmangel i denne uges 
MOK, er vi desværre nødsaget til at 
henlægge resuméet af de sidste to afsnit 
i denne sæson til nettet. Det kan læses 
på www.mok.info

DUM!!

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

HUSK AT BETALE KONTINGENT
Onsdag den 28. marts 2007 udsender vi rykkere + rykkergebyr på 100 kr. til de med-

lemmer, der endnu ikke har betalt kontingent til FADL. 

Du kan vælge at betale det girokort, vi tidligere har udsendt eller overføre pen-
gene direkte til FADL. Kig forbi Sekretariatet, så finder vi en løsning. Her kan du også 
tilmelde dig Betalingsservice via PBS, så dit kontingent til FADL fremover bliver betalt 
automatisk.

FADL arrangerer informationsaften om 
dine rettigheder.

Arbejder du som studenterunderviser, 
præparatfremstiller, teknisk assistent el-
ler studievejleder her på universitetet? 
Ved du, hvilken løn du har krav på at få? 
Har du nogensinde set din ansættelses-
kontrakt? Får du stillet undervisnings-
materialer gratis til rådighed?

FADL forhandler lønnen for de oven-
nævnte grupper, der dækker alle højere 
læreanstalter i Danmark. Det betyder, at 
du som FADL-medlem kan få hjælp til at 
forstå de mere kringlede dele af over-
enskomsten og samtidigt få styr på dine 
rettigheder.

HAR DU STUDIEJOB PÅ UNIVERSITETET?
Vi oplever ofte, at folk får for lidt i løn 

eller bliver sat i arbejde uden en ansæt-
telseskontrakt. Senest havde vi sagen 
på Medicinsk Anatomisk Institut, hvor 
studerende blev uretmæssigt truet med 
udsmidning fra studiet. Til de situationer 
har FADL en faglig sagsbehandler ansat, 
der står klar til at hjælpe, hvis du er tvivl 
om dine ansættelsesvilkår er i orden.

For at skabe større opmærksomhed 
omkring dette område afholder FADL 
i slutningen af april – dato følger – en 
informationsaften, hvor vi gennem-
går dine rettigheder, klagemuligheder, 
overenskomsten i hovedtræk samt, hvad 
FADL kan hjælpe dig med. 

Her inviteres du også til at komme 
med dine egne problemstillinger. 

Efter påske kommer den endelige 
dato, hvor vi samtidigt ophænger plaka-
ter, så du forhåbentligt ikke er i tvivl om 
dato, tid og sted.

Hvis du allerede nu vil høre mere, så 
send en mail til hf@fadl.dk. 

Med venlig hilsen,

Morten Andresen
Formand for FADLs undervisergruppe

LEDIGE PLADSER 
PÅ FADLS KURSER
Der er stadig få ledige plad-

ser på FADLs kurser i blandt 
andet Stetoskopi, Radiologi 
og Neurologi. 

Kig forbi FADLs Sekretariat for 
at blive tilmeldt. Husk, at det ko-
ster 50 kr. pr. kursus, og at det kun 
er muligt at betale kontant. 

Disse stillinger forhandler 
FADL løn for:

Undervisningsassistenter

Instruktorer og hjælpelærere

Studenterstudievejledere

Tekniske assistenter

Demonstratorerer

Præparatfremstillere

INDRE ORGANER
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TOLERANT ELLER MEDICIN STUDERENDE?
Det er min erfaring at folk på Panum kan være lidt sløve til at debattere, eller i det hele taget at ytre deres mening (fx i forbindelse med den lave valgdeltagelse), det var derfor med 
stor begejstring at jeg i sidste nummer af MOK læste et svar på mit debat indlæg.
Det glæder mig at Svendstrup ikke har oplevet de samme ubehageligheder som jeg selv har, men jeg bemærker, at også hun har opdaget at Københavnerne generelt ikke er 
interesserede i dem, der er anderledes. Dette ser jeg som et stort problem, særligt på vores studie, da de fleste af os i sidste ende kommer til at få masser af kontakt med andre 
mennesker, som alle vil være anderledes end os selv på nogle punkter. De vil komme fra andre byer end os, måske endda andre lande. Der vil være mennesker opvokset i andre 
miljøer end os selv, og fra alle samfundets sociale lag. Jeg mener at det er vigtigt at kunne sætte sig ind i andres sted og forstå at de ikke nødvendigvis har de samme idealer som 
os selv, og det er især vigtigt for læger. Det kan virke som en meget banal ting, men det tror jeg desværre ikke det er for en del af de medicinstuderende… 

Mange fra mit hold kommer fra overklassen, nord for København eller fra Frederiksberg, og har forældre der er læger, som de skal gå i fodsporene på – ingen anden uddannelse 
kunne være mere rigtig end medicin. Nogle ved endda allerede at de skal overtage farens klinik, som naturligvis har været i familien i generationer – intet kunne være mere ”rigtigt”. 
Det er folk som aldrig har manglet penge eller haft svært ved at komme til noget som helst. 
Det er der ikke noget galt med, bestemt ikke. Det er dejligt at være forkælet. Der hvor jeg synes det bliver et problem, er når jeg kan mærke på mine holdkammerater, at de slet 
ikke kan forstå at det måske ikke er alle der synes at det er idealet at have masser af penge, flotte karakterer, en god karriere, den perfekte krop, det sidste nye mærkevare tøj og 
de rigtige sko (helst med hæle for pigerne, så man kan få mest mulig opmærksomhed på biblioteket). 

Tag fx unge, der kommer fra det autonome miljø – jeg tror ikke ligefrem de deler disse idealer med os på Panum. På dagen hvor ungdomshuset blev ryddet, overhørte jeg i comput-
erlokalet to drenge der sad og snakkede om begivenhederne. De kom med chokerende udtalelser om demonstranterne, som de sammenlignede med kakerlakker, der bare skulle 
tværes ud. De mindede til forveksling om nynazister. Det er ikke nogen rar tanke, at de drenge en dag skal blive læger – men man kan jo håbe på at de bliver forskere i stedet. 

Det er for øvrigt synd at en perle, som ungdomshuset jo var, er blevet ryddet. Et af de få steder man stadig kunne være sig selv, uden at blive set 
ned på. Den rydning viser hvor langt ud vores samfund er kommet – her skal ikke være plads til mangfoldighed, her skal ikke være folk, der er 
anderledes! Vi skal alle være lige så ”perfekte” som vores alle sammens landsfader Fjog Rasmussen. Lige som ham, vil vi få fine karakterer, tage 
lange uddannelser og få en flot karriere. Ingen slinger i valsen, ingen spild af tid. Lige som hans venner fra DF, vil vi hade alt der er anderledes. 
Vi er blomsten af Danmarks ungdom, og passer perfekt ind i samfundet, med vores forbrugs mentalitet og forsnævrede tankegang.

Da jeg lige var flyttet til København, faldt jeg bestemt ikke ind i nogen social gruppe, når jeg kom traskende i mine gummistøvler og min 
regnfrakke, men det er tankevækkende, at jeg blev taget bedre imod på ungdomshuset, på trods af at jeg ikke gik i sort tøj og nitter, end jeg 
gjorde af Danmarks kommende læger – bare fordi jeg ikke gad gå i stilletter og mærkevare tøj…

Maja Berg Jensen

SVAR: TOLERANT ELLER MEDICINSTUDERENDE
Med dit første indlæg om friheden ved at bo på landet og ride på heste, havde jeg meget svært ved at se, hvor du ville hen – hvad du ville debattere. Jeg havde faktisk lidt 
medlidenhed med dig.  Men med dit seneste indlæg virker du bare indebrændt og mindst lige så fordomsfuld som de holdninger du argumenterer imod!? 
Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte, men jeg vil gerne kommentere nogle af dine udsagn.

Jeg synes ikke, at Svendstrup beskriver københavnere som ”ikke interesserede i dem, der er anderledes”.
En ting er at kunne relatere til en patient, sætte sig ind i deres problemer og måske den baggrund de kommer fra, og på den måde bedst hjælpe patienten.  En anden ting 
er aktivt at interessere sig for sine medstuderende blot fordi de er ”anderledes”!
Fordi dine holdkammerater ikke har lyst til at engagere sig i dig, betyder ikke nødvendigvis at de bliver dårligere læger, eller ikke kan udvise den nødvendige empati.
Du plæderer for større forståelse for ”folk der er anderledes” og også lidt for dig selv som sydfynbo, men samtidig dumper du en masse retorik og fordomme om stud.med.’er 
med overklassebaggrund.
Helt ærligt, tror du at man er forkælet, blot fordi man er vokset op nord for København?  Tror du alle lægebørn er blevet båret ind i faget af forældrenes 
ambitioner og forbindelser?  Det er da lige så forkert og ignorant af dig at stemple folk, fordi de har ambitioner om at tjene penge, eller er interesseret i at 
gå i noget bestemt tøj!?  Selvfølgelig skal dine holdkammerater da respektere, at du ikke har samme interesser som dem, men du bliver også nødt til at 
respektere deres valg – selvom du ikke er enig. 
Selvfølgelig er det uheldigt, at der har siddet to ”drenge” i computerrummet, som har sagt nogle ting om demonstranterne ved Ungdomshuset, men at sætte 
deres holdninger lig med resten af de studerende på Panum er måske lige lovligt generaliserende!  Og hvorfor synes du, at det ville være bedre, hvis de to 
”drenge” ville være bedre tjent som forskere end læger?  Har man ikke som forsker samme behov for medmenneskelighed og ikke mindst etik?
Din lovprisning af Ungdomshuset og betegning af vores statsminister som ”landsfader Fjog Rasmussen” er under lavmålet, og hører ikke hjemme i denne 
sammenhæng.
Det er dejligt for dig at de tog godt i mod dig i Ungdomshuset dengang du kom til København og beklageligt, at du ikke følte dig lige så velkommen på studiet. 
Hvor velkommen tror du, en pige i Gucci sko og Prada taske var i Ungdomshuset?  Jeg tror tolerancen går begge veje.
Men har du givet det en chance? Tog du med på rustur?  Har du overvejet en basisgruppe?  
Hvis der er nogen, der er forkælet, synes jeg, det er dig! 

Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt dit indlæg er ægte, eller en ”troll” (indlæg skrevet blot for at oppiske en stemning, og få nogen til at ”bide på krogen”).
A.P. Skovsen

Klumme MOK 
Af studenterpræst Nicolai Halvorsen. 

Jeg lovede sidst at sige noget om korsfæstelsen og den betydning det fik for synet på kroppen. I første omgang betød Jesu korsfæstelse ikke særligt meget for samtidens 
syn på kroppen. Korsfæstelse var en romersk henrettelsesmetode, som er helt usædvanlig bestialsk. Ekstrem voldelig, ekstrem smertefuld og en helt igennem ydmy-
gende død. Der er lavet medicinske rekonstruktioner af korsfæstelser, som jeg ikke skal gå nærmere ind på. Korsfæstelsen var en meget vanærende møde at dø på, som 
især gik ud over underklassen, slaver og jævne folk. De mere betydningsfulde romerske borgere blev henrettet med sværd. Undtaget var politiske modstandere, der for 
advarslens skyld til tider også blev korsfæstet. Mest kendt er – bortset fra Jesus – de mange slaver der blev korsfæstet i Rom efter Spatacus slaveoprør i år 71 f. Kr. 
Det specielle ved kristendommen er at korsfæstelsen bliver betragtet som en sejr. Det er tydeligt allerede hos Paulus, der er den ældste kristne kilde. Det er ligeledes 
tydeligt i evangelierne, hvor det opfattes som led i en plan, som noget nødvendigt. Har den ekstreme kropslighed i korsfæstelsen en betydning, så er det i relation til lidelsen 
og døden. Den menneskelige krops sårbarhed udstilles i korsfæstelsen. Omvendt var korsfæstelse fra romersk side jo netop en demonstration af overmagten. 
Nogle havde givetvis håbet at Jesus ville rejse en folkelig revolution og modstand mod den romerske besættelse og blive konge i politisk forstand. Det skete ikke, og 
det ville også være meget vanskeligt at forestille sig, hvordan et lille folk uden militære midler skulle kunne besejre det romerske imperium.  Kristendommen påstand 
om Jesu død og opstandelse er en påstand om at Gud har vundet over døden. Det er ikke primært en kamp mod romerne, men en kamp mod døden. Døden var det som 
nedbrød livet, det destruktive som ødelagde fællesskab mellem mennesker, det som hindrede livets fuldbyrdelse. I denne forståelse er sygdomme også en mellemposi-
tion mellem liv og død. Derfor kan man også forstå beretningerne om Jesu helbredelser som en kamp mellem liv og død. Ifølge den jødiske syndefaldsmyte var døden 
en straf, en konsekvens af Adams ulydighed. Ikke nok med at han selv døde, nej alle fra hans slægt var derfra født under det vilkår. Døden er uomgængelig – vi skal 
alle dø. Det var tydeligere for datidens mennesker end for os. Den gennemsnitlige levealder var under 25 år, mindre end 4 ud af 100 blev over 50 år gamle. Pointen i 
Jesu død og opstandelse er derfor at døden 

Først omkring 400 bliver det udfolde dogmatisk i læren om arvesynden, men allerede Paulus formulerer det på den led, at døden på grund af synden kom ind i verden 
ved et menneske - Adam, men friheden og nåden er ligeledes kommet til verden i kraft af et menneske- Jesus.  Jesu død bliver en sejer over døden, fordi han dør uden 
synd. Døden har taget noget som ikke var dødens. Der er en del teologiske problemer og paradokser gemt i denne tankegang, bl.a. kan det døden som vilkår for alle 
synes som en hård straf. Og hvad med dyr og planter, hvorfor skal de undgælde for Adams æblespiseri?  Det lader sig ikke udfolde her. I stedet vil jeg blot konkludere, 
at der nu gives en frihed  selvom man skulle dø. Ja dem der slog ihjel og dræbte, de gik dødens ærinde og slog derfor også deres egen menneskelighed ihjel. Den for-
ståelse af friheden havde og har revolutionært potentiale.  ”I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv”.   

DEBAT



10
FORSØGSPERSONER (M/K) SØGES TIL 
UNDERSØGELSE OM VÆSKE OPTIMERING.
Optimering af hjertets pumpefunktion anbefales 
før operation af højrisikopatienter. Vi vil estimere 
forekomst og størrelse af væskemangel hos forskel-
lige typer patienter før kirurgiske indgreb. I denne 
henseende er det vigtigt at kende evt. deficit hos 
raske, ikke fastende, vågne personer.
Vi søger derfor raske forsøgspersoner (m/k) til 
undersøgelse for evt. volumendeficit ved øsofageal 
Doppler vejledt slagvolumen optimering. 

Kravene er at du:
Er over 18 år
Er sund og rask og ikke har et  dagligt medicin 
forbrug.

Undersøgelsen indebærer:
At du ikke har lavet hårdt fysisk arbejde eller 
indtaget alkohol 2 dage inden undersøgelsen.
At du aftenen inden undersøgelsen ikke må indtage 
kaffe efter midnat.
At du indtager et standardiseret morgenmåltid 1 
time inden undersøgelsen.
Anlæggelse af en Doppler sonde i spiserøret. 
(Sonden er tyndere end en blyant, og svarer til en 
normal duodenalsonde.)
Anlæggelse af venflon til indgift af en saltvandso-
pløsning ( Voluven®)  mhp. væskeoptimering. 

Undersøgelsen, som rutinemæssigt bliver brugt 
ved kirurgiske indgreb, varer ca. 1 ½ time og 
foregår på Abdominal centret, anæstesiologisk afd. 
2041 på Rigshospitalet.
Der udbetales 500kr i godtgørelse for delt-
agelse i undersøgelsen.

Henvendelse kan rettes til:
Læge og klinisk assistent  
Morten Bundgaard-Nielsen
Afdeling for kirurgisk patofysiologi og  Abdominal-
centret – anæstesiafd. 2041
Rigshospitalet.

Telefon: 35450955  
E-mail : morten.bundgaard-nielsen@rh.hosp.dk

TURNUSBYTTE! 
Jeg har turnus i Region Sjælland (Det gamle 
Vestsjællands Amt) og er interesseret i at bytte 
med turnus i Region Hovedstaden. Så hvis du 
gerne vil på landet - eller allerede bor der, eller 
måske har planer om at flytte vestpå – så kan vi 
arrangere det således at vi begge kommer i turnus 
i vores nærområde. 

Glæder mig til at høre fra dig.

Mvh. 
Jakob Møller Hansen, læge
Tlf. 23392620, 
e-mail: jamoha01@glo.regionh.dk

ARBEJDSTILSYNET
søger medicinstuderende med be-
stået eksamen på 6. semester

Arbejdstilsynet har omgående 
brug for et par medicinstuderende 
til kodning af anmeldelser af arbejdsrelaterede 
sygdomme. Arbejdet er et deltidsarbejde med 10-20 
arbejdstimer pr. uge. 

Arbejdstiden kan placeres efter eget ønske. 
Løn ifølge overenskomst, p.t. pr. time kr. 
104,00 + feriepenge.

Kodningsarbejdet drejer sig om diagnoser efter 
ICD-10 og arbejdsmiljøpåvirkninger efter EU-klas-
sifikation. Nødvendig oplæring gives. 

Arbejdstilsynet modtager årligt ca. 12.000 an-
meldelser, hvoraf ca. halvdelen vedrører sygdom i 
bevægeapparatet. Resten fordeler sig over et bredt 
spektrum af psykiske og somatiske sygdomme.

Henvendelse til 
speciallæge Lene Garsdal, 
via e-mail leg@at.dk eller telefon 72 20 89 15, 

eller til 
epidemiolog Peter Laursen, 
Arbejdstilsynet, 
via e-mail pal@at.dk eller telefon 72 20 87 16.

KURSUS I GLOBAL SUNDHED

· Sidder du der hjemme 
imellem alle bøgerne og 
undrer dig over, hvorfor 
du ikke har lært noget om 
Global Sundhed? 

ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om Global Sundhed, fordi det bare er 
FOR spændende? 
ELLER
· Er du den der springer dem over, men sværger at 
du nok skal få dem læst, når du ikke har en stor 
eksamen hængende over hovedet, fordi du egentlig 
synes det er ret vigtigt? 
ELLER
· Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstår (eller ikke 
havde tid til at forstå fordi der var så mange andre 
indtryk), men nu vil du gerne vide mere? 
ELLER 
· Er du på vej ud og vil vide mere om, hvad der 
foregår ude i den Globale Sundhedsarena? 
ELLER
· Står du overfor turnus med hele verden som din 
patient og undrer dig over, at du ikke ved noget 
om selv de minoriteter vi har her i Danmark, 
men som du ved du 100 % sikkert vil komme til 
at behandle? 
ELLER
· Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at delt-
age i en snak om sundhed ikke kun i Danmark 
men i vores globaliserede verden og synes det er 
lidt en fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad 
WHO egentlig laver, nu du repræsenterer din 
profession? 

Så er Kursus i Global Sundhed måske noget for 
dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at 
udvide din horisont ud i sundhed og globalisering, 
sundhedssystemer, voldelige konflikter, flygtninge 
og indvandere i sundhedssystemet, braindrain og 
meget mere.

TID: 20. August til 31.August 2007
STED: København, Kommunehospitalet
PRIS: Gratis for for KU studerende. 
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund
MERITERING: VKO godkendt, mellem 3-4 ECTS. 
Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 1 maj 2007
ANSØGNINGSSKEMA: Send en mail til global-
health.ku@gmail.com og du vil få et tilsendt...
ARRANGØR: Institut for International Sund-
hed
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

LÆS MERE I MOK?

Er DU med på vognen?
Med Venlig Hilsen
Kursus i Global Sundhed

TJEN PENGE VED RENGØRING PÅ VESTERBRO

Kunne du eller din lillesøster/lillebror tænke sig 
at være vores rengøringshjælp til ca. tre timers 
rengøring ugentligt. Vi bor på indre Vesterbro og 
har brug for hjælp med 
støvsugning, afstøvning og 
rengøring af badeværelse 
samt toilet. Vi er meget 
fleksible med hensyn til 
arbejdstider. 

Kontakt: morten@liberoth.
dk eller på mobil: 2097 
2909.

VENTEGODT OPEN – 
SPRING EDITION 2007

Kære alle medgolfere, shankere, slicere, studerende 
og caddies!

Så er det atter tid til at støve golfsættet af fra vin-
terhiet og begynde opvarmningen til årets absolut 
største livsnyder event, nemlig det sagnomspundne 
Panum Mesterskab i Golf: 

VENTEGODT OPEN 2007!!

Vi spiller 18 hullers Stableford med 7/8 handi-
cap. 

Turneringen er åben for alle studerende og ansatte 
på Panum Instituttet, og det er ikke et krav at man 
har spillet golf før!

Arrangementet spilles Torsdag den 26 april 
på The Old Championship Course, Passe-
bækgaard G&C.

Vi mødes på Panum klokken 06:30 hvor der vil 
være arrangeret fællestransport til banen hvor 
første bold går ud kl. 08:10. 
Såfremt man ønsker at deltage i dette arrangement 
må man påregne udgifter til green fee (ca. 220 kr.), 
transport (ca. 40 kr.) og præmiefee (ca. 20 kr.).

Bindende tilmelding kan ske til Thomas 
på tlf. 24 25 34 95 
eller e-mail: tlafrenz@stud.ku.dk, 
hvor de som kan rekvirere en bil til arrangementet 
gerne må anføre dette! (Transport udgifterne vil 
blive dækket).

Glade golfhilsener
-Turneringsledelsen

IMCC-EXCHANGE-PLADS TIL 
TAIWAN I AUGUST 2007 
- sælges for 1800,-

Kan mer i teres  som 
VKO.
Ring til Luise: 30241001 

ANNONCER
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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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

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

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både 
psykiatriske og somatiske afdelinger i 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: Onsdag 4.april kl. 10.00 2007 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– hold 1502

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

Dag 1

16.30-16.40

16.40-17.20

17.20-18.00

18.00-18.15

18.15-19.00

19.00-19.45

19.45-20.00

20.00-21.30

Dag 2

16.30-17.15

17.15-18.00

18.00-18.15

18.15-19.00

19.00-19.45

19.45-20.00

20.00-21.00

C

C

D

VI

PS

FADL, Kredsforeningen

FADLs  
Lægevikarkursus

Foredrag 
- Praktisk 

     Psykiatri
  

Den 30. Marts 2007 
Axelborg Konferencecenter, Vesterbrogade 4A, 
 1620 København V

VELKOMMEN
Repræsentant for FADL, Kredsforeningen  

INTERVIEWTEKNIK        Kl. 09.00 – 9.45
OG PSYKOPATOLOGI     
Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen 

AKUT PSYKIATRI I        Kl. 10.00 – 10.45  
1.reservelæge Ulla Almegaard    

KORT PAUSE                     Kl. 10.45 – 11.00

AKUT PSYKIATRI II           Kl. 11.00 – 12.30
Afdelingslæge Hans Mørch Jensen 

FROKOST              Kl. 12.30 – 13.30

FADL                             KL. 13.30 – 14.30
FADL, Kredsforeningen

MISBRUG AF ALKOHOL OG    Kl. 14.30 – 16.30
EUFORISERENDE STOFFER    
Overlæge, Dr.med., ph.d. Jacob Ulrichsen 

PAUSE               Kl. 16.30 – 16.45

DISKUSSION OG EVALUERING  Kl. 16.45 – 17.30

UNDERVISERE: Speciallæge, ph.d. Henrik Day Poulsen, Bristol-Myers Squibb | Afdelingslæge Hans Mørch Jensen, Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet |
1.resvervelæge Ulla Almegaard Psykiatrisk Center i Glostrup | Overlæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk Center i Gentofte

KRAV FOR DELTAGELSE: Medlem af FADL og min. 8.semester    PRIS: 100 kr. Beløbet betales ved tilmelding.
TILMELDING SAMT BETALING: personlig henvendelse på Vagtbureauet, Kursusafdelingen inden den 28.marts 2007

Arrangementet sponsoreres af Bristol - Myers Squibb

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

Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Tranehaven”

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
BRØNSHØJ
Arbejdssted:  Almen praksis, 2700 Brønshøj, (Fred-
erikssundsvej)

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 praktiser-
ende 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

VAGTBUREAUET
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NYT SPV-HOLD
Thoraxkirurgisk afdeling Hold 1508
Gentofte Hospital 

Thoraxkirurgisk afdeling R søger et SPV-hold med 21 
medlemmer til sygeplejefaglige opgaver i perioden 
10.april til den 1.september (evt. forlængelse).

Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med høj grad af selvstændighed. 
Det forventes at du kan bibeholde overblik i stresset 
situationer og være aktiv deltagende i afdelingens 
gøremål.
Grundet afdelingens speciale forventes du at være aktiv 
deltagende i akutte situationer.

Holdet skal dække :
-Aftenvagter, nattevagter og enkelte dagvagter i 
weekender og helligdage
-Ca. 82 vagter pr. måned
-Vagt fordeling ca. 9 dagvagter, 45 aftenvagter og 28 
nattevagter 

Krav til ansøger : 
-Min. 100 SPV- timer
-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 

Ansøgningsfrist :
Fredag den 30. marts kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – Hold 1508

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

EKG- OG 
BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1601 PÅ RH SØGER NYT 
MEDLEM.
Vi er et hyggeligt lille hold på 5 personer der søger et 
nyt medlem pr. 1. maj 2007.

Vores arbejdsopgaver består i EKG- og blodprøvetagn-
ing på onkologiske ptt. 
Vi har eget kontor i stueetagen, hvor man er på vagt 
alene og hvor ptt. henvises til fra de onkologiske afde-
linger på RH. Vi har et godt samarbejde med blodprøve-
tagningen og med vores stamafdeling 5042. 

Der er holdmøde 1 gang om måneden hvor vagter og 
bagvagter fordeles. 
Arbejdstiden er man- fre 9-13. Vi arbejder ikke på 
helligdage.

Krav:
- min. 300 SPV-timer
- erfaring i blodprøvetagning en fordel
- fl eksibilitet og selvstændighed
- tage 3-5 vagter/md
- blive på holdet min. 1 år
- komme til holdmøde d. 23/4 kl. 16.30
- gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring

Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 18. april 2007 kl. 17.00.
Ansøgning sendes til www.fadl-vagt.dk- København- 
tilmelding til hold- mærket ”hold 1601”. 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til 
at kontakte holdleder 
Dorte Nørøxe på dnoroxe@stud.ku.dk eller på mobil 
50573919

HOLD 1604 PÅ KLINISK 
BIOKEMISK AFDELING
PÅ GENTOFTE HOSPITAL
søger 3 nye holdmedlemmer

Til oplæringsstart den 10/4 – 1 pers. og den 19/4 – 2 
pers.

Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 
og i ambulatoriet. 

Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter 
et fastlagt program med ca. 7 lønnede dagvagter. 
Forudgående “stikkeerfaring” er ikke nødvendig.

Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 

1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 

Vi har bagvagtsordning. 

Krav: 
* 200 SPV-timer 

* Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 

* Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, 
skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

* Du skal have gyldigt akkrediteringskort

* Du skal kunne starte oplæring den 10 el. 19. april.

Løn : SPV - holdløn 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Henrik Andersen på: henrikan@hotmail.
com 

Ansøgningsfrist: Fredag 30. marts 2007 kl.10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til hold 
– Hold 1604 

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS SØGER NYT 
MEDLEM.
Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt få løn for 
transporttiden? 
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Roskilde 
Sygehus søger en ny stikker med
ansættelse pr. 1. juni 2007. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Roskilde 
Sygehus’ afdelinger. Vi dækker dagvagt mandag til 
fredag kl. 7.30-14.30, hvor vi er 2 på arbejde. Aften-
vagt dækker vi alle fredage og tre af fi re lørdage, og i 
aftenvagt er vi 1 på arbejde. Vi tager både blodprøver, 
EKG og blodsukkermålinger.

Betingelser for ansættelse:

- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
- Gyldigt akkrediteringskort.
- Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. 
- Du skal kunne komme til ansættelsessamtale på 
Klinisk Biokemisk afdeling på Roskilde Sygehus i  
midten af april.
- Du skal kunne deltage i oplæring i maj måned, og 
oplæringen er lønnet.
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får oplæring i 
både blodprøvetagning og EKG.

Ansøgningsfrist: Fredag 30.  marts kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – mærket hold
1609
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Line Schlægelberger:
lineschlaegelberger@stud.ku.dk eller på telefon 
22908788.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201 SØGER NYE 
MEDLEMMER
Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæmo-
dialyseafdeling 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. 30. 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.

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 – FREDERIKSBERG.
Kan du lide en god løn samt kortere vagter, ja så er 
dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk- biokemisk afdeling på Freder-
iksberg Hospital søger 2 nye stikkere  med ansættelse 
hurtigst muligt. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg 
Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi 
tager både blodprøver og EKG. 
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både på 
hverdage og i weekends, men også kortere og 
længere vagter dækkes.

Betingelser for ansættelse: 
-Min. 300 SPV-timer.
-Du skal kunne deltage i holdmødet tirsdag d. 27. marts 
2007  kl.16.00 i 
-Panums kantine, hvor vi planlægger vagter for april 
måned.
-Du skal min. kunne tage 4 – 5 vagter om måneden.
-Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
-Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 27. marts  kl. 12.00  (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold.

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

Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så har 
vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 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 30. 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 

BØRNEVENTILATØR SØGES 
TIL NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-
team). Du kommer til som BVT hos os at varetage 
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, 

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
NØRREBRO
Arbejdssted:

Almen praksis 2200 København N, (Sankt Hans Torv)

Periode:    12. april – 20. april 2007      
mandag, tirsdag, torsdag, fredag 9 – 13.30 
samt onsdag 14.00 – 18.00                                           
                   
Løn:
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende lægers 
arb.giverforening: Timeløn inkl. pension kr. 139,32.
Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer. 
 
Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - Køben-
havn – tilmelding hold  

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 :
Onsdag 4.april kl. 10.00 med  tilmelding  via  hjemmesi-
den  www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold 
– Hold 1509

Ansættelses samtaler vil fi nde sted på Vagtbureauet 
med Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen og  
FADL tillidsmand .  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

blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især 
komme til at passe præmature, børn født af mødre 
med diabetes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
- Min 350 vt-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes.Har du ikke 
BVT kursus, forpligtes du til tage       
   førstkommende BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der 
er som regel 40%  av og 60% nv)
-  Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter  vagtbinding  
   på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og 
afdelingen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
-  Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 30. marts 2007 via 
fadl-vagt.dk – København – tilmelding til hold – hold 
4301.
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Dorte Linde tlf: 23 20 87 40
Email: dortelinde@hotmail.com

VAGTBUREAUET
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PMS - FOR BEGGE KØN!

Seje Psykiatere og Svale Specialøl 
…kan du opleve hos 

PMS = Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Denne Panums nyeste basisgruppe stiftes ved 
første arrangement

tirsdag d. 3. april kl. 19.30 
i Auditoriet på Rigets 
Psyk.-afsnit, opang 62

Oplæg ved overlæge Morten Ekstrøm (KAS Gen-
tofte) der introducerer psykiatrien via

actionfyldte anekdoter
og faglige fortællinger      

Kom og mød dine kolleger over en kop øl
og en lækker snack – i samarbejde med Region 
Hovedstaden.

PUC 2007

SOMMERFERIE! – KURSUS 
DYKKERTUR TIL LYSEKIL!
Lør 7. juli – lør 14. juli, årets største tilbagev-
endende begivenhed!
Turen er en kursustur med Advanced Open Water 
Kursus (og evt. andre..)
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.
Tilmelding på info@puc.nu. Sidste års tur var 
fuldstændig overtegnet.. 

SOMMERFERIE! - DYKKERTUR TIL 
BORNHOLM (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..)
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
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
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

Så er det blevet tid til næste 
månedsmøde i SATS!!
Vi håber at se rigtig mange både nye og gamle 
ansigter!

Månedsmøde onsdag 4. april kl. 16.15 kemigan-
gen, Panum

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Siden sidst: 
 Metode 1 er blevet afholdt
           Foredrag med Inger Søndergård
 Specialedags møde er afholdt, vi vil  
 gerne høre et kort referat fra dem, 
der   deltog.
 Studietur til Lund?  
3. Nyt fra udvalg: 
           Basisgruppebar udvalget, det er jo  
 snart tid til vores brag af en bar !!
   Studenterhus udvalget, er der noget  
 nyt? 
4. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

SIMS holder månedsmøde tirsdag d. 
3/4-07 kl. 16.00 i lokale 9.2.3

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

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Fremtidige arrangementer, især B- 
 Bar!
3. Status fra kasserer
4. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

STUDENTERKLUBBEN

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

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

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 13
Så er det tid til for alvor at begynde nedtællingen til 
påske*. Og for nogens vedkommende til påskefer-
ien. Studenterpræsten er ikke på sit kontor i hele 
uge 14 og er først tilbage onsdag den 11. april. Men 
altså; chokoladebønnernes genkomst nærmer sig!

Rigtig glædelig påske!
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

* Lynkursus i påske: 
På søndag den 1. april er palmesøndag. Jesus kom 
til Jerusalem, hvor begejstrede folkemængder 
viftede med palmegrene for at hylde ham. Den 
5. april er skærtorsdag, hvor Jesus vaskede sine 
disciples fødder (jf. udtrykket ”ren og skær”), spiste 
den sidste nadver (nadver = aftensmåltid) med 
dem og senere blev forrådt af Judas. Langfredag, 
den tristeste og sorteste dag i kirkeåret, blev Je-
sus korsfæstet og naturligt nok føltes dagen lang. 
Påskesøndag opstod Jesus fra de døde og bragte 
dermed glæden og håbet tilbage. Påske har navn 
efter den traditionelle jødiske påskefest pesach.

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 27. marts, (IKKE 
10. april) og 24. april.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

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

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

KOM UD AF DIT BUR OG 
HØR OM DAFUR

Onsdag d. 11.4 kl. 15.30 i Dam 
auditoriet sættes fokus på Dafur 

konflikten:

· Hvad er den historiske og politiske årsag til 
konflikten?
· Hvorfor har MSF stadig projekter i Dafur, når så 
mange andre organisationer har trukket sig?
· Hvordan ser lokalbefolkningen på konflikten?

Gruppen af medicinstuderende under Læger uden 
Grænser har inviteret et panel bestående af bl.a. 
en journalist og en nødhjælpsarbejder til at besvare 
disse spørgsmål og skabe debat.

BASISGRUPPERNE
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B-BAR07 
- BASISGRUPPE BAR 2007!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag 13. april, hvor årets fedeste 
fest finder sted!

Alle Panums foreninger og basisgrupper går igen i år sammen om at byde alle studerende 
på en sprudlende fest med indslag fra alt mellem himmel og hav!
Jeres alle sammens Basisgrupper ser frem til at byde jer indenfor i Studenterklubben 
fre d. 13. apr!

KOM TIL SEX-
EKSPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 21. april 
kl. 10:00 – ca 15:00 i 
FADL’s mødelokale.

Der vil ske uddannelse 
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! 

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 
her i København, hjemme hos en af os i administra-
tions-gruppen.
(middagen er GRATIS, men du må huske at 
tilmelde dig så at vi hved hvor mange vi skal 
lave mad til, send besked 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

I erkendelse af 
at det de unge vil 
ha’ er bling bling 
og gangster rap 
kommer denne 
uges vigtige 
information fra 
studenterklubben 
på denne form. Få 
evt. din læsemakker til at lave et beat 
mens du  imponerer damerne i køen til 
den lange (og røgfrie) fredagsbar på 
langfredag d.6 april.

”Der er langfredagsbar langfredag
Så kom og tag din hat af
Og få en fjer på
Der er åbent fra 11-24 så det sku’ du nok ku’ nå
Åååhh åååhh åååhh (ekko der fader ud)”

”Og husk at det er røgfri
For det er det de unge (og regeringen) kan li’
Kl. 23.30 lukker baren og kl.23 lukker døren
Kommer du senere er det bare sørens
Ørens ørens ørens (ekko der fader ud)”

”Pas på dine penge, nøgler og tasker
For det er sku en kold vasker
Hvis man vågner næste dag
Uden nogen anelse om hvor det blev af
Aaah aaah aaahh (ekko der fader ud)”

”Hvis du har en homie
Som du godt kan li’
Så medbring ham til festen
For du må medbringe 1 gæstven
N n n n n (ekko der fader ud)”

”Selvom der er kø i lange baner
Til alle vores haner
Så husk at vær’ i godt humør
Ellers bliver vi monster skør’
Og ør ør ør ør (i hovedet)”

Dér!

NB:
Den 6. april bliver studenterklubben røgfri. Al 
rygning skal derefter
foregå i atriumgården. Kom ned til lang fredagsbar 
og vær med til at ryge
den sidste smøg i klubben. Det sker d. 6. april kl. 
16 ved scenen.

BASISGRUPPERNE
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KURSUS GLOBAL 
SUNDHED – 1. AFSNIT
Her følger en af mange 
historier som illustrerer 
bare nogle af de forskelle 
man kan møde og mærke 
ude i verden. De men-
nesker der er berørt af 
disse skæbner vil vi som læger også møde på et 
dansk hospital. For ikke at nævne patienten der 
har været i flygtninge lejr, været udsat for en natur 
katastrofe, er født og opvokset i et krigshærget 
område, været på asylcenter osv. 

SLOVAKIET, ET MODERNE SUNDHEDS-
VÆSEN ”IN DISGUISE”
Du er taget til Slovakiet på et klinisk ophold fordi 
du slet ikke kan lade være med at benytte bare 
et af alle de fantastiske tilbud du får med IMCC, 
om at komme ud og se og mærke verden omkring 
dig. Slovakiet (som du ikke kendte en fløjtende 
fis til – du har aldrig været i øst Europa og ville 
nok dumpe alle spørgsmålene i TP om den del af 
verden før nu) viser sig at være forrygende. Dig og 
din rejsemakker falder hurtigt til på afdelingen 
og bliver venner med lægerne (de er alle mænd 
og i ser gennemsnitlig godt ud (og den ene er 
blondine) – ked af det men det er jo en realitet 
nogle steder....!). Inden længe bliver I fortrolige 
med jeres omgivelser og får del i insider viden om 
hvordan og hvorledes visse ting foregår. Hvorfor 
overlægen har tre biler, hvorfor det var lige præ-
cis den patient der blev opereret og ikke naboen, 
hvorfor der er gang i operationsstuerne om aftenen 
og hvorfor de unge reservelæger er på arbejdet 24 
timer i døgnet, hvorfor og hvordan nogen får klaret 
diverse skavanker i de sene timer. Det bliver mere 
end hintet at korruption er en del af dette ellers på 
overfladen relativt moderen sundhedssystem - på 
vej mod det helt moderne sundhedssystem. DU 
UNDRES. Nu vi er inde på det østlige territorium 
UNDRES du igen, da du nogle år senere læser (godt 
nok en skøn litterær bog – men skrevet af en læge) 
at der før jerntæppet faldt kun var 1 % i østblokken 
og Rusland der var smittet med HIV imod den 20 
dobling WHO rapportere nu. DU vil vide mere om 
GLOBAL SUNDHED
     
Følg med i føljetonen i næste MOK

MEN:
· Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om 

Global Sundhed? ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om Global Sundhed for det bare er FOR 
spændende? ELLER
· Er du den der springer dem over, men sværger 
at du nok skal få dem læst når du ikke har en stor 
eksamen hængende over hovedet fordi du egentlig 
syntes det er ret vigtigt? ELLER
· Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstå (eller ikke 
havde tid til at forstå fordi der var så mange andre 
indtryk), men nu vil du gerne vide mere? ELLER 
· Er du på vej ud og vil vide mere om hvad der 
foregår ude i den Globale Sundhedsarena? EL-
LER
· Står du overfor turnus med hele verden som din 
patient og undrer dig over at du ikke ved noget 
om selv de minoriteter vi har her i Danmark, men 
som du ved du 100 % sikkert vil komme til at 
behandle? ELLER
· Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at delt-
age i en snak om sundhed ikke kun i Danmark 
men i vores globaliserede verden og syntes det 
er lidt en fallit erklæring at du ikke rigtig ved 
hvad WHO egentlig laver, nu du repræsentere 
din profession? 

Så er Kursus i Global Sundhed måske noget for dig. 
I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide 
din horisont ud i sundhed og globalisering, sund-
hedssystemer, voldelige konflikter, migration og 
globaliseringen og det danske sundhedssystem.

Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det der ligger den internationale dagsor-
den i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

Kurset blev holdt for første gang sidste år og med 
hjælp af evalueringer fra kursets deltagere har vi 
pudset kurset til. Nu kan det hjælpe dig med at 
blive endnu klogere på International Sundhed og 
Globalisering.

ER DU MED på vognen?

Med Venlig Hilsen 

Kursus i Global Sundhed
Institut for International Sundhed
Globalhealth.ku@gmail.com

KAN DU SKÆRE 
IGENNEM? 
Men gik du glip af 
infomødet til årets 
dissektionstur, så 
se her:

Dissektionsturen er en mulighed for et dissektion-
skursus i Tjekkiet og en fantastisk ferie sammen 
med medicinstuderende fra hele landet. Vi har nu 
programmet for i år lagt fast: 

2. juli: Afrejse med tog fra København, Odense og 
Århus. Tidspunkt følger. 
3. juli: Indkvartering i Brno på Student Hotel of 
Masaryk University. Afrejse til Slovakiet. 
4.-8. juli: Ryste-sammen-tur: Vandreture(og fest) 
i Tatra-bjergene i Slovakiet. 
9.juli: Dissektion i Brno starter. Dissektion i små 
grupper med assistance af 4 tjekkiske universitet-
slektorer fra Masaryk-universitetet på virkeligt 
gode faciliteter fra 8-12 i 13-15 dage samt et par 
forelæsninger. Ingen mødepligt. 
14. juli: Udflugt til Balcarga og Punkevnihulerne 
- afgang-ankomst kl. 08:00-19:00 på hotellet. 
21. juli: Udflugt til Wien - afgang-ankomst kl. 
07:00-21:30 på hotellet. OBS: Ikke-EU-stats-
borgere skal ansøge om visum eller tage en dag 
for sig selv. 
26. juli: Dissektion slut, fest i Písnotice, en lille 
landsby i det sydlige Moravia - afgang-ankomst 
17:00-00:00 på hotellet. 
27. juli: Afrejse mod Danmark 
29.juli: Hjemme igen 

Pris: mellem 5000 og 6000 kr. Hvis du er inter-
esseret så se http://www.studmed.dk/viewtopic.
php?t=15182 for mere information.

OBS: Det er nødvendigt for os, der arrangerer 
turen at få et overblik over hvor mange der er 
interesserede. Det er for at finde ud af, om vi 
kan få nok tilmeldte i sidste ende. Hvis du er 
interesseret i at deltage, så SEND EN MAIL 
MED NAVN, UNIVERSITET OG ORDET IN-
TERESSERET SENEST D. 30. MARTS TIL 
DISSEKTIONSTUR06@HOTMAIL.COM 
Mailen er uforpligtende - vi skal bare have os 
et overblik over, hvor stor interessen er rundt 
omkring.
Dissektionstur 2007

sextips fra MOK til dig
- i samarbejde med Woman 

I en virkelig saglig artikel i januarnummeret af 
Woman, har vi fundet følgende sextips fra herrene til 
damerne. Heriblandt fl ere af medicinsk interesse.

Afsløring!!

(stud.med.)
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