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Morgenmad, bitter, Rød 
Tuborg, slagsange og taler. 

Se mere på side 9!
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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: FADL

Onsdag: 
  MOK nr 1, årgang 39 udkommer

Torsdag: 
  Præstens strikkecafe

Fredag: 
  "Forskningens døgn", se mere på side 5.
  "Fri-bar-fest" i klubben

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: 
  1. Maj. Fejr det med FADL i klubben med gratis  
  morgenmad.

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

STUDIET

VIL DU TJENE EN HURTIG SKILLING?

Eftersom det virker meget sandsynligt, at den lille 
prinsesse kommer til at arve sin farmors navn, er 
der lette penge at tjene hos bookmakerne. Et odds på 
1.01 er dog i mine øjen en smule fedtet. Måske man  
skulle satse lidt mere vildt og sætte opsparingen på 
Malou Stella. Desværre er det ikke lykkedes at finde 
et sted, hvor de tager imod dette vædemål. 

Der må være nogen på fødeafdelingen, der har 
scoret boksen på den APGAR 10 score. Hvem skulle 
have regnet med, at den lille ny skulle være så 
velskabt?
Ved pressemødet tidligere i dag (mandag), da Mary 
forlod RH, kom journalisterne med mange begavde 
spørgsmål: "Hvad skal barnet hedde?", "Hvad har du 
givet Mary, Frede?" og "Kan du ikke lige tage huen af 
barnet?"

Der var desværre ingen, der havde mod til at spørge 
om mere relevante spørgsmål såsom: "Revnede du 
forneden Mary?", "Blev barnet taget med kop?" og 
"Fik du olieklyx inden fødslen Mary?"

MOK-red/Martin og Christen

FØLG AP'S VEJ TIL 
STJERNERNE

Redaktionens p.t. mindste medlem, AP 
Skovsen, har proklameret, at han vil 
til at løfte de tunge vægte. Målet er at 
være grotesk stor til strandsæsonen. 

Psyko og Templet har lovet at hjælpe 
ham i opstartsperioden. Vi har tænkt 
os at følge udviklingen af den spæde 
krop i MOK. Hvis andre har lyst til at 
være med, skal de være velkomne. 

Inden man kan gå i gang, skal man 
have det rette udstyr, tøj etc. Det køber 
man hos Kaare fra firmaet Bodyman 
www.bodyman.dk
Vi anbefaler på det varmeste hans 
tank-tops og Psyko nyder ofte hans 
billige proteintilskud.
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PANUMPOSTEN
SUND HAR 
MODTAGET OVER 120 
PROJEKTFORSLAG TIL 
SAMFINANSIEREDE 
PH.D.-STIPENDIER
Mere end 120 projektforslag var indsendt til 
SUNDs ph.d.-sekretariat da fristen udløb den 11. 
april for
ansøgning om medfinansiering af projekter fra 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST).
Projekterne vil nu blive bedømt og prioriteret 
af Fakultetets Forskningsstrategiske Udvalg og 
derefter
indsendt til FIST ved fristen den 1. maj. FIST 
forventer at afslutte bevillingsbehandlingen ul-
timo 2007,
og ph.d.-stipendierne vil herefter blive opslået.
Det er SUNDs kommende ph.d.-skole, der indsender 
projektforslagene. Samfinansierede ph.d.-
stipendier er en vigtig finansieringsform i ind-
satsen for at øge optaget af ph.d.-studerende på 
SUND og
med de mange projektforslag er ph.d.-skolen kom-
met godt fra start.
Yderligere information: Ph.d.-sekretariatet, att. 
Pia Lassen, pila@adm.ku.dk

CANCERFORSKNING I 
KØBENHAVN STYRKES 
MED INTERNATIONAL 
TOPFORSKER
Danmarks Grundforskningsfond har bevilget 20 
millioner kr. til et 5-årigt DG-professorat på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns 
Universitet.
DG-professoratet i Extracellular Biology in 
Development and Diseases bliver tilknyttet Bio-
medicinsk
Institut og besættes med den internationalt anerk-
endte forsker i cellebiologi professor John R.
Couchman fra Imperial College i London.
John Couchmans forskning retter sig især mod 
studier af bindevævet, og i særdeleshed mod 
proteiner,
som regulerer cellers adfærd ved normale tilstande 
og ved sygdomme som f. eks. cancer. John
Couchman er en af verdens førende forskere inden-
for området og specielt hans arbejde med
syndecaner og integriner har haft stor betydning.
I de kommende år planlægger John Couchman nye 
studier af regulation af cellers adfærd i tumor
invasion og ved sygdomme karakteriseret ved 
bindevævsforandringer. Der er bl.a. fokus på 
detaljerede
studier af betydningen af en række cellereceptorer 
og de signaler de sender ind i cellerne.
John Couchman har arbejdet i 15 år i USA og 5 år i 
London som chef for store afdelinger og centre for
biomedicin. John Couchman har publiceret mere 
end 150 originalarbejder og reviewartikler i 
førende
internationale tidsskrifter. Han har desuden været 
leder for ”pathobiochemistry study section” på
National Institutes of Health i Washington, en 
prestigefyldt stilling. Han har modtaget en række 
priser
for sin forskning og fungeret som præsident for 
flere videnskabelige selskaber.
Yderligere information: Dekan Ulla Wewer, 
SUNDdekan@adm.ku.dk

PANUM ER SØN- OG 
HELLIGDAGSLUKKET 
DEN 1. MAJ OG 5. JUNI
I anledning af 1. maj og Grundlovsdag den 5. juni 
er Panum-bygningen lukket som på søn- og
helligdage. Det betyder, at adgang til bygningen 
kun kan ske gennem visning af ID-kort, og at 
gæster
udefra kun kan få adgang efter forudgående 
ansøgning.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. 
sikkerhedsleder Steen Ruben, sru@adm.ku.dk

Læs resten af panumposten på sund.ku.dk

Studievejledningen
FORSKNING – NOGET 
FOR DIG?
Som stud. med. er du et eftertragtet bytte for 
de mange forskningsafdelinger der findes rundt 
omkring på fakultet, hospitalerne, i industrien, på 
speciallaboratorier. Du skal selv gøre dig synlig! 
Husk at forskning er mange ting og alt afhængigt 
af hvor du ender kan du komme til at arbejde med 
alt fra PCR og ELISA til kliniske undersøgelser af 
lungefunktionen hos børn med astma. 
 
Et forskningsophold under studiet har mange 
fordele - du får; højt specialiseret viden, kend-
skab til diverse undersøgelsesteknikker, et bredt 
netværk, muligheden for at blive publiceret i inter-
nationale tidsskrifter eller deltage i kongresser, lidt 
til CV’et og meget andet…
 
En nøgleforudsætning for et udbytterigt ophold er 
selvfølgelig, at du er motiveret for at lære noget om 
forskning og indgå i en afdeling eller laboratories 
dagligerytme. Inden du begynder, at kontakt for-
skere rundt omkring bør du overveje følgende:
·Hvad kunne du tænke dig at lave – klinisk- eller 
laboratorieforskning?
·Hvilket område skal det være inden for – immu-
nologi, patologi eller noget helt tredje? Hvad inden 
for emnet syntes du er spændende? Hvor kunne du 
tænke dig at forske?
·Du kan også se om der er en annoce her i MOK 
- og slå til…
 
Når du har gjort dig selv ovenstående klart, så er 
det bare med at komme ud af busken. Spørg din 
forlæser på Panum, underviser i klinikken, profes-
soren du så i deadline i går, din onkel eller hvem der 
kunne tænkes at hold nøglen til din karriere som 
international forsker. Husk, at mange forskerer og 
professorer til tider kan være travle folk, så start 
evt. med en mail eller ring til deres sekretær. 

Det er vigtigt når du snakker med en mulige frem-
tidige arbejdsgiver, at du får helt afklaret hvad de 
forventer – og hvad du forventer. Få så detaljeret en 
beskrivelse som muligt af hvad din rolle skal være, 
og hvem du skal arbejde sammen med. Ofte kan det 
være svært, at forudsige helt på forhånd, men du 
skal dog alligevel have en god ide om, om dine og 
din vejleders forventninger stemmer overens. Vær 
ærlig om dine evner, er der ting du skal læres op i 
eller ting du kan på forhånd. Selv om du har lavet 
ELISA på 2. semester, er det ikke ensbetydende 
med at du mestre teknikken…
 
Fakultet udbyder også en ét årig forskeruddan-
nelse; Det Prægraduate Forskningsår. Under 
forskningsåret vil du have muligheder for at 
deltage i ph.d. kurser og blive eksaminere i en 
skriftlig opgave som du udarbejder på baggrund 
af det projekt du udfører. Se mere på: http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/
 
Du er altid velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen til en snak om hvordan et forskn-
ingsophold kunne passes ind i din studieplan, om 
du skal have orlov eller semesterfri, hvordan du 
får financieret dit ophold m.m.

RING!  HALLO, JEG HAR 
BRUG FOR HJÆLP!!!
Studenterlinien kan være et godt alternativ til 
studievejledningen eller studenterrådgivningen, 
hvis du har brug for hjælp nu og her.

Studenterrådgivningen har oprettet en telefonlinie 
til studerende, der har brug for at snakke om prob-
lemer, der går ud over deres studie. I den anden 
ende af røret sidder en psykolog eller socialrådgiver, 
der er ekspert i rådgivning af studerende, klar til 
at snakke med dig. Det kan for eksempel være en 
god idé, hvis du har et meget presserende problem 
for eksempel med eksamensangst, økonomi, stress 
eller ensomhed og ikke har tid, lyst eller overskud 
til at træffe en aftale med en studievejleder eller 
studenterrådgivningen.

Hvordan bruger jeg den?
Telefonnummeret er: 70 22 81 31
Telefonlinien har åbent hver tirsdag og torsdag 
mellem 14:30 – 15:30. 
Hvis du er interesseret i en personlig samtale med 
en studenterrådgiver, er det ikke dette nummer, 
men 33 12 19 11 du skal ringe i stedet.
For mere information kan du se www.studraadgiv.
dk.

PROFESSIONEL, 
GRATIS OG ANONYM 
- HJÆLP!
Er der noget i dit liv, psykisk, socialt eller økono-
misk som forhindrer dig i at passe dit studie, er 
studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe 
dig tilbage på sporet!  
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende, 
offentligt tilbud til dig som studerende ved melle-
mlange og lange videregående uddannelser. Den 
nærmeste rådgivning ligger i kompagnistræde 
21 i indre by.

Hvem er de?
I studenterrådgivningen er der ansat lige mange 
psykologer og socialrådgivere. Herudover er der en 

psykiatrisk konsulent tilknyttet. Alle har de stor 
erfaring med at hjælpe studerende med sociale 
såvel som psykiske problemer. Du har mulighed 
for at være fuldt anonym, når du henvender dig 
til rådgivningen. Dette betyder også, at din uddan-
nelsesinstitution ikke får kendskab til, at du har 
kontakt med rådgivningen. 
Det er et krav, at dine personlige og/eller sociale 
problemer har indflydelse på dit studieforløb i en 
eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig 
med?
Studenterrådgivningen kan hjælpe med mange for-
skellige slags problemer. For eksempel problemer 
med at studere som ved koncentrationsbesvær, 
eksamensangst, studiestrukturering, manglende 
mod til at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl 
om, du har valgt det rette studie. Herudover kan de 
hjælpe med personlige problemer som lav selvtillid 
og selvværd, nedtrykthed og depression, angst, 
ved tab og sorg og ensomhed mm. Desuden kan 
de vejlede og hjælpe ved problemer af mere social 
karakter som muligheder for hjælp ved sygdom og 
handikap under studiet og ved økonomiske prob-
lemer. . Har studenterrådgivningen ikke mulighed 
for at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise dig til 
en instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver enten 
få ved samtaler eller ved et forløb af individuelle 
samtaler. Indenfor flere problemstillinger tilbyder 
studenterrådgivningen desuden gruppeforløb af 
længere varighed fx ved eksamensangst og perfek-
tionisme. Det er studenterrådgivningen der i dialog 
med den studerende beslutter hvilke tilbud der er 
relevant for den enkelte studerende. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med 
dem?
Du kan ringe til dem på deres telefon på 33 12 19 
11. Du er også velkommen til at skrive en mail til 
kompagnistraede@studraadgiv.dk. Når du kontak-
ter dem, vil de vurdere, hvorvidt de kan tilbyde dig 
et forløb eller eventuelt en enkelt samtale. Hvis de 
ikke umiddelbart kan hjælpe dig, har de et udbredt 
kendskab til andre gratis tilbud, som måske kan 
hjælpe dig i stedet. Og husk at samtlige medarbe-
jdere har tavshedspligt.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at 
komme forbi studievejledningen og få nogle af 
deres brochurer, blandt andet har de udarbejdet 
pjecer om barsel, stress, eksamen, perfektionisme 
og revalidering.

STUDIET



5
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 17-18 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Tirsdag 24/4 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 25/4 1600 – 1700 1400 – 1600 Gro Askgaard
Onsdag 25/4 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Torsdag 26/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen 
Fredag 27/4 1100 – 1200  1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Mandag 30/4 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin 
Onsdag 2/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 2/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 2/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Torsdag 3/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen
 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  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

Studietilbud

PSYKIATRISK AFDE-
LING AMAGER

Tid: Fredag d. 27. april 2007 – kl. 14.30 – 16.30
Sted: Konferencerummet 1. sal

Adr: Digevej 110, 2300 København S
Telefon: 3234 5000

Program:
14.30 – 15.00 Psykiatrisk forskning – socialpsyki-
atri på Amager
v/ ledende overlæge Helle Aggernæs. Diskussion 
og spørgsmål
15.00 – 15.20 Kan man hjælpe selvmordstruede? 
(2 projekter vedr. selvmordsadfærd)
v/ forsningssygeplejerske Kerstin Vandborg. Dis-
kussion og spørgsmål
15.20 – 15.50 Kan psykiatriske sygdomme arves? 
(2 genetiske projekter)
v/ forskningslektor overlæge dr. med. August G. 
Wang. Diskussion og spørgsmål
15.50 – 16.10 Hjælper psykoterapi? (Projekt om 
effekt af psykoterapi)
v/ overlæge Ph.d. Per Sørensen. Diskussion og 
spørgsmål
15.10 – 16.30 Forebyggelse ved depression og mani 
(Kombinationsbehandling med medicin
og psykologi)
v/ overlæge Hanne Vibe Hansen. Diskussion og 
spørgsmål
16.30 Afslutning v/ forskningslektor overlæge dr. 
med. August G. Wang
Alle er velkomne til foredragsrække med spørgsmål 
og diskussion

PSYKIATRISK AFDE-
LING E BISPEBJERG

Tid: Fredag d. 27. april 2007 – kl. 15.00 – 16.45

Sted: Sygeplejeskolens dagligstue
Adresse: Bispebjerg Hospital, Tuborgvej 235, 

stuen, 2400 København NV
Telefon: 3531 2315

Program:
15.00 – 15.45 Effekten af motion på depression
v/ læge Jesper Krogh
Hvad fejler man, når man ”ingenting” fejler – og 
kan det behandles?
(Liasionpsykiatrisk forskning)
v/ overlæge Morten Bierket-Smith
Tidlig intervention ved psykose: Nytter det?
v/ overlæge Merete Nordentoft
15.45 – 16.00 Pause
16.00 – 16.45 Hvad blev der af hysterikerne?
v/ læge Nadia Lyhne Larsen
Træning af hukommelsesfunktioner ved psykose
v/ psykolog Lone Vestager
OPUS-projektet: 5 års opfølgning
v/ psykolog Anne Thorup

PSYKIATRISK CENTER 
GLOSTRUP

Tid: Fredag d. 27. april 2007 – kl. 09.30 – 15.10
Sted: Festsalen

Adresse: Psykiatrisk Center Glostrup, Ndr. 
Ringvej 29 – 67, 2600 Glostrup

Telefon: 4323 3591

Program:
09.30 – 09.50 Velkomst
v/ Henrik Lublin og Hanne Børner
09.50 – 10.30 Overblik over forskningen ved de 
psykiatriske centre i Glostrup
v/ Birte Glenthøj
10.30 – 10.40 Pause
10.40 – 11.10 Psykiske vanskeligheder hos børn
v/ Anne Mette Skovgaard og Hanne Elbeling
11.10 – 11.20 Pause
11.20 – 12.20 Hvad er skizofreni?
v/ Birte Glenthøj
12.20 – 13.00 Frokostpause
13.00 – 14.00 Bivirkninger ved antipsykotisk be-

handling/polyfarmaci
v/ Henrik Lublin
14.00 – 14.10 Pause
14.10 – 15.10 Det Nationale Skizofreniprojekt 
– Nationale og regionale data
v/ Bent Rosenbaum og Palle B. Andersen
15.10 Afslutning

PSYKIATRISK KLINIK O, 
RIGSHOSPITALET

Tid: Fredag d. 27. april 2007 – kl. 14.00 – 18.00
Sted: Auditoriet

Adresse: Psykiatrisk Klinik O Rigshospitalet, 
Opgang 62, Borgmester Jensens Allé 55

2100 København Ø
Telefon: 3545 6212

Program:
Den afhængige hjerne
14.00 – 14.10 Velkomst v/ Anders Fink-Jensen og 
Jakob Ulrichsen
14.10 – 14.30 Misbrugsmekanismer
v/ lektor, ph.d. David Woldbye, Neuropsykiatrisk 
Laboratorium,
Københavns Universitet
14.30 – 14.50 Dyremodeller for stofmisbrug
v/ lektor, ph.d. Ditta Wöertwein, Neuropsykiatrisk 
Laboratorium,
Københavns Universitet
14.50 – 15.00 Pause
15.00 – 15.20 Ecstasy
v/ læge, ph.d. studerende David Errtizøe, Neuro-
biologisk Forskningsenhed,
Københavns Universitet
15.20 – 15.40 Kokain
v/ overlæge dr.med. Anders Fink-Jensen, Psykia-
trisk Klinik Rigshospitalet og
Neuropsykiatrisk Laboratorium, Københavns 
Universitet
15.40 – 16.00 Pause
16.00 – 16.20 Behandling af cannabismisbrugende 
unge med psykoser
v/ overlæge, ph.d. Merete Nordentoft, Psykiatrisk 
Afdeling Bispebjerg
16.20 – 16.40 Akut modtagelse og behandling af 
rusmiddelforgiftede
v/ overlæge Henrik Rindom, Psykiatrisk Afdeling 
Hvidovre
16.40 – 16.50 Pause
Side 5 af 6
16.50 – 17.10 Neuropeptid Y hos alkoholafhængige 
rotter
v/ Cand.scient, ph.d. studerende Janne Dam Olling, 
Psykiatrisk Center Gentofte
og Neuropsykiatrisk Laboratorium, Københavns 
Universitet
17.10 – 17.30 Alkoholisme
v/ overlæge, dr.med. Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk 
Center Gentofte
17.30 – 17.40 Afsluttende bemærkninger
Alle er velkomne – der kræves ikke specielle 
forudsætninger
ingen tilmelding – gratis adgang

SCT. HANS HOSPITAL
Tid: Fredag d. 27. april 2007 – kl. 14.00 – 16.00

Sted: Kurhuset
Adresse: Sct. Hans Hospital, Boserupvej 2, 4000 

Roskilde
Telefon: 4633 4633

Program:
14.00 - 15.00 Hvordan anvendes genetiske under-
søgelser i psykiatrien
v/ forskningschef Thomas Werge
15.00 – 16.00 Vurdering af voldsrisiko – identificer-
ing og håndtering af voldsadfærd
v/ psykolog, ph.d. studerende Liselotte Pedersen

STUDIET
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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.

HONORARLØNNET FORSKN-
INGSTILKNYTNING!

Baggrund: Et stort dansk multicenterforsøg in-
denfor anæstesi og kirurgi er i gang: ”Perioperativ 
iltfraktion – effekt på kirurgisk sårinfektion og 
pulmonale komplikationer” (PROXI-forsøget). For-
søget undersøger om man ved at øge FiO2 under 
anæstesi til abdominalkirurgiske operationer kan 
forebygge sårinfektioner, men også om interven-
tionen giver pulmonale bivirkninger.

Stud.med.’er søges: Til dataindsamling og regis-
trering, primært mhp. opfølgning af de kirurgiske 
patienter. Du vil få grundig oplæring inden start. 
Du får god indsigt i forskningsmetode til gavn for 
din egen evt. kommende forskning / OSVAL II.
Hvor og hvordan: Der forventes at være brug for 
din indsats på Herlev og Gentofte Hospital eller 
Rigshospitalet det næste år til halvandet. Pa-
tienterne skal tilses dagligt et vilkårligt tidspunkt 
på døgnet, hvilket tager ca. ½-1½ time. Vi laver 
en arbejdsplan, som passer med det antal dage pr. 
uge du ønsker at arbejde samt på hvilket hospital. 
Det vil naturligvis være en fordel hvis du har kort 
transportvej.

Hvor meget: Du får et honorar pr. dag du arbejder. 
Beløbet afhænger af hvor mange patienter der 
deltager, men vil være godt betalt. 

Kontakt: Christian S. Meyhoff, læge, ph.d.-stud. på 
meyhoff@rh.dk eller 35 45 09 58 og hør nærmere 
hvis du er interesseret.

OVERSÆTTELSESARBEJDE
FRA DANSK TIL SVENSK
Sundhedswebsiten Vitaviva søger en svensk 
medicinstuderende, der vil bruge ca. 5 timer om 
ugen til at oversætte helserelaterede tekster og 
korrespondance fra dansk til svensk.

Jobbet kræver, at du behersker svensk sprog og 
grammatik, kan arbejde selvstændigt og er for-
trolig med medicinsk faglig terminologi samt er i 
stand til søge information på nettet.

Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmos-
fære, indflydelse på valg af arbejdstidspunkt (man 
- fre 9-17) og 120,- i timen.

Henvendelse
Vitaviva BV
Amaliegade 45, 2.sal
1256 Kbh. K
Tlf . 3314 1457
Web: www.vitaviva.com 

TURNUSBYTTE!
Jeg har turnusplads i Esbjerg med start sommer 
07. Mit turnusnummer er 253. 
Min kærestes job gør det umuligt med en fælles 
flytning, så jeg står for at måtte drage mod vest 
alene med vores datter. 
Derfor søger jeg med lys og lygte efter en mulighed 
for at få byttet til turnusplads i pendlerafstand 
fra København. 

Håber at høre fra en af jer. Hilsen 
Camilla Boesen T:22998088

TURNUSBYTTE ØNSKES!
Alt indenfor pendler afstand af Odense ønskes, 
dvs. trekantsområdet, Slagelse eller Fyn. Haves 
Herning eller Holstebro. 
Hvis det på nogen måde er muligt vil jeg + min 
mand og mine to drenge blive så glade!
Ring: 27318983
Forhåbningsfulde hilsner Grete

ARBEJDSTILSYNET 
søger medicinske kodere

Vil du være med til at sikre, at Arbejdstilsynet får 
kodet alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser så de 
kan bruges i det forebyggende arbejde – og har du 
bestået 6. semester – vil vi gerne høre fra dig.

Arbejdet består i at kode oplysninger om påvir-
kninger og sygdomme fra skemaer efter interna-
tionale standarder og kræver medicinsk viden. 
Jobbet giver dig mulighed for at lære om forskellige 
sygdomme og deres relation til arbejdsmiljøet.

Den ugentlige arbejdstid vil typisk være 10-20 
timer, men i sommerferien 2007 kan vi tilbyde 
arbejde på fuld tid. Arbejdstiden kan placeres efter 
eget ønske. Arbejdstilsynet giver den nødvendige 
oplæring. Løn efter overenskomst, p.t. kr. 104 pr. 
time + feriepenge.
ww
Interesserer ovenstående dig, bedes du henvende 
dig til speciallæge Lene Garsdal på e-mail leg@at.
dk eller telefon 72208915, eller til epidemiolog 
Peter Laursen på e-mail pal@at.dk eller telefon 
72208716. Arbejdstilsynet er beliggende i Land-
skronagade på Østerbro.

KURSUS I GLOBAL SUNDHED
Måske 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. Pris for ikke-
KU studerende: 1900 dkr.
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund
MERITERING: VKO godkendt, mellem 3-4 ECTS. 
Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 1 maj 2007
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: http://
pubhealth.ku.dk/ais 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

LÆS MERE I MOK?!!
Er DU med på vognen?

Med Venlig Hilsen
Kursus i Global Sundhed

Annoncer

STUDIET OG ANNONCER

RESUMÉ AF DE UNGE MØDRE – BACK TO THE FU-
TURE.
At Kanal 4 i de sidste uger har genudsendt tidligere afsnit af DUM, er nok gamle nyheder. Det er 
dog interessant af den årsag, at denne slags “re-runs” tidligere har varslet en ny sæson på vej! 
Det er dog altid glædeligt at gense gamle venner og genopleve grin og tårer. Mange af forholdene, 
der i dag er kulsejlet, er i genudsendelserne stadig rosenrøde. I noget, der ligner et glansbillede, ser 
vi Bente og David fra Dalmose dele smøgerne i god ro og orden, i medens de planlægger datterens 
dåb. Michelle er akkurat gået fra Simon, hvilket måske ikke var så dumt for ham, med den viden vi i 
dag har om Michelles karakterafvigelse. Den svulmende Louise og kæresten Ronni er på boligjagt. 
De ser på faldefærdige rønner, da Louise endnu ikke bidrager til husholdningen. Men lur mig, om 
hun ikke snart ender i aktivering bag kassen i “Toys R Us”.
Er du en af de sidste dages hellige, der endnu ikke er kommet med på vognen? Så følg med tirsdag 
og onsdag aften på Kanal 4. Når den nye sæson går i gang, vil det hæve din status blandt dine 
medstuderende. For du vil vel gerne være populær?

MOK-red./Martin
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BLIVER DU LÆGE TIL SOM-
MER?

Bliver du læge sommeren  ’07 og skal du ikke 
starte med det samme i turnus? Så er der brug 
for dig på Bornholms hospital! På kirurgisk 
afdeling får du: 

-Fordelen af et mindre sygehus, hvor man får 
set alle slags patienter: Bred erfaring med 
skadestuearbejde, akutte mavetarm-kirurgiske, 
ortopædkirurgiske, urologiske og gynækologiske 
patienter. 
-Et godt udgangspunkt for enhver kirurgisk intro-
stilling eller almen praksis. Særligt hvis din egen 
turnusstilling kun rummer et enkelt delområde 
af kirurgien!
-Bolig stillet til rådighed, turnuslæge-løn og mu-
lighed for kost og logi-fradrag.
-Aflønnede helikopter-transporter til Køben-
havn.
-Mulighed for netop den arbejdsperiode, der passer 
til din turnusstart. Minimum for ansættelsespe-
rioden er 1 måned og vi har brug for dig allerede 
fra juni og frem. 

Institut for idrætsmedicin 
Bispebjerg Hospital   
Bispebjerg Bakke 23   
2400 Kbh. NV

KVINDELIGE P-PILLE 
BRUGERE SØGES?

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

Forsøget kræver:
· Kostregistrering i 7 dage
· Bestemmelse af kropssammensætningen (DEXA-
scanning)
· Bestemmelse af knæsenens-/korsbåndets 
tværsnitsareal (MR scanning)
· Et-ben maksimal arbejdstest
· 2 forsøgsdage på institut for idrætsmedicin:

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

Som forsøgsperson kræves:
· At du er en rask kvinde på 20-30 år
· At du er ikke-ryger
· At du ikke er elite-idrætsudøver
· At du bruger p-piller (Cilest, Desorelle, Mar-
velon, Gynera, Lindynette, Minulet, Milvane el. 
Tri-Minulet) 

ALMEN MEDICIN

Stoff et er bygget op om sygehistorier og 

kliniske situationer, der illustrerer typiske 

problemstillinger i almen praksis. Som 

noget nyt er der tilføjet et kapitel om ældre. 

376 sider, kr. 398,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

SPRITNY 
OPDATERET 
2. UDGAVE 

   eller

Du får:
· Honorar
· Resultatet fra din kostregistrering
· Resultatet fra målingen af din kropssammen-
sætning
· Blodprøveresultater (jernstatus, cholesterol)

INTERESSERET?   Kontakt for mere informa-
tion: Mette Hansen   
Tlf. nr.  35313164 /  20824564
metteletter@hotmail.com, mh19@bbh.regionh.dk

MEDICINSK VIKARIAT!

Medicinsk afd. Nakskov sygehus søger stud.med 
el. læge til vikariat i sommerferien, periode juni-
august. Enestående chance for at lære en masse 
basal intern medicin og ikke mindst for at tjene 
gode penge!
Skriv lidt om dig selv, studietrin og kompetencer 
(måske er du allerede en haj til venflons og a-pkt, 
ellers bliver du det i hvert fald) til:

himmelstrup@dadlnet.dk

SEKRETARIATET SØGER PIC-
COLO/LINE

Har du en lillesøster/bror, eller kender du en, der 
søger job efter skoletid, så har vi brug for din hjælp 
til at formidle oplysningerne videre.

Vi har brug for en 16-17 årig pige eller dreng, der 
kan arbejde 3-4 timer pr. uge – gerne fordelt på 
to dage. Arbejdet består af oprydning i både kon-
torer og køkken samt forefaldende kontorarbejde. 
Timeløn ca. kr. 70,00.

Er du interesseret, så sendt en mail 
til: hf@fadl.dk.

-En dejlig sommer/efterår med masser af sol, 
stranden kun fem minutter væk og et rigtig hy-
ggeligt turnuslæge-miljø! 

Send en mail til Rie.Jessen@boh.regionh.dk  (husk 
at anføre ansøgningsnr. AA7301FE) hvis du er 
interesseret! Ansøgningsfrist er 1. juni. Vi glæder 
os til at høre fra dig!

Mvh Otto Lawaetz, adm. overlæge, kirurgisk afd. 
Bornholms hospital

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

SIKR DIT KURSUS
I tilfælde af at der ikke nok tilmeldte til kurset er 
CeKU desværre nødt til af aflyse. Hvis du vil sikre 
dig at dit kursus bliver oprettet så sørg for at hive 
nogle af dine venner med.

FORSLAG ER VELKOMNE
Har du en god idé til et kursus i kliniske færdigheder 
som CeKU burde oprette, så skriv til os på ceku@rh.
regionh.dk.

APRIL MÅNED:
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
S t e d :  C e n t e r  f o r  K l i n i s k  u d d a n n e l s e  – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet

NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbringer 
lidt at drikke og spise.

KOMBIKURSUS (18 PLADSER)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, an-
læggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infiltration-
sanalgesi og materialevalg, suturering på fantom, 
træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur 
med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, 
steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer.

JOURNALOPTAGELSE OG OB-
JEKTIV UNDERSØGELSE 
(12 PLADSER)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og hen-

vender sig derfor primært til studerende som er i 
begyndelsen af deres første kliniske ophold, til 6. 
sem studerende med særlig interesse eller som brush 
up for andre. Kurset indeholder:  Introduktion til 
journalens opbygning, gennemgang og træning i an-
amneseoptagelse samt den objektive undersøgelse.

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

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. rytmeg-
enkendelse, defibrillering og medicinering efter 
gældende europæiske standarder, intensiv træn-
ing i praktisk basal og avanceret genoplivn-
ing på realistiske fantomer, træning i teamled-
erfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

AVANCERET SUTUR-KURSUS (8 
PLADSER)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Underviser er læge Martin Glud fra plastikkirurgisk 
afdeling på Rigshospitalet.Der vil blive undervist i 
forskellige avancerede suturteknikker og lokalan-
algesi. Kurset er tænkt til alle jer der interesserer 
jer for suturteknik ud over den basale teknik der 
undervises i på 7 semester.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STUDIETILBUD OG VEJRUDSIGT

Tillykke!
Jeg synes det er rigtig godt at i 
har fået en datter.
Og så har jeg også et foreslag til 
hendes navn, men i vælger det 
nok ikke. Det er ikke et så kendt 
navn, men alligevel. Det er nem-
lig “Rie” jeg godt kunne tænke 
mig at hun skulle hedde, og jeg 
synes det kunne være meget sødt 
da jeg selv hedder det og min 
kæreste hedder Christian, og det 
hedder jerees søn jo også. Så det 
kunne være meget funny..

Men det var det!
De kærligste hilsner fra Rie, den 
som synes det kunne være sjovt:
P

Islamisten
Hvilken lykke er det for noget 
barn overhovedet at blive født 
ind en dødende verden, hvor dé, 
som ønsker barnet velkommen, 
også er dé, som med deres ego-
centriske overforbrug allerede 
har forbrugt dets liv og fremtid?

Man må være ualmindeligt afs-
tumpet for at se noget lykkeligt i 
den situation.

EN SPALTE TIL-
EGNET DEN LILLE 
NYE PRINSESSE:
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Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

S A M A R B E J D E 
MED MARIMARTI

I november 2006 indgik FADL et 
samarbejde med MariMarti, der leverer 
smarte sko til sundhedssektoren. Sam-
arbejdet er desværre afsluttet nu, da 
MariMarti har valgt at satse på salg af 
sko til butikker og ikke privatpersoner.

Det er derfor ikke længere muligt at 
købe sko via hjemmesiden www.mari-
marti.dk.

BLIV KLOGERE D. 16. MAJ, KL 17

Arbejder du som studenterunderviser, præparatfremstiller, 
teknisk assistent eller studenterstudievejleder her på univer-
sitetet? FADL forhandler lønnen for de ovennævnte 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 overenskomsten, og samtidigt få styr på 
dine rettigheder.

Vi oplever ofte at folk får for lidt i løn, eller bliver sat i ar-
bejde uden en ansættelseskontrakt. Senest havde vi sagen 
på Medicinsk Anatomisk Institut hvor studerende blev uret-
mæssigt 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 ansættel-
sesvilkår er i orden. Som ekstra juridisk assistance har vi til 
de større sager Advokat Christian Harlang tilknyttet.

DEN PRAKTISKE INFORMATION

For at skabe større opmærksomhed omkring dette vigtige 
overenskomstområde afholder FADL den 16. maj, kl. 17-19
en informationsaften hvor vi gennemgår dine rettigheder, 
klagemuligheder, overenskomsten i hovedtræk samt hvad 
FADL kan hjælpe dig med. Her inviteres du også til at kom-
me med dine egne problemstillinger. 

Vil du allerede nu gerne høre mere om programmet, så 
send en mail til hf@fadl.dk.

Vi glæder os til at se dig den 16. maj i FADLs mødelokale.

FOR ALLE STUDERENDE, DER ARBEJDER PÅ UNIVERSITETET

Hvilken løn du har krav på? 
Har du nogensinde set din ansættelseskontrakt?

Får du stillet undervisningsmaterialer gratis til rådighed?

PROGRAM FOR AFTENEN

17.00 - 17.20 Hvad kan FADL hjælpe dig med?

Rettigheder som underviser

Hvilke love er du dækket af som un-
derviser?
- og hvor kan du klage?

17.20 - 17.50 SUL Overenskomsten 2005

Light gennemgang af SUL OK’05

Omstridte punkter fra OK’05

18.00 - 18.15 SUL Overenskomsten 2008

Hvilke muligheder har vi i disse for-
handlinger?

Forslag til krav?

18.15 - 18.30 Skabelsen af den fælles front.

Hvordan sikres de gode resultater i 
fremtidige forhandlinger

Muligheden for at vælge tillidsrepræ-
sentanter lokalt på Panum

18.30 - 18.50 Kom med dine egne problemer og få 
svar

18.50 - 19.00 Interesse i fremtidige 
arrangementer?

FADL BYDER PÅ ØL, SNACKS OG RETTIGHEDER

HAR DU BRUG FOR 
HJÆLP?

Har du problemer med at forstå 
overenskomsten, med arbejdsmiljøet 
på din arbejdsplads eller din selvangi-
velse ?

I FADLs Hovedforening sidder Tor-
ben Conrad, der arbejder som politisk 
sagsbehandler. Torben har været ansat 
i FADL i 12 år og har stor erfaring med 
fagforeningsmæssige opgaver herun-
der at hjælpe og rådgive medlemmer 
på alle leder og kanter.

Du kan bla. få svar på spørgsmål 
vedrørende FADLs overenskomster, 
hvordan man skal forstå FADLs sy-
gedagpengeordning og, hvornår og 
hvordan man får barselsdagpenge.
Du kan også få tjekket dit ansættel-
sesbrev, sikre dine feriepenge eller 
din løn, hvis fi rmaet går konkurs 
eller spørge om alt fra en belastende 
vagtoplevelse, anmeldelse af arbejds-
skade, erstatning og hviletid til almin-
delige arbejdsmiljøspørgsmål. 

Ring på telefon: 3532 7479, send en 
mail til toc@fadl.dk eller kom forbi Tor-
bens kontor (1.2.7) på FADL-gangen.

FADLS 1. MAJ
FADL indbyder alle medlemmer til en 
rød 1. maj. 

Dette solidariske arrangement løber af 
stablen kl. 9 i studenterklubben. Der vil 
være morgenbrød, bitter, rød tuborg, 
slagsange samt diverse taler. 

Kl. 13 marcherer vi i fælles (rød) front 
over til Fælledparken. 

Arrangementet er som altid gratis, 
men for at der er nok morgenmad 

til alle, bedes I tilmelde jer på 
1maj@fadl.dk eller ved henvendel-
se på sekretariatet i bygn. 1.2.7.

Medbring bannere, slagråb og godt 
humør!

Stud.med’er i alle lande, foren jer!
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

INFORMATION  VEDR.  1.  MAJ.

VAGTBUREAUETS   BOGHOLDERI ,  EKSPEDITION  SAMT   KUR-
SUSAFDELING,  HOLDER  LUKKET  FOR TELEFONISK  OG  PER-
SONLIG  HENVENDELSE 
DEN  1. MAJ.
DER  ER INGEN ÆNDRINGER FOR VAGTAFDELINGENS TEL-
EFONER.

BVT/VT HJEMMEHOLD 4615 
SØGER 1 NYE MEDLEMMER TIL 
AT PASSE 1 ÅRIG BABY. 

Er hyggelige rolige vagter hos en meget sød 
familie noget for dig?

Vi passer familiens 2-årige baby. Han er født 
med svage svælgrefl ekser/muskulatur. Det gør, 
at han ikke kan synke, og at han meget let får 
øvre luftvejsinfektioner. Han er i øvrigt rask, sød og 
nysgerrig, men  lille af sin alder. 
Han bor med sin mor og 2 søskende i Valby. 
Familien er fra Irak, men taler dansk. Man føler sig 
værdsat og velkommen i hjemmet. 

Arbejdsopgaver:
- omsorg og pleje.
- holde frie luftveje. 
- sondeernæring via PEG-sonde.
- lave ergoterapiøvelser samt øve ”tegn til tale”
- leg og psykisk stimulation

Krav:
- BVT/VT er.
- Erfaring med børn.
- Tage min.4 vagter/mdr 
- Fleksibel.
- Gyldigt akkrediteringskort
- Ønske at være på holdet i længer tid.
- samt være villig til at tage ”tegn til tale”-kur-
sus,4 dage a 2 timer (aftenkursus), vi får løn for 
kurset.

 Det ekstremt vigtigt, at du er stabil og fl eksibel. 
Vi dækker 5-7 dage om ugen alle dage 09.45-
20.00,dvs. 10-timers vagter. Oplæring vil bestå i 
en lønnet følgevagt og i øvrigt af moderen. Vi 
satser på, at afvikle følgevagten i april/maj, så 
nye medlemmer kommer på vagtskemaet så 
hurtigt som muligt. 

Løn: BVT-holdløn/VT.holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 27.april.2007 på 
www.fadl-vagt.dk - Købehavn - Tilmelding til hold 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i patien-
tens hjem
Du er meget velkommen til at kontakte hold-
leder Mahnaz på 60715694 for at høre mere om 
holdet.

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Bispebjerg hospital

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling søger 3 nye  FADL – vagter  som læges-
ekretærvikar på hold 1703.
Arbejdstid alle hverdage/weekend, dag og 
aftenvagter. De første 8 vagter må man dog 
primært regne med hverdags dagvagter grun-
det oplæring.
Oplæring vil fi nde sted i form af undervisning 3 
timer efter aftale med løn og lønnede føl-
gevagter.

Jobbeskrivelse:
- Skrivning af operationsbeskrivelser, en 
 doskopibeskrivelser, epikriser, henvisnin 
 ger, breve m.m.
- Indlæggelse / udskrivelser af plan 
 lagte patienter
- Ajourføre diagnoser
- Div. bestillinger af prøver 
- Telefonbetjening 
- Div. registreringer i fællesjournal
- Modtage og videreformidle beskeder  
 til relevante samarbejdspartnere 
- Deltagelse i tvær- og monofaglige  
 møder og temadage 
- m.m.
Krav: 
- Skal have bestået 4. semester
- Minimum 200-300 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./ 
 måned, gerne fl ere 
- Det forventes at du er på holdet min.1  
 år
- IT kyndig på bruger niveau
- Har minimum 150 anslag pr./min.
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 27.april inden kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Ansættelsessamtale holdes efter aftale med 
holdleder Line Præstgaard.

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk eller 
holdleder Line Præstgaard telefon 28 14 68 77
eller mail linep@stud.ku.dk

NYT HOLD 4404
Neurologisk overvågning

Glostrup Hospital Neurointensiv afdeling H17 
søger 8-10 erfarne FADL-vagter til neurologisk 
overvågning.

Arbejdet består i anfaldobservation og an-
faldregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling. Når der ikke er 
patienter til neurologisk overvågning, forventes 
det at holdet er med i plejen på afdelingens 
intermidiere afsnit. 

Du kan kunne arbejde selvstændigt og har stor 
ansvarsfølelse og have et ønsker om høj kvalitet i 
opgaveløsning.

Arbejdstiden: Fra Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 
15.00 i ulige uger.
Hvis holdet ønsker det, er der mulighed for 12 
timervagter.
Holdet er ikke dækkende weekender eller hel-
ligdage. 

Oplæring: Afdelingen har udarbejdet et 2 dages 
oplæringsprogram (obligatorisk fremmøde).

Krav:
-   Bestået 6. semester 
-   Min. 400 SPV-timer
-   For at sikre rutine, min. 4 vagter á 8 timer eller 3 
á 12 timer pr. mdr.
-   Gyldigt akkrediteringskort

Obs. Tidligere erfaring, højt semestertrin og SPV-
timer vil blive prioriteret i udvælgelsesprocessen.  

Løn: CARD-holdløn 

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. april kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København - tilmeld-
ing til hold - Hold 4404.
Ansættelsessamtaler og oplæring vil fi nde sted 
i uge 18.

For yderligere oplysning kontakt Afdeling Syge-
plejerske Lillian Dalsgaard tlf. nr. 43233817 eller 
Ledende oversygeplejerske Hanne Rensch tlf. nr. 
43232922.
Information om afdelingen kan ses på www.
neurokirurgisk.dk
    

VAGTBUREAUET



11

1 VENTILATØR SØGES TIL HOLD 
4409  PR. 1/5-07

Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/afs. 2094

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens 
dage i 8¼ timer. 

Arbejdet består i anfaldsobservation og anfald-
sregistrering med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kir. behandling, og vagterne 
afholdes sammen med en SOSU-ass.

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

Krav:
· 100-150 VT-timer
· Gode samarbejdsevner, høj kvalitet i  
 opgaveløsning og ansvarsfølelse
· For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr.  
 md.
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 27.april kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold
                              
For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail. mettenormark@hotmail.com 

VIL DU VÆRE SIKKER PÅ VAGTER 
I SOMMERFERIEN ? 

NYT Hold 1504 
Ortopædkirurgisk afdeling M2 
Bispebjerg Hospital

Ortopædkirurgisk afd. M2 søger et SPV-hold med 
10 medlemmer til Bispebjergs hofteenhed i dag, 
aften og nattevagter i perioden fra den 1. maj til 
den 31. august 2007.

Afdeling M2 er en ortopædkirurgisk afdeling som 
varetager modtagelse, klargøring til operation, 
behandling, pleje og genoptræning af akut in-
dlagte patienter med hoftenære frakturer. Vores 
patienter har ofte konkurrerende lidelser af såvel 
medicinsk som kirurgisk karakter.

Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk 
relevant arbejde som i høj grad fordrer 
selvstændighed og initiativ.

Krav : 
- Min. 200 SPV-timer
- Min. 4 vagter pr. måned, gerne fl ere i  
 løbet af sommeren
- Gyldigt akkrediteringskort  
- Det forventes at du er ansvarsbevist, 
opsøgende og du skal have et ønske om at yde 
en høj 
sygeplejefaglig standard 

Løn : SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. april kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 
mandag den 23. april på Vagtbureauet med 
Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen og 
FADL tillidsmand. 

For yderligere information kan Adm. sygeplejer-
ske Gry Orkelbog-Andresen kontaktes på tlf. nr 
35245402 eller go@fadl.dk

HOLD 1707 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Herlev sygehus

Vi er et velfungerende lægesekretærhold på 
Herlev Sygehus, som dækker fl ere afdelinger 
af minimum 3 måneders varighed – i øjeblikket 
er vi på onkologisk, reumatologisk og urologisk. 
Da vi er efterspurgt på sygehuset, søger vi nye 
holdmedlemmer. 
Arbejdet bestå primært i journalskrivning og 
arkivering, men andet forfaldende arbejde kan 
forekomme.
 
Arbejdstid vil primært være hverdage i dag- og 
aftenvagt, men weekendvagter kan forekomme, 
hvis man ønsker det.
Alle vil modtage grundig oplæring før start.

        
Krav: 
- Skal have bestået 3 semester
- Minimum 200 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./ 
 måned, gerne fl ere 
- Det forventes at du er på holdet i en  
 længere periode
- IT kyndig på bruger niveau
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. maj  kl. 10.00 til 
Vagtbureauet via www.fadl-vagt - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1707”

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

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 rel-
evant 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 aften-
vagter 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 27 .april kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Hold 1508

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

NYE BLODPRØVETAGERE TIL 
HOLD 1606 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING 339 HH

Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere bliver 
kandidater og skal på barsel, søger vi nye folk til 
holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende fordelt på 
5. til 12. semester. Vi søger nye blodprøvetagere, 
som er interesseret i at blive en del af holdet 
snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor 
vores arbejde består i blodprøvetagning i ambu-
latorium og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkrediteringkort
Du skal have lyst til at blive på holdet i en 
længere periode.

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 
bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter og weekendarbejde, så ansøg via 
FADL’s vagtbureau. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er 
du velkommen til at kontakte afdelingsbioanaly-
tiker Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand 
Betül Karakaya på 24653206.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 27. April inden kl. 12.00 (husk at 
angive semestertrin) ansøg via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – hold 1606

MEDICINSTUDERENDE TIL  SPE-
CIALLÆGEKLINIK I CHARLOT-
TENLUND 

Medicinstuderende til  allergi- og lungeklinik 
i Charlottenlund søges.  Arbejdet består i 
telefonpasning og  styring af aftalebogen. Det 
involverer en del patientkontakt og kræver 
ganske meget erfaring, så det er ikke kedeligt 
rutinearbejde. Desuden vil du blive oplært i 
lungefunktionsmåling og allergivaccination. Efter 
en nødvendig introduktionsperiode forventes 
det at du arbejder selvstændigt. Du  skal kunne 
møde  en eftermiddag om ugen fra kl 13 til 16.  

Du kommer til at arbejde i en gruppe med 3 an-
dre medicinstuderende.  Der vil være mulighed 
for at bytte vagter. Der  tilbydes oplæringsperi-
ode.  
Oplysninger om klinikken får du på www.astma-
doc.dk
Hvis du har interesse for dette arbejde kan du  
sende  ansøgning via e-mail til  a.frost@dadlnet.
dk 
Ansøgningsfrist  27. april.

VAGTBUREAUET
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GRATIS FOREDRAG 
Onsdag d.2.maj 
kl.17.00 i Store/lille 
mødesal:
 
Hvilken 
Videnskabsteori?
Albert Einsten og Niels Bohr var ikke bare sa-
marbejdende, de var også rygende uenige om den 
helt grundlæggende fysik. Den som al fremtidig 
videnskab bygger på.
Striden er i dag stort set afgjort eksperimentelt. 
Kom og hør om hvem der vandt og hvad kon-
sekvenserne er for, hvad vi kan tillade os at kalde 
videnskabeligt arbejde i dag. 

Vi skal også se på den sidste nye version af super-
strengs-teorierne, M-teorien, og dens konsekvenser 
for dagligt videnskabeligt/klinisk arbejde.
Vi skal kigge lidt nærmere på placebo-effekten og 
dens modpart nocebo-effekten og deres indbyrdes 
betydning for forvaltningen af lægeløftet.
Foredragsholderen tør godt love store overraskel-
ser for de fleste i ”opgøret med de uvidenskabelige 
alternative”. 

Foredragsholderen, Ulrik Schack Meyer, er univer-
sitetsudannet i biologi, psykologi og pædagogik og 
er til daglig voksenunderviser og konsulent inden 
for undervisning og uddannelse.

Arrangør: GIM

MÅNEDSMØDE 
onsdag 2. Maj kl. 16.15 FADL´s 
mødelokale, Panum

Så er det endnu engang blevet tid til at møde op 
til månedsmøde hos SATS! Vi glæder os som altid 
til at se jer alle sammen, og håber I kan tage en 
lille time fri fra bøgerne og solen, så I kan bidrage 
med gode idéer.  Vi Ses!!

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Siden sidst:  B-bar- rigtigt godt!!
3. Nyt fra udvalg: Traumedage   
 arrangement!!
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

SUNDRÅDET 
INVITERER ALLE 
TIL DEBATMØDE 
OM STUDIEMILJØ

Sundrådet inviterer alle studerende til debatmøde 
om studiemiljøet på Panum. På mødet vil der først 
være et oplæg fra Sundrådet, hvor vi fortæller om 
baggrunden for dette møde og forklarer, hvorfor vi 
mener, en debat omkring studiemiljøet på Panum 
er vigtig at tage fat i netop nu. Dernæst lægges der 
op til diskussion indenfor emnerne: Det psykiske 
studiemiljø, det sociale studiemiljø, det fysiske 
studiemiljø samt det æstetiske studiemiljø. 

Vi sørger selvfølgelig for kaffe, te og kage – det 
eneste du skal sørge for, er at dukke op og deltage 
i debatten.

Alle er velkomne – jo flere desto bedre!

DATO: ONSDAG D. 2. MAJ 2007

TID: 16.00 – 18.00

STED: SOFASTUEN

Mange venlige hilsner fra 
Sundrådet

HVAD FØRER STUDIENÆVNSARBEJDE EGENTLIG TIL???
Af Sabrina Eliasson, Formand MSR

skal komme med forslag til forbedring 
af 1. semesters kemi- et arbejde som 
forventes afsluttet inden for den næste 
måneds tid.

4. semester i blokkurser?
4. semesters-problematikken har MSR’s 
repræsentanter mildest talt hylet op om 
i studienævnet de sidste 2 år. Der var 
derfor også indført et ekstraordinært stu-
dienævnsmøde i opholdet, som netop om-
handlede det efterhånden gamle forslag 
om at dele 4. semester i to blokkurser med 
deres egen eksamen. (find dokumentet på 
MSR’s hjemmeside www.mediciner.nu) 
Konklusionen på evalueringerne blev, 
at studienævnet nok vil prioritere en 
speciel indsats mod nogle få kurser, som 
evalueres meget dårligt. På den måde 
kan arbejdet fokuseres og forhåbentlig 
bære frugt.
Afslutningen på 4. semester fik vi dog 
ikke på mødet. Den blev delvist udskudt 
til næste studienævnsmøde for at give 
kursuslederne på 4. semester mulighed 
for at blive hørt i forslaget. Det hjalp dog 
heller ikke, at en studenterrepræsentant 
talte direkte mod forslaget, eftersom vi 
var 5 studerende og 4 lærere der deltog i 

mødet, og dermed kunne have stemt 
forslaget igennem... 

Målbeskrivelserne
Som et sidste indlæg på turen blev 

medicinstudiets målbeskrivelser taget 
op. Der var klar enighed om, 
at der på visse semestre skal 
gøres noget NU. De overordnede 

Studienævnet for medicin afholdte i denne 
weekend et såkaldt ”internat”. Dette blev 
i sin tid foreslået fra studentersiden, 
da stort set hele studienævnet er blevet 
skiftet ud ved valget i januar. Det gælder 
ikke kun på studentersiden, men også på 
lærersiden.
Internatets formål var derfor, at ”ryste” 
gruppen sammen uanset job eller liste...

Pædagogisk Undervisning
Opholdet gik rigtig godt. Der var masser af 
lange og gode snakke vedr. medicinstudiet. 
Studieleder Jesper Brahm havde forberedt 
et oplæg om pædagogik og det førte til en 
generel debat om de bedste pædagogiske 
undervisningsmetoder, herunder case-
baseret undervisning og andre studenter-
aktiverende metoder. Det var til min store 
glæde HELE studienævnet, som støttede 
undervisningsformerne. Naturligvis for-
stået i den kontekst, at metoderne skal 
anvendes, når de giver mening og ikke 
for enhver pris...

Evalueringerne
Jørgen Hedemark Poulsen, ansat ved 
PUCS, var inviteret for at give studi-
enævnet et indblik i, hvad de studerende 
mener om deres kurser. Nogle af 
resultaterne var dybt nedslående, 
men dog ikke overraskende. Kemi 
på 1. semester og eksamen på 
4. semester var nogle af dem, 
der bon’ede kraftigt ud på den 
negative side. Heldigvis 
er der allerede nedsat 
en arbejdsgruppe, som 

mødet, og dermed kunne have stemt 
forslaget igennem... 

Målbeskrivelserne
Som et sidste indlæg på turen blev 

medicinstudiets målbeskrivelser taget 

mener om deres kurser. Nogle af 
resultaterne var dybt nedslående, 
men dog ikke overraskende. Kemi 
på 1. semester og eksamen på 
4. semester var nogle af dem, 
der bon’ede kraftigt ud på den 

målbeskrivelser for medicinstudiet 
(Niveau 1) blev revideret, og studienævnet 
vil derefter ved førstkommende lejlighed 
se på de yderligere målbeskrivelser, 
herunder skrive breve til kursusledere, 
som mangler at formulere detaljerede 
målbeskrivelser (Niveau 4).

Alt i alt ser det ud til at studienævnsar-
bejdet fører til nogle frugtbare debatter, 
som kommer til at udmønte sig i nogle 
konkrete ændringer i studieordningen- 
baseret på evalueringerne, og de forslag vi 
studerende fremsætter på møderne. MSR 
ser derfor frem til det fortsatte samarbejde 
med de andre lister og lærerne i studi-
enævnet. Lærersiden har vist sig at være 
en broget, men meget samarbejdsvillig 
flok, som lytter til de gode argumenter, når 
de bliver fremsat. De gør dog heller ikke 
noget uden at tænke sig om, hvilket man 
jo kun kan have stor respekt for.

Vil du vide mere om MSR eller studi-
enævnet? Klik ind på WWW.MEDICIN-
ER.NU eller skriv til find_svaret@punkt.
ku.dk

BASISGRUPPERNE
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Hej Malmros/Malmrosine!
Vil du være med til at lave
- undervisningsfi lm?
- dokumentarfi lm?
- optagelser af Medicinerrevyen?
- gøglerfi lm?
- kortfi lm?
- det-du-har-lyst-til-fi lm?

Igangværende projekter:
- Film om Infektionshygiejne 
(til mikrobiologikursus,  6. sem.)
- Film om håndkirurgi og -dissektion 
(til 3. sem. og kommende håndkirurger)
- Div. små projekter

Erfaring med fi lmproduktion er IKKE et must!

Vil du være med? - så kom til Generalforsamling
Fredag d. 27. april kl. 16.00

på MOK/PHILM's kontor, lok. 9.2.1 - med kaffe og kage..
eller skriv en mail til os på info@panum-philm.dk

PHILM råder over digitalt videokamera og redigeringsudstyr. Alle 
studerende ved Sundhedsvidenskabeligt fak. og basisgrupper kan 
for kr. 50,- pr. semester blive medlem af PHILM og kan dermed 
låne udstyret.

Mvh PHILM v. formand Jakob Thomsen/Mav

Har du lyst til at møde andre 
studerende fra Canada, Tyrkiet, 
Mexico, Brasilien, Japan og 
mange andre steder? 

Til sommer kommer 
mere end 20 uden-
landske studerende 
til København og du 
kan være med til at 
sørge for at de får en 
god oplevelse! 

Kom til Exchange 
månedsmøde onsdag 2/5 klokken 
15.30 på IMCC kontoret.

SEXEKSPRESSENS 
SIDSTE MÅNEDSMØDE 
DETTE SEMESTER!
Så er det tid til at komme til 
månedsmøde, -gammel som ny!

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. 
semester og frem.

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

TIRSDAG  D. 8/5 KL. 16-17 I 
FADL’S MØDELOKALE.

Efter mødet går vi ud og spiser en pizza og hyg-
ger osJ

- kom også gerne for at høre lidt om vores lækre 
sommerseminar.

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

- Sexekspressen er Panums hyggeligste 
og mest sociale basisgruppe!

KOM TIL 
SEXEKSPRESSENS 
SOMMERSEMINAR!

Hvad nu?
Kom på Sexekspressens sommersemi-
nar! -her bliver du uddannet guide, så 
du kan tage ud på folkeskoler og un-
dervise i seksualoplysning. Der vil være oplæg som 
kommunikation & formidling, prævention & køns-
sygdomme, pornoficering af samfundet, kærlighed 
og første gang samt fest og massere af hygge. 
I år vil vi endnu engang deltage i et fælles seminar 
sammen med Århus og Odense.
Så sæt kryds i kalenderen - vi glæder os til at 
se dig!

Hvornår?
Hele herligheden kommer til at foregå i uge 34 
(mandag-fredag)
-og koster kun den lille sum af max. 400 kr.(-som 
er inkl. kost og logi OG transport) 

Hvor? 
i Odense, (og vi tager af sted i samlet trop.)

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 en af Panums mest sociale 
grupper. 
· 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

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

PS. Sexekspressen er naturligvis for alle medcin-
studerende, -så kom selvom du er på første eller 
sidste!

BASISGRUPPERNE

Kronprins eller Kronprinsesse?
Man så afslutningen af en nor-
mal graviditet, så sensationen 
mangler indhold, da der blev født 
fl ere på RH, som man ikke hørte 
noget om.
Om det er en kronprinsesse, 
der har født, og om faderen er 
kronprins, er et mere tvivlsomt 
spørgsmål.
Da prinsrne Ingolf og Knud gift-
ede sig borgerligt, blev de, ifølge 
reglerne, frataget deres kongelige 
status, og måtte derefter kun 
kalde sig for grever.
I 1968 giftede tronfølgeren sig 
borgerligt, men beholdt sin roy-
ale status, hvilket også gjaldt for 
hendes 2 sønner, så hvis reglerne 
skal følges, nedkom grevinde 
Mary med en datter, hvilket blev 
bekræftet af den stolte far grev 
Frederik.
Ønsker man at smykke sig med 
de kongelige titler, bør greverne 
Ingolf og Kristian selvfølgelig 
have deres retmæssige titler 
tilbage.
Lad mig slutte med en lykønskn-
ing til de stolte forældre -- og 
iøvrigt det samme til alle de 
andre, der blev stolte forældre 
samme dag
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 17

Uge 16 bød både på det værste og det bedste: en 
universitetsmassakre i USA og en prinsessefødsel 
i Danmark. Ikke at man umiddelbart kan sam-
menligne begivenhederne, men det er ikke desto 
mindre ”fortællinger”, som vi bliver præsenteret 
for, og i en vis udstrækning er nødt til at have en 
mening om. 

Kunne Virginia Tech tragedien være sket i Dan-
mark? Kan vi gøre noget for at forhindre det i at 
ske igen – måske på vores eget universitet? Skal 
vi bekymre os? 

Og har en prinsessefødsel dybest set nogen betydn-
ing for andre end de stolte forældre, familien og 
de nærmeste venner? Eller er babyen fra lyserød 
stue med til at skabe den højt besungne ”sam-
menhængskraft” i Danmark? Og skal vi ikke bare 
glæde os sammen med ikonforældrene over det 
evige mirakel, som et nyfødt barn udgør?

Under alle omstændigheder bliver vi hele tiden 
kastet ud i overvejelser om liv og død – død og liv. 
Der er ingen lette svar, men overvejelserne i sig selv 
kan måske bidrage til at give tilværelsen tyngde 
– på den gode måde – og mening. 

Hvad mon uge 17 vil byde på?

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Krop og religion – part V – nu med 
påske

Nu har det været påske, og i den forbindelse kunne 
man jo komme til at tænke på opstandelsen. Påsken 
er blevet berømt fordi Jesus opstod fra de døde, 
og det har undret folk lige siden, hvad det var for 
noget. Blev han levende igen? Var der tale om en 
genganger eller en skindød som vågnede?

Nu er kildematerialet ganske sparsomt. Vi har det 
kun fra evangelierne og de er ikke neutrale, men 
netop skrevet som følge af den tro, der udsprang 
af rygtet om Jesu opstandelse. Troen kommer af 
det som høres, sagde de gamle. Så vi kan ikke 
rekonstruere forløbet. Derfor er det også vigtigt at 
være klar over, hvordan spørgsmålet alligevel kan 
være væsentligt. 

Det kan det for det første for dem, som gerne vil 
blive klogere på, hvad det egentlig er, de tror på. 
Altså de kristne. Og det kan så også være godt at 
vide for andre, hvad de kristne tror. Men det har 
også interesse, fordi dette rygte blev anledning til 
en religion, der stadig i dag er den største i verden. 

Vi kan ikke indlede en naturvidenskabelig under-
søgelse, for vi har ingen data. Vi har nogle kilder, 
der efter alt at dømme er blevet nedskrevet mere 
end 30 år efter begivenheden. Vi har ikke nogen 
konkrete fysiske kilder, der er så gamle; de ældste 
håndskrifter er fra 2. årh. Vi kan altså ikke sige 
noget om, hvad der egentlig er sket. Men vi kan 
sige noget om, hvordan det som skete, er blevet 
opfattet. 

Der er ikke tale om en skindød eller om at Jesus 
var død og blev levende i den samme form som før 
han døde. Han beskrives som kropslig – særligt i 
Johannesevangeliet i beretningen om den vantro 
Thomas, der vil stikke fingeren i naglemærkerne. 
Men han kan tilsyneladende gå gennem døre, han 
forsvinder lige så pludseligt som han dukker op.

Hvilken form han så har som den opstandne, kan 
man spekulere meget over, og det har man gjort. 
Men når vi taler om krop og religion, så er det 
bemærkelsesværdigt, at det altså er en fysisk 
kropslig form. Troen gik videre til at også vi skal 
opstå på den måde. Og det kødeligt/fysiske aspekt 
blev understreget i de senere bekendelser: ”Vi tror 
på [...] kødets opstandelse…”. 

Det har man haft det svært med senere. Gå f.eks. 
en tur på Assistens Kirkegård og se H.C. Ander-
sens gravsten: 

DEN SJÆL, SOM GUD I SIT BILLEDE HAR 
SKABT
ER UFORKRÆNKELIG, KAN EI GAAE TABT
VORT JORDELIV HER ER EVIGHEDENS FRØ
VORT LEGEM DØER, MEN SJÆLEN KAN EI 
DØE.

Sjælens udødelighed det kunne man måske klare, 
men kødets opstandelse! (Se billeder på vores 
hjemmeside: http://www.sund.ku.dk/praest Vi 
linker fra klummeteksten.) 

Men måske er det vigtigt at vi betragter et men-
neske som en enhed af sjæl (bevidsthed) og krop. 
Hvis man tænker over det, så kan vi heller ikke 
forestille os en kropsløs sjæl. Ligesom sproget 
er en enhed af betydning og ord, sætninger. Det 
gælder alt betydningen skal have et legeme, enten 
i lyd eller skrift eller et andet medie, for at vi kan 
forstå.   

Desuden så har det den betydning at det kropslige 
ikke er ondt i sig selv. I kristendommen er kroppen 
ikke et fængsel, men det er korrumperet af døden. 
Døden er netop opløsning, tilintetgørelse, mangel 
på krop. Men at døden ikke får os til sidst, det lyder 
måske alligevel for godt til at være sandt. Men hvis 
man på den anden side hele tiden tænker på at 
døden kan komme når som helst, hvor meget liv 
vil man så være i stand til at leve? 

Og hvad angår Jesu opstandelse, så er det nok ikke 
til at adskille fra hans liv. Som den gamle forfatter 
og forstander for Askov højskolen engang sagde, 
at hvis ikke Jesu følgesvende havde mødt ham 
som en virkelighed både i tiden og udenfor tiden 
allerede før hans død, så havde enhver tale om hans 
opstandelse ikke givet mening.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 24. april og 8. 
maj.

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 og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). 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

HUSK at der er lang 
fredagsbar Store bededag 
d.4. maj!!
Der vil som sædvanligt blive 
afholdt fodboldturnering og 
øl-stafet.

Tilmelding til dette foregår i 
klubben.

Mvh. Studenterklubben

Normale åbningstider
Mandag 11-15

Tirsdag-Fredag 11-17

Hverdagspriser
Sodavand – 6 kr.

Guld/Øl – 9 kr.
Slik – 10 kr.

Kaffe/The – Gratis (+ 1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil – helt gratis!

LAAANG FREDAGSBAR!!

BASISGRUPPERNE
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KURSUS I GLOBAL 
SUNDHED – 4. AFSNIT
Her følger en af mange historier som illustrerer 
bare nogle af de forskelle man kan møde og mærke 
ude i verden. 
De mennesker 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. 

FLYGTNINGE LEJR 
Du har fået mulighed for at tage et internship ved 
UNHCR (UN Human Rights Council). Du kommer 
på et ophold i en flygtningelejrer i Darfur provin-
sen i Sudan. Det første syn der møder dig da du 
flyver ind over lejren i hvidt FN fly er et kæmpe 
område (på størrelse med København) hvor der 
står tusindvis af det der ligner telte. Da du lander 
og kommer lidt nærmere på kan du se at der er en 
stor forskel på hvad der er telt (som er i stedets 
målestok et velhavende ”hus”) og hvad der bare er 
4 pinde stukket i jorden og omkredser det der skal 
være nogens hjem og strå viklet ind mellem grenene 
- og altså det som største delen af folkene bor i .. 
Stedet er en af Darfurs mange flygtningelejre hvor 
der huses omkring 100.000 mennesker ud af de 2 
millioner der er på flugt.
Du skal være tilknyttet til den enhed der udfører 
ernæringsprogrammerne for underernærede børn. 
Her ser du børn der fx lider af  kwashiorkor pga. 
at de ikke får den føde de er berettiget til og hvis 

de ikke bliver involveret i et ernæringsprogram 
vil de dø.
Som intern er du med til at foretage assessment 
i lejren over hvilke børn der skal med, dvs. at 
du måler og vejer dem der er under fem år. Ved 
uddelingsstedet skal du også hjælpe med sund-
hedsundervisningen af mødrene, som alle bærer 
rundt på voldsomme oplevelser og traumer fra de 
sidste tre års forfølgelser… Du vil vide mere om 
Global Sundhed

SÅ:

· 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

BASISGRUPPERNE
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