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Der er indgået en aftale mellem 
Regeringen, Lægeforeningen 
og Danske Regioner.

4 år efter start på turnus - nu kun 
på et år - skal du være i gang 
med et hoveduddannelsesforløb. 

Ellers bliver du ikke 
speciallæge.

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV.

Rationalet er klart: Stramme tidsfrister skaber hurtigt nye 
speciallæger, især i de mindre søgte specialer.

Vi kan som studerende ikke leve med et forslag, der i den 
grad fjerner vores ret til selv at bestemme hvor og med 
hvad vi vil arbejde. 
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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 (som er godt skuffede.... se side 8-9 - red.)

Onsdag:  MOK nr 25, årgang 39 udkommer
  Exchange månedsmøde kl. 15.30 på IMCCs kontor
  Sundrådet inviterer til debat om studiemiljøet  
  kl. 16.00 i sofastuen

Torsdag: MSR-møde kl. 16.15 i sofastuen
  Sehat månedsmøde kl. 16 i lok 1.2.18
  Præstens strikkecafé kl. 15.30

  Fredag: Sidste lange FREDAGSBAR inden eksamen!   
  inkl. øl-stafet!

  
Lørdag: Lasse-basse holder fest. Kajzilla danser nøgen  
  på køkkenbordet og forulemper ungmøer.
  

Søndag: Geranienmarkt i Flensburg
  Find sten og sjældne fossiler på Langeland   
  med Den Fynske Stenklub 

Mandag: Tag en vagt!
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: IMCC møde om Operation2015 kl. 16.00
  Sexekspressens sidste månedsmøde dette   
  semester kl. 16 i FADLs mødelokale
  SAMS møde om "Turnus i Almen Praksis" kl. 17
  Præstens debatforum om videnskab m.m. kl. 15.15

Denne  redaktion

MOK
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UHMMMMMM…
- var dekan Ulla Wewers kommentar til de mange penge, som 
fakultetet i mandags fik smidt i hovedet af Novo Nordisk fonden.

Sikken en gave, og så var det ikke 
engang Ullas fødselsdag. Hele 600 
(sekshundrede!) millioner skønne dan-
ske kroner fik Ulla overrakt ved et møde 
i Lundsgaard auditoriet mandag.

Pengene skal gå til et nyt Center 
for Proteinforsking. Det kommende 
center skal bidrage til mere effektiv 
og målrettet behandling af fx kræft, 
sukkersyge og demens. Centret kom-
mer til at indeholde en Core Fascilitet 
til fremstilling af proteiner, samt 5 
forskningsgrupper. 

Af de 5 forskningsgrupper er det 
kun de 2 af dem der er på plads på 
nuværende tidspunkt. Den ene fors-
kningsgruppe får tilknyttet professor 
i Proteomics, Matthias Mann, som er 
den næst mest citerede europæiske 
forsker indenfor de sidste 10 år. I 
front for den anden forskingsgruppe 
finder man professor Bioinformatics & 
Systems Biology, Søren Brunak, som i 
2006 modtog Villum Kann Rasmussen 
prisen. Lederen af hele centret vil først 

blive afsløret engang i næste uge, men 
Ulla afslørede, at der er tale om en stor 
international person!

”Det er meget nyskabende og vil 
betyde en fantastisk tiltrækningskraft 
blandt forskere ude i verden” udtaler 
Ulla Wewer, som dermed håber at sætte 
Københavnstrup på det sundhedsviden-
skabelige verdenskort.

Centret vil få omkring 100 ansatte og 
kommer til at fylde 4.000 kvadrameter i 
renoverede lokaler i Panum instituttets 

bygning 6. Det kan formentlig indvies 
sent i efteråret 2008. 

Under seancen mandag var der 
fremmøde af mangt en kendis. Viden-
skabsminister Helge Sander, journalist 
og studievært Morten Løkkegaard, TV-
avisens udenrigsskorrespondent Jens 
Nauntofte, ja selveste rektor Ralf gav 
sit besyv med. 

Ulla sluttede af med endnu engang af 
takke den gavmilde giver.

Det gyldne håndtryk

Professor Matthias Mann Professor Søren Brunak

Den kære rektor, Ralf Hemmingsen
Morten Løkkegaard keder sig åbenlyst, og 
Jens Nauntofte er faldet i søvn...
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Universitetes kor af Musikstuderende, MUKO-koret sang nordiske sange for de begejstrede tilhørere.

SEND FLERE PENGE
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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

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

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

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde 
er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til studievejledningen, og vi vil 
hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på http://www.
sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dispensa-
tion/.

ORDBLIND OG EKSA-
MEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater ved 
de skriftlige eksaminer? Så har 
Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne. 
Eneste krav vi stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 

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

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

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Uge 18-19 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Mandag 7/4 0800 – 0900 0900 – 1200 Christina Rydahl Lundin 
Tirsdag 8/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 9/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 9/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager
Torsdag 10/5 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 – 100 1000 – 1200 Eva Maryl  
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 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

Studievejledningen
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

STUDIET
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OSVAL-2 OG 
SKOLARSTIPENDIAT I 
TRANSPLANTATIONS-
IMMUNOLOGI
Efter knoglemarvstransplantation sker der en 
gradvis modning af immunsystemet udfra de 
tilførte stamceller. På Rigshospitalet har vi igang-
sat et forskningsprojekt mhp. at undersøge skiftet 
mellem donorceller og recipientceller i histologiske 
snit og i blodprøver.

Hvis du synes, det lyder spændende og kunne 
tænke dig at deltage som osval-2 studerende evt. 
med et efterfølgende skolarstipendiat – så  hør 
nærmere hos:

Klaus Müller, overlæge, dr.med. 
Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet. 

E.mail: muller@rh.dk

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.

AKUT PATIENT
Går du på 12. semester og trænger til en opfriskn-
ing af genoplivning? CeKU’s kurser i avanceret 
genoplivning er afstemt med nyeste guidelines fra 
European Resucitation Council og størstedelen af 
vores undervisere har  ALS Provider-kurset.

UNDGÅ AFLYSNINGER
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.

MAJ MÅNED:
ONS 9/5 Avanc. sutur 16.00-19.00

TOR 10/5 Neurologisk us. 16.00-19.00

TOR 10/5 Kombi-kursus 16.15-20.30

MAN 21/5 Journ. og objektiv us. 16.00-20.00

TOR 24/5 Neurologisk us. 16.30-19.30

TOR 24/5 Kombi-kursus 16.15-20.30

TIR 29/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

ONS 30/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

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 Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber til 
at kunne optage en fuldstændig journal og henvender 
sig derfor primært til studerende som er i begyndelsen 
af deres første kliniske ophold, til 6. sem studerende 
med særlig interesse eller som brush up for andre. 
Kurset indeholder:  Introduktion til journalens opbyg-
ning, 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 tilgængelig disciplin. 
Dette er et kursus i de praktiske færdigheder, der 
bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurologiske 
undersøgelse samt demonstration af teknik og di-
verse håndgreb, indøvelse af systematik i neurologisk 
undersøgelse, træning i nogle af de vigtige under-
søgelser 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 
(6 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

OSVAL II PROJEKT 
LEDIGT
Obestatin – et nyt kontroversielt 
tarmhormon i fedmeforskningen.

Vi ønsker et litteraturstudium udført på basis at 
de for tiden godt 20 artikler om det kontroversielle 
nye hormon obestatin opdaget i november 2005. 
Obestatin kommer fra samme genregion som gh-
relin, et appetit stimulerende hormon. Litteraturen 
omkring hormonets receptor er uafklaret, så man 
nu står tilbage med et ”hormon” uden receptor. 
Samtidig har flere funktionelle undersøgelser in 
vivo været ude af stand til at reproducere de oprin-
delige fund, nemlig at hormonet havde en appetit 
nedregulerende virkning, antagonistisk til ghrelin. 
Nyeste fund bekræfter dog in vivo virkningen i et 
begrænset koncentrationsområde. In vitro funk-
tionelle data udviser modsatrettede fluktuationer 
af ghrelin og obestatin koncentrationer i blodet 
efter faste og måltider. Opgaven kan efter ønske 
indeholde pilotforsøg med immunhistokemisk 
påvisning af,  hvor i kroppen hormonet in situ 
syntetiseres, og hvor det har sin receptor og virkn-
ing baseret på anvendelse af allerede fremstillet 
antistof og syntetisk obestatin. 

Yderligere oplysninger fås hos Lektor Carl-Henrik 
Brogren, Biomedicinsk Institut, Panum institut-
tet  6.5.34
e-mail: chb@imbg.ku.dk /telefonisk:20416249.

Aflysning af TAS-eksamen, 
sommeren 2007

Da der ikke er nogen tilmeldte 
til ovenstående eksamen, har 

Studienævnet for medicin, 
besluttet at aflyse eksamen, som 
skulle være afholdt hhv. 21. juni 

2007 og 13. august 2007.

Mh
Michael S. 

GIGTFORENINGEN ØN-
SKER...
at anspore flere medicinstuderende 
til at skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II / 
fordybelsesopgave) inden for 
gigtområdet.

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til 
en reumatologisk afdeling eller lignende. 
For at komme i betragtning skal du senest 12 
måneder efter opgaveeksamen indsende 
- en forside med projektets titel samt dine kontak-
toplysninger (navn, adresse, tlf.nr., e-mail)
- en kopi af karakterbeviset
- indstillingen fra vejlederen
- en kort, let forståelig beskrivelse af projektet
- din opgave

En opgave kan kun indsendes én gang med henblik 
på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksami-
nander kan disse dog ansøge om prisen hver for 
sig og skal indstilles enkeltvis..
Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne 
Pagels på tlf. 3977 8073. 
Ansøgning mrk. ”Studenterpris” indsendes i 4 
eksemplarer til
Forskningsrådet
Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

og skal være Gigtforeningen i hænde senest 
mandag den 20. august 2007.

Endvidere skal den korte projektbeskrivelse sendes 
elektronisk til mpagels@gigtforeningen.dk. 
I emne-feltet skrives ”Stud.pris” samt dit navn.
Der må påregnes op til 3 måneders behandling-
stid.

Osval 2 projekter

Osval 2 projekter

STUDIET
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ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL
MAJ 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
- Bemærk ændringer med *

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

STUDIEOPHOLD I USA I 2008?
Overvejer du studieophold i USA så kom til informationsmøde

ANATOMIBØGER OG 
”GNU-STILEN”?
Skal du på 3. semester efter 
sommerferien har du med garanti 
hørt om studiets største psycho-
semester - og er du i ræset nu, så er 
du for tiden 24-7 i spotsalen og på 
biblioteket med hovedet begravet 
i spatium lateropharyngeum og 
canalis inguinalis. 

De fleste af jer vil bruge/bruger Bevægeap-
paratet og Indre organer – hertil Netter eller 
Sobotta. Men hvorfor egentligt? Formentlig 
fordi, du har hørt fra andre studerende, at 
de bøger bruger man bare – og dem har man 
altid brugt. 

Mange studerende er ikke klar over, at der 
findes masser af andre bøger om anatomi 
- også på dansk. Samme historie ses overalt 
på studiet – tænk bare på The Cell på 2. 
sem., Parham på 5., Basisbogen på 6. – og 
hvad med ”Burn’ and leave it”? Vi er alle 
forskellige, har forskellige måder at lære på 
og forskellige behov og lyster, hvilken i den 
grad burde være afspejlet i vores valg af lære-
bøger. Alligevel læses der så godt som altid 
kun efter én anatomibog, én immunologibog 
etc. på hele Panum. Og det er på trods af, at 
der findes anbefalede alternativer. 

Vi undrer os! Især fordi, det alt for ofte 
er set, at de mest brugte bøger langt fra 
er de bedste. Men stadigvæk vælger langt 
størstedelen af de medicinstuderende i bed-
ste ”GNU-STIL” at købe de gamle, velkendte 
bøger. 

Vi er ikke ens, vi har ikke samme behov og 
holdninger – selvom vi alle på et tidspunkt 
ender i hvide kitler. Hvor er den kritiske 
sans? (og nej…ikke i occipitallappen)

Køber du en bil, vil du med garanti prøve 
flere forskellige modeller og tjekke indhold, 
kvalitet – og ikke mindst prisen. Det er 
mærkeligt at der findes anbefalede danske 
alternativer til anatomi, der er udviklet i 
samarbejde med medicinstuderende, men 
som kun få læser.

Er du kritisk næste gang du vælger en 
bog??

Kim Jensen 3.semester og Martin Mørch 
Boesen 10. semester

Debat

Tirsdag d. 15. maj 2007. kl. 16-
17 i Store Mødesal (til højre før 
Kantinen)

Her vil Nadja Vissing fortælle om sit studieophold 
ved Vanderbilt University, USA. 

Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt 
University i Nashville 
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester, 
og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske 
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske klini-
ske kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, 
kirurgi, psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. 
års kurserne er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers 
varighed.

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. 
semester ved afrejse, og at engelskkundskaberne er 
helt i top. Desuden kræver opholdet en stor portion 
modenhed, da der stilles store krav til den enkelte 
på Vanderbilt.

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemme-
side:
 
http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html

eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.33. 
Indpasning af de valgte kurser i forhold til studiet 
herhjemme skal afklares med den internatonale 

studievejleder inden ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger, erfaringsrapporter samt 
ansøgningsskema finder du på:

http://medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/
vanderbilt_/

Ansøgningsskemaet vedlægges:

·Begrundet ansøgning på dansk (ca. en A4 side)
·CV 
·2 udtalelser fra faglærere 
·Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A 
senest d. 1. juni 2007 kl. 12.00.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandi-
dater blive indkaldt til en uddybende samtale, der 
forventes at finde sted i uge 25.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økono-
misk støtte via internationaliseringsstipendier. 
Ansøgningsskema til stipendium rekvireres på Det 
internationale Kontor. Fristen er i begyndelsen 
af oktober. 

/Suzanne Andersen
International Administration

STUDIET
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TILMELD DIG PBS
ER DU TRÆT AF RYKKERE?

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

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

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

TILMELDING TIL PBS

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

Forsikring  Kontingent

Navn

CPR-nummer

Reg.nr.

Kontonummer

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

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

Praktisk Medicin
Kig forbi FADLs Sekreta-

riat og få et gratis eksem-
plar af bogen "Praktisk 
Medicin 2006". Bogen, der 
er sponsoreret af GlaxoS-
mithKline, udleveres til alle 
interesserede efter "først-
til-mølle-princippet".Dato/Underskrift

KANDIDAT TIL SOMMER?
Husk, at give besked til FADLs Sekretariat, hvis du er medlem af FADL 

og bliver kandidat til sommer. Send en mail til kkf@fadl.dk.

Husk, at din Codan Forsikring fortsat gælder frem til og med 31. de-
cember 2007, hvorefter den automatisk bliver afmeldt.

INDRE ORGANER
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DE STUDERENDE SVIGTES
Hurtigheden vinder over fagligheden i ny aftale om lægelig videreuddannelse. Groft sagt vil 

de studerende få budskabet: ”Det her skal du interessere dig for”. Hvor meget motiverer dét til at 
videreudvikle sig fagligt? Og hvilke følger får dét mon for patienterne? 

I onsdags indgik Lægeforeningen, Regeringen og 
Danske Regioner en aftale om den lægelige videre-
uddannelse. Aftalen indeholder mange gode punk-
ter, som desværre overskygges af et centralt punkt 
som vil forværre de kommende lægers arbejdsliv i 
utålelig grad. 

Dette punkt fastlægger, at vi fra den dag, vi be-
gynder i turnus (som i øvrigt afkortes til et år), har 
fire år til at starte i et hoveduddannelsesforløb. Ra-
tionalet er klart: stramme tidsfrister skaber hurtigt 
nye speciallæger, især i de mindre søgte specialer. 
Ulempen er ligeså klar: der bliver ikke plads til at 
dygtiggøre sig inden for et bredere udsnit af læge-
gerningen. Der bliver heller ikke plads til at vælge 
forkert. Vi skal have fokus på ønskespecialet fra dag 
ét - helst allerede under studiet - ellers når vi ikke at 
indsamle de kompetencer, der afgør om vi kan få 
det eftertragtede hoveduddannelsesforløb.

Hvad den præcise straf bliver hvis tidsfristen ikke 
overholdes, er endnu ikke offentliggjort, men en 
foreløbig udmelding fra Sundhedsstyrelsen lyder: 
Der er jo også stillinger på sygehusene til ikke-spe-
ciallæger. Hvordan er det dog lige, dét afhjælper 
speciallægemanglen? Måske kender Lars Løkke 
Rasmussen svaret på det spørgsmål..

De snæversynede læger
Udover at være et kæmpe indgreb i den person-

lige frihed til selv at vælge hvor - og hvornår - man 
vil arbejde, må den største anke over dette punkt i 
aftalen gå på dets ringe hensyn til den fremtidige 
kvalitet af speciallægeuddannelsen. Patienterne har 
i forvejen et billede af læger som snæversynede, og 

ude af stand til at hjælpe hvis patientens problem 
falder bare det mindste uden for lægens speciale. 
Afhjælper vi dette ved at skabe endnu mere enspo-
rede læger, der straffes hvis de tilegner sig bredere 
erfaringer efter endt basisuddannelse?

Man må i det hele taget spørge sig selv: Hvor 
bliver fagligheden af i denne aftale? Ph.d.-forløb 
godskrives med 1½ år ekstra. Det er således kun 
halvdelen af den normerede studietid for en ph-d., 
der godskrives. Hvordan hænger dét sammen med 
regeringens mål om Danmark som et højt udviklet 
videnssamfund? Inden for mange specialer anses 
en ph.d. som essentiel for, at man kan opnå en ho-
veduddannelsesstilling, men i lyset af den nye af-
tale må spørgsmålet blive: Hvornår får vi tid til at 
skrive den? Det oplagte svar må blive: i studietiden. 
Her har vi jo - endnu - ikke fået skærpede grænser 
for hvornår vi skal være færdige. Ærligt talt fore-
kommer udsigten til at skulle arbejde på en ph.d. 
under sit almindelige studium dog ikke særlig lo-
vende – hverken for kvaliteten af lægestudiet eller 
for kvaliteten af ph.d.-forskningen.

Konkurrence læger imellem
Samme tidspres vil komme til at ramme de nye 

læger på et andet område som følge af den nye 
aftale. Det bliver således hårdt at konkurrere om 
stillinger, når de folk, man er oppe i mod, har haft 
al den tid, de har fundet nødvendig til at tilegne 
sig nye kompetencer, inden de søgte ind på et ho-
veduddannelsesforløb. Hvem vil klinikchefen mon 
helst ansætte? Lægen med de mange erfaringer el-
ler lægen med de få erfaringer? Den bliver næppe 
så svær.

INDRE ORGANER
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Det virker påfaldende at Lægeforeningen og spe-
cielt Yngre Læger kan støtte denne aftale. En aftale 
som påvirker 100% af FADLs medlemmer, men kun 
en mindre procentdel af deres egne medlemmer. 
En fjerdedel af YLs medlemmer er trods alt allerede 
speciallæger, og mange andre er begyndt på et ho-
veduddannelsesforløb. Er det mon blot holdningen 
”Så længe det ikke rammer mig”, der skinner igen-
nem i denne aftale?

Konsekvenser
Vi kan som studerende ikke leve med en aftale, 

der i den grad fjerner vores ret til selv at bestemme 
hvor og med hvad vi vil arbejde efter endt uddan-
nelse. Konsekvensen kan kun blive uengagerede 
læger. Når man får budskabet ”Det her skal du inte-
ressere dig for”, er spørgsmålet, hvor motiveret man 
vil være til at videreudvikle sig fagligt. Og hvilke føl-
ger får dét mon for patienterne? 

Konklusionen bliver altså: forslaget vil ikke af-
hjælpe speciallægemanglen i Danmark. Den vil blot 
give os flere incitamenter til enten at søge til udlan-
det, gå til det private arbejdsmarked eller forlænge 
studietiden for at opnå de fornødne kompetencer.

Vi arrangerer derfor demonstration 
foran Christianborg den 10. maj, kl. 13 
hvor vi opfordrer alle til at deltage. 

Tag kitlen på og vis at du ikke vil være med til 
denne forringelse af det danske sundhedsvæsen. 
Der kommer mere information ud om denne dag 
via mail og på plakater. Send en mail til kkf@fadl.
dk hvis du vil være sikker på at få opdateringer i sa-
gen.

Morten Andresen

Formand for Københavns Kredsforening

Foreningen af Danske Lægestuderende

FAKTABOKS
• Der er i sidste uge indgået 

en aftale om den lægelige 
videreuddannelse

• Der indføres en 4-års re-
gel. Det betyder, at man 
fra starten af turnus (som 
afkortes til et år), har fire år 
inden, man skal være be-
gyndt på et hoveduddan-
nelsesforløb.

• Der er begrænset dispen-
sation for ph.d., barsel og 
sygdom.

• Hvis den ikke overholdes, 
kan man ikke blive special-
læge

• FADL arrangerer demon-
stration foran Christians-
borg den 10 maj, kl. 13.

INDRE ORGANER
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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.

Ophængt den 26. april 2007

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

I FADLS MØDELOKALE

INDRE ORGANER
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BLIVER DU LÆGE TIL 
SOMMER 
og skal vente på turnusstart, så 
har vi alle tiders tilbud til dig!

Bornholms Hospitals medicinske afdeling tilbyder 
patienter indenfor alle de medicinske specialer 
inkl. pædiatri. Et spændende og lærerigt sted 
at arbejde, hvor man får set et bredt udsnit af 
patienter. En fantastisk start på ens fremtidige 
lægeliv - især hvis man er tildelt turnus på en 
meget specialiseret afdeling.

Vi stiller billig bolig til rådighed, tilbyder god løn 
samt aflønnede helikoptertransporter til Køben-
havn. I perioden indgår du i vagtskemaet/tjenestel-
isten for medicinsk afdeling, og vil blive honoreret 
for de udførte tjenester iht. overenskomsten §32 
stk. 2, timeløn + 50% (overtid). Mulighed for kost- 
og logifradrag via Skat. Desuden sommer, sol, 
strand og godt arbejdsmiljø!

Vi mangler læger hele sommeren. 
Vigtigt at du har autorisation!

Interesseret? Kontakt:
Svend Vestergaard
Ledende Overlæge
Bornholms Hospital
Medicinsk Afdeling
Ullasvej 8 · DK-3700 Rønne

Telefon 5695 1165 lok.9102
Svend.Vestergaard@boh.regionh.dk
www.regionh.dk 

SKAL DU TIL CUBA?
Hvis du står og skal til Cuba fx. i 
sommerferien, er jeg meget desperat 
efter at købe mig et lille hjørne i din 
taske. 

Jeg er lige kommet hjem fra Cuba og vil meget 
gerne sende nogle ting (billeder, breve) til men-
nesker jeg har mødt på Cuba. Det drejer sig højst 
om 1 kg.

Jeg håber at høre fra dig :0)
Kontakt mig på 50903750 eller stineydegaard@gmail.
com

Venlig Hilsen Stine Y Jørgensen

GRATIS 
PERSONLIGHEDSTEST 
TIL 
FORSØGSDELTAGERE!

Undersøgelsen varer ca. 1 time.
Kvindelige studerende (18-40 år) søges til delt-
agelse i et videnskabeligt forsøg.

Forskningsprojektet søger at belyse det fysiske 
miljøs betydning for opmærksomhed og koncen-
trationsevne.

Som forsøgsdeltager vil du skulle udføre koncen-
trationstests, besvare korte spørgeskemaer og få 
målt blodtryk og puls. 

I forsøget er inkluderet den anerkendte person-
lighedstest NEO PI-R (lang erhvervs version), som 
du udfylder hjemmefra over internettet, yderligere 
information kan findes på www.neopir.dk. Når du 
er færdig med forsøget modtager du en skriftlig 
analyse af din personlighed, som du får med hjem 
til fri anvendelse.

OBS! Farveblinde samt gravide og ammende kan 
desværre ikke deltage i forsøget.

Forsøgsdeltagelse anonymiseres og er i overens-
stemmelse med Datatilsynets retningslinier. 

Undersøgelsen finder sted fra d. 21. – 25. maj 2007 
mellem kl. 9.00-18.00  i Knabrostræde i København 
K. Tidspunktet vil vi forsøge at indrette, så det 
passer dig bedst muligt.

Nærmere information følger ved tilmelding

Tilmelding til forsøget kan ske fra 
d. 26. april – d. 11. maj på e-mail:
projekt@sundhedsinnovation.dk

For yderligere information kontakt
Mette Kraag tlf : 27 12 70 00
Louise Nordgaard tlf : 50 96 90 70
Speciale-studerende ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet på Syddansk Universitet

MANDLIGE, RASKE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES

Bio Medicinsk Institut søger utrænede 
normalvægtige mænd 
...i alderen 20-30 år uden første grads slægtninge 
med type 2 diabetes. 

Vi undersøger hvordan kostens fedtindhold og 
fysisk træning påvirker dannelsen af frie radikaler 
og energi til skelet muskel arbejde.

Deltagelse indebærer i alt 12 dage med kostregis-
trering og daglig afvejning af madindtaget i 5 uger. 
2½ uge indebærer desuden stationær cykeltræn-
ing af moderat til høj intensitet og denne under 
supervision. 

Kontakt Mette Skovbro, e-mail: mskovbro@mfi.
ku.dk, tlf. 3532 7413, mobil 2286 9886.

1-3 STUD.MED SØGES
Til almen praksis på Jagtvej søges 1-3 medicinstu-
derende til dækning af sekretærarbejde mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag 0945-1345, samt onsdag 
16-18.

Timeløn 150 kr. Start: Snarest muligt. Kontakt: 
tlf. 35833939.
med venlig hilsen
Læge Kurt Werlinrud, Jagtvej 113, 2200 Køben-
havn N.

THE EUROPEAN MEDI-
CAL STUDENTS’ OR-
CHESTRA IN HUNGARY
July 27th – August 6th 2007

I would like to inform You about a great possibility 
for medical students, especially for those who love 
music and are playing some instrument too. This is 
the European Medical Students Orchestra. 

The EMSO was founded in Würzburg 1993 and 
every year they are getting togeter in different 
countries for about two weeks to practice and 
perform some great concerts. During fifteen years 
they visited Norway, England, Portugal, Spain, 
Sweden, Slovenia, Poland and any other countries. 
The program is usually trying to show a few piece 
of the hosting country’s great composers, but they 
usually perform compositions, which have other 
significance (e.g. in Poland at the end of Arpil 
2004, just before the accession to the EU, they 
played the 9th Symphony of Beethoven). Besides 
of the experiance of playing music together, this 
is a great opportunity to make friends from all 
over Europe.

So I am writing this letter with the hope of inform-
ing as many medical students as I can about this 
fantastic possibility. I’d like to ask You kindly to 
help me with this effort. I’ve attached a brochure 
to this letter, which can be placed in notice-boards 
university-wide or be forwarded to anyone who can 
be interested in joining Emso. I hope that with this 
help I can make Emso more popular than ever!

Yours sincerely,

Balazs dr. Lakatos
Emso 2007 Committee

SE MERE PÅ 
WWW.EMSO2007.EXTRA.HU

STUDENTERMEDHJÆLPER
– deltid.

Afdeling for Almen Medicin på Institut for 
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Uni-
versitet søger en studentermedhjælper 15 timer 
pr. måned snarest.

Arbejdsopgaver:
- Slette bånd til vores videokameraer, som bruges 
til undervisningen på 12. semester
- Slette kassettebånd, som bruges på 1. semester
- Hjælpe til ved eksamen 
- Andet forefaldende kontorarbejde
 
Stillingen kræver gode samarbejdsevner. Teknisk 
snilde en fordel, men ikke et krav. 

Du skal have lyst til weekendarbejde, da sletning 
af bånd foregår fra fredag eftermiddag og hen over 
weekenden én gang om måneden (ca. 10 timer).
Eksamenshjælpen foregår 2 hverdage pr. måned 
fra ca. kl. 7.00 og er fordelt på ca. 2½ time pr. 
dag.

Ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden er 15 t/måned. Løn i henhold til ov-
erenskomst, som pr. 1. april er ca. 105 kr. pr. time 
alt efter, hvilket år du studerer på. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos sekretær-
erne Bente Jørgensen (35 32 79 50) eller Caroline 
Egeland  (35 32 79 60).

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgning:
Sendes til Afdeling for Almen Medicin, Øster 
Farimagsgade 5, Opgang Q, Postboks 2099, 1014 
København K, senest den 10. maj 1007, kl. 12.00

Afdeling for Almen Medicin er de praktiserende lægers 
universitetsafdeling, som varetager forskning og under-
visning af lægestuderende i almen medicin ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
Afdelingen beskæftiger tre fuldtidssekretærer. Afdeling 
for Almen Medicin er en af 11 afdelinger på universitetets 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, og har desuden et 
tæt forskningssamarbejde med Forskningsenhed for Almen 
Praksis i København.

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.

Ophængt den 26. april 2007

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

I FADLS MØDELOKALE

VERDENS 
HYPERTENSIONSDAG

Tirsdag, d. 15/05-2007
Kender du dit blodtryk?
I anledning af Verdens Hypertensions-
dag tilbyder vi ansatte og studerende 
på Panum Instituttet at få målt deres 
blodtryk mellem kl. 12:00 og 16:00
Du finder os i 12.2.39. 
Kom glad!

Mange hjertelige hilsener
Peter Norsk 
Jakob Utzon-Frank 
og 
Ali Asmar

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

VB MEDDELSER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

SOMMERHOLD 2007

Sommeren nærmere sig med hastige skridt…….
For de vagttagere der gerne vil være sikker på 
at få vagter i sommerferien, tilbyder vi nu at i kan 
komme på et af vor mange sommerhold.
For at kunne søge nedenstående hold kræves 
det, at du er medlem af FADL, har et gyldigt 
akkrediteringskort, og opfylder afdelingernes 
specifi kke krav.

-SPV-Hold 1500 : Bispebjerg Hospital Vikarkorps. 
Døgndækkende alle ugens dag, i  
perioden fra den 25. juni – 31. august .
Krav : Erfarne vagttagere med min. 300 SPV- 
timer 
Løn : SPV- hold løn

-SPV-Hold 1501 : Bispebjerg Hospital Geriatrisk 
afdeling G31. Dagvagter mandag – fredag, 
i perioden fra den 25. juni – 31. august.
Krav : Min. 150 SPV- timer
Løn: SPV- holdløn

-SPV-Hold 1503  : Bispebjerg Hospital Kardiologisk 
afdeling Y21. Nattevagt alle unges dage, i peri-
oden fra den 25. juni – 31. august. 
 Krav : Min. 400 SPV- timer + gerne have bestået 
8. semester eller have anden relevant erfaring.
Løn: SPV- holdløn

-SPV-Hold 1504 : Bispebjerg Hospital Otopæd-
kirurgisk afdeling M2. Se annonce I MOK

-SPV-Hold 1506 : Bispebjerg Hospital Reumatolo-
gisk afdeling H51. Nattevagter alle ugens     
dage, opstart hurtigst muligt til den 31. august 
Krav : Min. 150 SPV- timer

Løn: SPV-  holdløn

-SPV-Hold 1507 : Bispebjerg Hospital Endokrinolo-
gisk afdeling I14. Dagvagt og aftenvagt,
alle ugens dag, opstart hurtigst muligt til den 30. 
juni
Krav : Min. 200 SPV- timer, bestået 3.semester
Løn: SPV- holdløn

-Lægesekretær- Hold 1702 : Bispebjerg Hospital 
Lunge medicinsk afdeling. Dagvagter fra 
den 25. juni –31. august 
Krav : Min. 200 SPV- timer, bestået 3. semester
Løn: SPV- holdløn

-Lægesekretær - Hold 1708 : Bispebjerg Hospital 
Psykiatrisk afdeling E (akut modtagelse) 
Dagvagter alle ugens dage + aftenvagter i 
weekender.
Krav : Min. 200 SPV- timer, bestået 3.semester
Løn: SPV- holdløn

-Lægesekretær - Hold 1709: Bispebjerg Hospital 
Kardiologisk afdeling. Dagvagter fra den 
25. juni – 31. august.
Krav : Min. 200 SPV- timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

        
-OBS Dispensationsaftale: Bispebjerg Hospital 
Kardiologisk afdeling søger Lægesekretær-
 vikar, hurtigst muligt til journalskrivning m.m. 
 Arbejdstid aftales med den Ledende Læges-
ekretær Jette Nolsøe
Krav : Min. 3. semester og min. 200 SPV- timer, 
vagttagere med højt semestertrin vil blive 
prioriteret 

-VT-sommer Flyverhold 2008: Ingen i år vil der 
blive oprettet VT-hold med start den 2. uli- 
31. august. Vagtplanlægningsmøde den 19. juni 
kl. 16.00
Krav : Bestået VT-prøven
Løn: VT-holdløn

Obs. Se også stillingsannoncer for nye hold (ex. 
4404 + 1504 + 1505), såvel som ”gamle” hold, der 
søger holdmedlemmer før sommerferie start. 

Ansøgningsfrist : Fredag den 25.maj kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – Mærket ”hold nr.”   

For yderligere information kan Adm.sygeplejerske 
Gry Orkelbog kontaktes på tlf.nr 35245402 eller 
ved personlig henvendelse på Vagtbureauet.
Div. kompetencebeskrivelser kan ses på Vagtbu-
reauet. 

VAGTBUREAUET
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ANNONCER

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: Mandag den 7.maj 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

NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

Kardiologisk afdeling Hvidovre Hospitalet søger 
9- 10 engageret SPV´er som har lyst til at arbejde 
med kardiologiske og almen medicinske pa-
tienter.
Afdelingen modtager akutte patienter, der 
primærtindlægges med hjerte –kar sygdomme. 
Der modtages- ca. 3.500 årligt og der er35 
senge, som alle har monitorerings enheder. 
Afdelingen har med fokus på høj kvalitet inden-
for den kliniske sygepleje.
Arbejdstiden er alle ugens 7 dage fra kl. 14.00 
– 22.00

Afdelingen ønsker hjælp med :
- Bistå sygeplejersken ved modtagelse  
 af akutte patienter med praktiske  
 opgaver som værditagning (BT/puls,  
 BS,TD m.m.), påsætning af telemetri 
- Tage EKG
- Blodprøvetagning og venfl on an 
 læggelse 
- Almene spv-opgaver
- Bestilling af kost over Hvidovre kostsys 
 tem
- Servering af kost og evaluering af  
 kostindtaget
  
Afdelingen tilbyder:
- God arbejdsmiljø med et aktivet og  
 erfarent personale, der glæder sig at  
 arbejde med SPV´er  
- Fælles  introduktion til afdelingens spe 
 ciale og procedurer af læger og  
 sygeplejersker 1-2 dage
- Følgevagt med en erfaren sygeplejer 
 ske
- Godt læringsmiljø
- Mulighed for adgang til topmoderne  
 motionscenter 
 
Krav: 
- Du skal kunne arbejde selvstændigt  
 og være ansvarsbevist
- Minimum tage 4 vagter pr. måned
- Du skal minimum have 300 spv- timer,  
 gerne fl ere
- Det forventes at du er på holdet i en  
 længere periode

Ansøgningsfrist : Den 21.maj kl. 10.00. ansøgnin-
gen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1505”.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på VB, delta-
gende Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog og FADL 
tillidsmænd. 

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: Mandag den 7. maj kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København - tilmeld-
ing til hold - Hold 4404.

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

1 VENTILATØR SØGES TIL HOLD 
4409  
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: Mandag den 7.maj 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 

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: Mandag den 7.maj.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.

VAGTBUREAUET
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Har du lyst til at møde andre studerende fra 
Canada, Tyrkiet, Mexico, Brasilien, Japan og 
mange andre steder? Til sommer kommer mere 
end 20 udenlandske 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.

STUDENTERKLUBBEN
Grundet for lille tilslutning 
til Fribar-fest valgte vi at 
aflyse arrangementet. 
Penge for køb af billetter refunderes i Studenterk-
lubben til og med torsdag d. 3 maj. Medbring billet 
og studiekort. 

Med sorg i hjertet -
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!

INDKALDELSE TIL 
MÅNEDSMØDE I 
SAKS
Månedsmøde onsdag den 16. maj 
kl. 16.15 på Kemigangen

Kom med dine ideer til hvad der skal ske i 
SAKS på næste semester.

Læs mere og deltag på www.studkir.dk 
 
På programmet er indtil videre:

Evaluering af YDK Kurser

Beskrivelse af arrangementer siden sidst:
Bl.a. Basisgruppebar, artikelkursus, filma-
ften, DKS Årsmøde

Status på kommende arrangementer:
Bl.a. Basal Sutur, Foredrag om urologi, evt. 
knudeteknik kursus

Planlægning af næste semester:
Da dette er det sidste møde på dette semes-
ter, planlægges foreningens aktiviteter for 
næste semester, så kom og vær med!

Opdateret dagsorden udsendes til medlem-
merne et par dage før månedsmødet.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerrum
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske 
Selskab

PRÆSENTERER
”Turnus i Almen Praksis”

ved
Læge Linda Dahlstrøm

Hvordan er det at starte som 
turnuslæge i almen praksis?
Hvordan er arbejdsforhold, arbejdsopgaver og 
hvilke problemer kan man støde ind i?
Skal man være ekspert inden for samtlige spe-
cialer, for ikke at ligne en idiot bag skrivebordet?

Kom til dette spændende møde og få stillet din 
nysgerrighed og få gode fif om bøger og hjemme-
sider, der kan være til hjælp. Herudover vil der 
være lidt godt til ganen og behageligt selskab. Ar-
rangementet løber af stablen, tirsdag d. 8. maj kl. 
17-19, i biblioteket på det gamle kommunehospital, 
se nedenstående adresse:

Biblioteket (1 sal th.)
Forskningsenheden for Almen Praksis i Køben-
havn
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5, postboks 2099
1014 København K
(se kort på www.almen.dk �”Kontakt os”)

Vel mødt!
På vegne af SAMS
Jeppe Rosenstand

SAMS kan desuden tilbyde: Køre med lægevagt, 
følordning hos en praktiserende læge, OSVAL-
gruppe (sparringsgruppe for stud.), spændende 
almenmedicinske arrangementer i DK og udland 
(som fx Lægedage og kongresser), samvær og 
samarbejde med SAMS-Odense og SAMS-Århus 
og meget mere. 

KOM TIL SEXEKSPRESSENS SOMMERSEMINAR! SEXEKSPRESSENS SIDSTE 
MÅNEDSMØDE DETTE SEMES-
TER!

Så er det tid til at komme til månedsmøde, -gam-
mel 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 semestrene
·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!

Hvad nu?
Kom på Sexekspressens sommerseminar! -her 
bliver du uddannet guide, så du kan tage ud på 
folkeskoler og undervise i seksualoplysning. Der 
vil være oplæg som kommunikation & formidling, 
prævention & kønssygdomme, 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 iungdomskulturen lige nu.
· Du kommer med til hyggelige efter middage 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!

INDRE ORGANER
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SEHATS MÅNEDSMØDE I MAJ 
2007 

Basisgruppen Sehat  indkalder  t i l 
månedsmøde, hvor vi denne gang har æren 
af at være vært for besøget af Shabbir 
Ahmed, speciallæge i Almen Medicin.

Shabbir Ahmed vil tale om mødet med den 
etniske patient i en almen praksis med 
udgangspunkt i sit daglige arbejde. Han vil 
blotlægge de udfordringer han møder i sit 
daglige arbejde og vil beskrive hvorledes han 
håndterer disse i sin praksis. Der vil være 
mulighed for stille spørgsmål til emnet. 

Du indbydes til SEHATs månedsmøde:
I Lokale 1.2.18,
Panum Instituttet, 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.

MØDET MED DEN ETNISKE PA-
TIENT I EN ALMEN PRAKSIS
- Et spændene foredrag som vil komme ind 
på følgende emner: 

· Sygdomsmønster 
· Kulturelle barrierer
· Sygdomsforståelse 
· Sproglige problemer 
- Kom og sæt dit personlige præg.
- Mulighed for debat og stille   
 spørgsmål.

Torsdag d. 3. maj 2007, kl. 16-17

Alle interesserede er velkomne til mødet. 
Mødet kan have særlig gavn for studerende 
og færdiguddannede indenfor sundhedssek-
toren, som evt. kan lære af oplægsholderens 
oplevelser og kliniske erfaringer. 
For yderligere oplysninger om arrangemen-
tet, kontakt sehat@punkt.ku.dk eller tlf. 31 
23 25 43 
Læs mere om sehat på vores hjemmeside 
www.sehat.dk – Med ønske om en god 
Sehat!

Vel mødt! 
Foredragsgruppen for Sehat

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 18

Mad og Mening – Bønner, 
hvedeknopper og Store Bededag

Så er der en helligdag på vej igen! På fredag 
er det Store Bededag og den hænger ikke 
betydningsmæssigt sammen med forårets 
øvrige helligdage, men tidsmæssigt falder 
den altid på den 4. fredag efter påske. Der 
var oprindeligt et større antal små og større 
bededage fordelt ud over året, men da der i 
1770 blev ”ryddet op” i alle disse dage var 
Store Bededag en af de dage, der fik lov til 
at overleve. Skikken med at spise hveder 
– en slags krydderboller, der skal varmes 
i ovnen – har også overlevet helt frem til i 
dag. Traditionen er formentlig opstået ved at 
bagerne, som også skulle have fri på Store 
Bededag, bagte disse hvedeknopper dagen i 
forvejen, og folk kunne så selv lune dem på 
selve dagen.

Der vil naturligvis være hvedeknopper i 
strikkecafeen på torsdag suppleret med en 
lille ladning af ”studenterpræstens gode bøn-
ner” – altså dem af chokolade!

Og hvad er så meningen med alt det ”bederi”? 
Bøn er jo ikke noget, som er praktiseret i stor 
stil i moderne dansk livsstil. Mange opfatter 
bøn som noget meget fromt, meget ydmygt, 
meget langtrukkent, meget uforståeligt, 
men det behøver det egentlig ikke at være. 
Og en bøn er ikke altid et udtryk for at man 
beder om noget. Meister Eckhart, en stor 
tysk teolog og filosof, der levede 1260 til 
1328 sagde (sikkert på tysk, men den tekst 
har jeg ikke…): “If the only prayer you say 
in your whole life is “Thank you” that would 
suffice.” 

Et enkelt ”Tak”, sagt eller tænkt højt og 
rettet mod ”noget” udenfor en selv, er altså 
en bøn og er alt rigeligt udtryk for at man i 
hvert fald i et enkelt øjeblik indser, at man 
ikke selv er hele universets centrum. At 
ansvaret for ens liv – på godt og ondt – ikke 
KUN hviler på ens egne skuldre.

Nyd hvedeknopperne til Store Bededag, guf 
løs af ”studenterpræstens gode bønner” og 
tænk over, om du i et trist øjeblik kunne 
overveje at bede ”Hjælp!” eller i et lykkeligt 
øjeblik kunne bede ”Tak!” Det kunne udvide 
perspektivet på tilværelsen.

Bemærk i øvrigt, at man på DR i de seneste 
år på Store Bededag har transmitteret mus-
limsk fredagsbøn på Store Bededag. Det gør 
man også i år, så fredag den 4. maj kl. 16.03 
kan man høre Imam Abdul Wahid Petersen 
på radioens P1. 

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”

Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 8. og 22. 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: Nu 
med bamser!
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er blevet moden til at udføre lidt 
velgørenhedsarbejde, og derfor har jeg kontaktet 
www.motherbearproject.org. Projektet går ud på 
at frivillige køber opskrifter på en nem bamse, 
strikker eller hækler derudaf og sender de færdige 
bamser til hovedkvarteret i Minneapolis i USA. Her 
bliver hver bamse udstyret med et lille filthjerte og 
et navneskilt om hånden, så man kan se, hvem der 
har strikket den. Derefter sendes bamserne til børn 
rundt om i verden, som har mistet deres forældre 
til HIV/AIDS, og som på denne måde får trøst og 
opmærksomhed. Jeg synes, at det er en rigtig god 
idé, og der er mange gode billeder på projektets 
hjemmeside. Både af de mange forskellige bamser 
og af de glade børn.
 
Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at alle, der 
komme i strikkecafeen skal strikke bamser. Ideen 
er især tænkt til de faste strikkedamer, som somme 
tider har lidt svært ved at finde på noget nyt at lave, 
men alle er naturligvis velkomne til at melde sig 
som “Mother Bear”. Det er i øvrigt et rigtig godt 
begynderprojekt, så helt uerfarne strikkere kan få 
den første succesoplevelse ad denne vej!
 
Hvis du har lyst til at støtte projektet er du 
hjerteligt velkommen til at komme og strikke med. 
Men du må også gerne støtte med garn, der passer 
til pinde 4½. Helst bomuld, men andet vaskbart 
kan også bruges.

Og så er du naturligvis velkommen – som altid – til 
at komme og strikke noget helt andet.

Venlig hilsen

Lise Lotz, studenterpræstens akademiske me-
darbejder

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

LANG FREDAGSBAR 
PÅ STORE BEDEDAG
Sidste lange fredagsbar inden 
eksamenen!!
Alt det sjove der plejer at ske plus øl-
stafet og fodboldturnering!
Du kan tilmelde dig til dette nede i 
klubben.

Vi har som altid åbent fra 11-24. Dørene 
har åbent fra 11-23 og baren lukker for 
udskænkning 23.30. Området omkring 
bar og baglokaler er kun for HG’ere.
Der må medbringes en gæst pr. stud-
iekort.
Kom glad!
Hilsen Husgruppen

INDRE ORGANER
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DAGSORDEN MSR-MØDE D. 3. 
MAJ KL. 16:15 I SOFASTUEN

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
     i. Patologiundervisningen på 6.-9. semester
     ii. Eksamensform på 11. semester
     iii. SCOME vs. Nationalt Medicinerråd
4. Nyt fra Bestyrelsen, herunder økonomi
 i. Behandling af ansøgning fra   
 Rusbogsredaktionen
 ii. Nyt navn og logo?
5. PAUSE
6. Studienævnet
     i. 4. semester i blokkurser- svar fra 3. sem. HR
7. Sundrådet
8. Sommerhustur
9. Opfølgning på handleplan fra fagrådsdagen.
10. Meddelelser
11. Evt.

Der vil være mad efter mødet.

Har du lyst til at komme til møde for første gang vil 
der være en aktiv fra MSR, der sidder på kontoret 
fra kl. 16 for at byde velkommen. 

HUSK: MSR er åbent for alle. Alle medicinstud-
erende har tale- og stemmeret. DU har mulighed 
for at påvirke dit og de kommende medicinstud-
erendes studie!

Læs mere på WWW.MEDICINER.NU

STORE STYGGE 
OG FARLIGE 
MSR....
Af Sabrina 
Eliasson, Formand 
MSR

Hvis man skal tegne et 
billede af MSR ud fra de 
beskyldninger, der af til 
kommer fra anden side i 
MOK, så passer billedet 

ude til højre måske meget 
godt.- eller hvad?
Manden, der kalder sig formand for et nyt studen-
terråd, mener det i hvert fald seriøst, men er der 
hold i sagen?

Den åbne struktur i MSR- en møllesten 
om halsen?
MSR består godt nok ”kun” af 10-15 studerende, 
men strukturen i MSR byder alle velkomne. Og 
NEJ det ville ikke være en katastrofe hvis alle 
3008 (!) medicinere mødte op til et møde. Det ville 
nok kræve, at vi flyttede ud på græsplænen, men 
pyt da med det. Vi tør holde møder, og vel vidende 
at vi måske ikke får ret i alt... For undertegnede 
og resten af MSR er det vigtigste dog, at alle stud-
erende føler sig velkomne. Det betyder måske, at 
de bare kigger ind en enkelt gang med et hej eller 
vil spørge om noget, måske vil de gerne deltage 
aktivt. Det skal der da være plads til! Ingen i MSR 
uanset erfaring har krav på at gøre sig klogere 

end de andre. Derfor har vi en flad struktur, som i 
princippet kan væltes, hvis nok mennesker møder 
op til møderne.

Jamen, det er jo ikke det der sker i 
virkeligheden....
Nej, men man kan jo spørge sig selv, hvordan de 
studerende ellers skulle føle sig velkomne og i øvrigt 
blive tilbudt indflydelse fra dag 1, hvis man ikke 
havde denne struktur? Det er jo ikke noget de andre 
lister tilbyder, og desuden finder man sjældent 
holdninger til andet end MSR i deres debatindlæg 
i MOK... Hjemmesiderne er enten nedlagt (www.
medicinerlisten.dk eller www.demokratiskmedicin.
dk ) eller også er den sidste nyhed fra januar. Helt 
ærligt, hvad tilbyder man så de studerende? En 
afstemning!?

Det er efter min mening ikke godt nok! 
Og derfor bliver der ikke ændret på strukturen i 
MSR. Møderne er åbne,  mailinglisten er åben for 
alle og alle nyheder fra udvalg og andet arbejde 
bliver sendt ud til alle. Hjemmesiden bliver op-
dateret, så du som studerende har mulighed for 
at følge med, uanset om du er en af de 10, der er 
til stede rent fysisk, eller om du bare følger med 
fra sidelinien. Det kunne være du fik lyst til at 
møde op. J

Se de seneste nyheder fra studienævnet på www.
mediciner.nu ! 
Har du et spørgsmål? Skriv til find_svaret@punkt.
ku.dk

OPERATION2015 
– lær noget om vejen til en mindre 
skæv verden

Vi skaber opmærksomhed gennem oplysning 
og events på FN’s 2015 mål – Millennium 
Development Goals. Læs mere om målene 
på www.2015.dk.

Kom til et uforpligtende møde den 
8. maj kl. 16.00 på IMCC kontoret 
eller skriv til christentzes@yahoo.dk og hør 
hvordan du kan være med til at lave næste 
kampagne.

Hilsen Operation2015

SUNDRÅDET INVI-
TERER ALLE TIL 
DEBATMØDE OM 
STUDIEMILJØ
Sundrådet inviterer alle studerende til 
debatmøde om studiemiljøet på Panum. På 
mødet vil der først være et oplæg fra Sun-
drådet, 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 (ved lille mødesal)

Mange venlige hilsner fra 
Sundrådet

PSYKIATRI!!!
Er du også tosset med psykiatri?

Nu har du muligheden for at komme til 
foredrag og konferencer og mødes med 
andre medicinstuderende, der deler 
din interesse!
Har du lyst til at høre mere, deltage i 
planlægning, lave PR mm. så mød op 
i lille mødesal onsdag den 16. maj kl. 
16-17 til møde med den nyopstartede 
basisgruppe PMS.
Gratis PMS, kaffe og kage.

PMS
– Psykiatri for medicinstuderende

BILLIG SOMMERFERIE 
I THE BIG APPLE!
Gå ind på http://maps.google.com/ 
Tryk på "get directions"
Skriv fra "copenhagen, denmark" til "new york, 
new york"

Google estimerer at det vil tage ca. 29 dage at 
svømme de 5572 km over atlanten. Så skulle der 
nok være plads til en hotdogs bagefter.

God tur!

UGENS TIP FRA MOK
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