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Jens Winther Jensen

Formand for Lægeforeningen

Lars Løkke Rasmussen

Indenrigs- og Sundhedsminister

Vil du spille med?

De nuværende medicinstuderende trækker Sorteper i det 
store speciale-spil.
Læs mere på side 3, 6, 7, 8, 15 & 16
og deltag i demonstrationen torsdag kl. 13.00
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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: Mokkelimok

Onsdag: 
  MOK nr 26, årgang 39 udkommer

Torsdag: Årets Demonstration! kl. 13.00   
  foran Panum
  Gratis forelæsning af Daniel C. Dennett

Fredag: Frederik holder fest, Kajzilla laver igen skandale

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: Equip holder månedsmøde kl. 15.30
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Hypertensionsdag - få målt dit blodtryk i bygn.  
  12.2.39, kl. 12-16
  YL infomøde om speciallægereformen   
  - se mere om dette på side 8

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@heh.regionh.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

HVAD ER DET LIGE 
DER SKER?!

Du har måske (forhåbentlig?!) hørt, at FADL arran-
gerer demonstration torsdag d. 10. maj 2007.
Der er en del information at finde på nettet, i 
pressen, hos FADL, og i MOK.
Men har du svært ved at følge med, er her en kort, 
hurtig gennemgang af hændelsesforløbet:

4. april 2007
Reform af lægeuddannelsen
Først kom Formanden for Danske Regioner, Bent 
Hansen (S), med et udspil til reformering af lægeud-
dannelsen.  De sidste år af studiet skulle foregå på 
et perifert hospital, hvor man så fortsatte i turnus.  
Herefter har man 3 år fra kandidatgrad, til man 
skal være søgt speciallægeuddannelsesforløb, 
samtidig med, at man max må søge det samme 
speciale 2 gange.  Et udspil der bygger på det 
nuværende engelske system, der blev lavet for at 
komme speciallægemanglen til livs – og ifølge den 
engelske lægeforening, fejlede!
MOK kommentar: ”Manden må have spist 
søm!”

13. april 2007
De har fået forårskuller i Danske Regioner
Forslaget ville medføre store ændringer i både 
studiets og det postgraduate forløbs opbygning, 
og var heldigvis uspiseligt for Lægeforeningen.  
Mette Worsøe (formand for Yngre Læger, YL) skrev 
”Hvorfor ikke prøve med motivation og moderne 
ledelsesprincipper – det virker i andre brancher 
– og kære Bent, hvorfor ikke begynde nu!”
MOK kommentar: ”Tak, Mette, tak – glimrende 
comeback!”

25. april 2007
Aftale om videreuddannelsen af danske 
læger
Pludselig er der lavet en aftale.  Turnus skæres 
til et år, elektronisk turnustilmeldingssystem, 
forstærket vejledning, øget uddannelse.   Og så den 
bitre pille at sluge:  ”Der indføres en 4 års frist fra 
start på turnus til påbegyndt hoveduddannelse.”
Angiveligt var Sundhedsminister, Lars Løkke 
Rasmussen, Danske Regioner, Lægeforeningen (og 
YL) blevet enige om aftalen.
261 ord på laeger.dk, en kort artikel i Politiken.  
Der var ikke meget uddybende information at hente 
nogen steder.  Tankerne om, hvad dette ville få af 
konsekvenser fik hurtigt gang i debatten på www.
studmed.dk - og det var ikke just lovprisning af 

•

•

•

aftalens parter der prægede debatterne!  
Bag kulisserne var YL og Lægeforeningen på denne 
dag travlt optaget af repræsentantskabsmøde og 
lægemøde - et perfekt tidspunkt at smide bomben.  
Spin?
MOK kommentar: ”Mette, hvad blev der af 
dine tidligere udtalelser og ønsker om gulerod 
frem for pisk?”

3. maj 2007
Unge læger oprørte over ny lægeuddan-
nelse
Flere artikler i Dagens Medicin – der udtrykkes 
bekymring for kvaliteten af turnus, når den kortes 
ned til et år, og for konsekvenserne af den nye 4 
års aftale.  Det kommer dog frem at Mette Worsøe 
fra YL er ”tilfreds” med aftalen.  En aftale der på 
visse punkter til forveksling ligner Regionernes 
udspil, som selv samme Worsøe beskrev som 
”forårskuller”?
Lægeforeningens formand, Jens Winther Jensen, 
vil flytte ”specialevalget” til studiet, og beskriver 
aftalen som ”et kærligt pust i nakken”
MOK kommentar: ”Mette, hvorfor er du vendt 
på en tallerken?”, ”Jens, hvor er din støtte til 
foreningens yngste medlemmer?”

9. maj 2007
Denne udgave af MOK udkommer

10. maj 2007
DEMONSTRATION
FADL arrangerer demonstration for lægestud-
erende og læger med start kl. 13.00 på Panum 
Instituttet, hvorfra der demonstreres hele vejen 
til Christiansborg.
Mød op i kittel!

Som yngre læge eller kommende yngre læge kan 
man ikke undgå at stå tilbage med en meget bitter 
smag i munden.  Hvorfor er vi ikke blevet hørt?  
Hvorfor har vores repræsentanter ikke kæmpet 
vores sag?  Hvordan kan Jens Winther Jensen og 
Mette Worsøe ”sælge” de yngre læger til så lav en 
pris?  Vi kan hurtigt blive enige om, at der er et 
samfundsproblem i form af speciallægemangel, 
men løsningsmodellen hedder stadig ikke pisk!  
Man kan kun gisne om konsekvenserne – lægeflugt 
til nabolande og lægemiddelindustri?  Forlænget 
studietid?  Dårligere speciallæger?  

Spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen:
Hvad er konsekvensen af ikke at have valgt 
speciale indenfor 4 år – eller ikke blevet ansat 
på speciallægeuddannelse indenfor 4 år?

•

•

•

•

Hvad er konsekvensen når der pludselig er to 
hold turnuslæger færdige sommer 2009?
Hvad er der blevet af den liberale tanke om 
det selvstændigt tænkende menneske med 
personlig frihed? 
Hvorfor presse læger til specialer der ikke 
interesserer dem?  Jeg vil lige så lidt presses 
til visse specialer, som du vil presses til 
medlemskab af SF eller Ø!
Når dit parti på Jeres hjemmeside under 
”Uddannelsespolitik” skriver ”Individualitet: 
Venstre ønsker mangfoldighed og respekt 
for vores forskelligheder. Udgangspunktet 
for uddannelse og efteruddannelse skal 
derfor være baseret på den enkeltes evner, 
viden og kompetencer.” – hvordan synes du 
selv det harmonerer med seneste special-
lægereform?

MOK siger: Duk op iført kittel til 
demonstration torsdag kl. 13.00 på 
Panum!

/Anders Peter Skovsen
MOK-redaktionen

Cc: Indenrigs- og Sundhedsminister, Lars Løkke 
Rasmussen

Kilder:
www.regioner.dk
www.venstre.dk
www.laeger.dk
www.dagensmedicin.dk
www.studmed.dk
www.fadl.dk
www.ugeskriftet.dk

•

•

•

•

Hovedprincipperne i den nye 
lægelige videreuddannelse

Turnus skæres ned fra 18 måned-
er til et år, som skal fordeles på to 
specialer af hver seks måneder.

Flere specialer skal inddrages i 
turnus, som derfor ikke automatisk 
bliver fordelt på medicin, kirurgi og 
almen praksis som tidligere.

Ventetiden til turnus nedbringes til 
maksimalt tre måneder.

Tilmeldingen til turnus bliver ele-
ktronisk og foregår ved, at alle 
får et lodtrækningsnummer, der 
bestemmer rækkefølgen, som stu-
derende må søge stillingerne efter. 
Stillingerne er slået op på forhånd 
i forskellige kombinationer.

Lægestuderende har fire års frist 
fra start på turnus, til de skal have 
påbegyndt en hoveduddannelse. 
De uddannelsessøgende læger 
skal vejledes mere omkring spe-
cialevalg.

Der skal være færre uklassi-
ficerede stillinger og flere klassi-
ficerede uddannelsesstillinger og 
faste stillinger.

Alle afdelinger skal have uddan-
nelsesprogrammer, og alle læger i 
uddannelsesstillinger skal have in-
dividuelle uddannelsesplaner. Ud-
dannelsesafdelingerne evalueres, 
evalueringerne offentliggøres, og 
det skal have konsekvenser for 
dem, hvis ikke uddannelsen er 
god nok.

•

•

•

•

•

•

•

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

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

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

Punkt 2 – Manglende eksaminer på 10. 
semester
Der er tre eksaminer på 10.semester: Neurologi/
neurokirurgi/psykiatri, Socialmedicin og Rets-
medicin. Disse skal være bestået, inden du kan 
blive holdsat på 12.semester. Har du således taget 
11. før 10. semester, så du skal direkte fra 10.se-
mester til 12.semester, og dumper du en eller flere 
eksaminer på 10.semester, kan du ikke gå videre 
på 12.semester og du må holde semesterfri for at 
bestå de manglende eksaminer. Resultat: Du kan 
blive ½ år forsinket!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE 19-20 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Mandag 14/4 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin 
Tirsdag 15/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 16/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 16/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager
Fredag 18/5 1100 – 1200 1200 – 1500 Camilla Grønlund Hiul 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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

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

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

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

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

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

PROFESSIONEL, 
GRATIS OG ANONYM 
- HJÆLP!
Er der noget i dit liv, psykisk, socialt 
eller økonomisk 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

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

Studievejledningen
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DANIEL C. DENNETT BESØGER 
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Offentlig forelæsning den 10. maj 2007 kl. 14-
16, Det nye KUA, lokale 23.0.50, Njalsgade 80, 
Kbh. S

Den verdenskendte amerikanske filosof Daniel 
C. Dennett besøger Københavns Universitet med 
en offentlig forelæsning om sin seneste udgivelse 
’Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenom-
enon’, der også er titlen på forelæsningen.
Dennett kaster et skeptisk blik på troens påståede 
dyder gennem en undersøgelse af den biologiske og 
kulturelle oprindelse af troen på det overnaturlige. 
At forstå religion som et naturligt fænomen 
udfordrer den udbredte antagelse, at religion er 
fundamentet for etik. I stedet bør vi lade et natu-
ralistisk verdensbillede være grundlag for men-
neskets opblomstring fra et neutralt perspektiv. 
Ifølge Dennett skal vi bryde det trolddomsgreb, 
som religionen holder os fanget i.

Forelæsningen afholdes på engelsk. Alle er 
velkomne – tilmelding ikke nødvendig.

Arrangør
Københavns Universitets satsningsområde Bio-
Campus.

For yderligere information
kontakt Oliver Kauffmann, e-mail: kauff@hum.ku.dk 

OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL UN-
DERVISNING
Der er obligatorisk tilmelding til 
undervisningen på 6. – 12. semester 
den 1. juni

Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. semes-
ter til efteråret 2007 skal huske at aflevere deres 
tilmeldinger senest den 1. december. Skal du på 
7. semester skal du også udfylde en blanket om 
optagelse på kandidatdelen.
Når du udfylder blanketten SKAL du skrive din 
punkt.ku-mail da klinikudvalgene ellers ikke kan 
finde dig.

Alle blanketter findes på http://medicin.ku.dk/
om_uddannelsen/blanketter/

Husk også, at hvis du fortryder en tilmelding skal 
du afmelde den senest 1. august 2007. 

Tilmelding til de øvrige semestre er senest den 
10. juni.

RING, 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.

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til 
ALLE studerende på 6.-13. semester, som 
ønsker at forbedre deres kliniske fær-
digheder. 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. semes-
ter, og til at genopfriske færdighederne inden 
et lægevikariat eller turnus.

AKUT PATIENT
Går du på 12. semester og trænger til en 
opfriskning 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 kur-
set 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 fær-
digheder 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
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
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, anlæggelse af venflon på realistiske 
fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, 
infiltrationsanalgesi og materialevalg, 
suturering på fantom, træning i enkeltsutur, 

fortløbende sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realis-
tiske fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersø-
gelse 
(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:  Introduk-
tion til journalens opbygning, gennemgang 
og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der 
for mange medicinstuderende er en svært 
tilgængelig disciplin. Dette er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved 
undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion 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 pati-
enter 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 geno-
plivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. ryt-
megenkendelse, defibrillering og mediciner-
ing efter gældende europæiske standarder, 
intensiv træning i praktisk basal og avanceret 
genoplivning på realistiske fantomer, træning 
i teamlederfunktionen i diverse realistiske 
hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (8 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Underviser er læge Martin Glud fra plastik-
kirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Der 
vil blive undervist i forskellige avancerede 
suturteknikker og lokalanalgesi. 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

STUDIET

Studietilbud



6
STUDENTERMEDHJÆLPERE 
TIL AFDELING FOR SOCIAL 
MEDICIN, INSTITUT FOR 
FOLKESUNDHEDSVIDEN-
SKAB
Afdeling for Social Medicin ønsker at ansætte et 
antal studentermedhjælpere snarest muligt.

Afdelingens forskning er fokuseret på social 
ulighed og helbred. Afdelingen udbyder kurser 
inden for områderne Socialmedicin, Levekår 
og sundhed, Medicinsk sociologi, Forebyggelse, 
Epidemiologi og Kvalitative metoder på bachelor/
kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, 
Lægeuddannelsen, Master of Public Health ud-
dannelsen og Ph.D.-uddannelsen. Afdelingen har 
omkring 30 medarbejdere. Vi er placeret i bygn-
ing 9 på Center for Sundhed og Samfund, Øster 
Farimagsgade 5.

Arbejdet som studentermedhjælpere omfatter 
varetagelse af  studieadministrative opgaver som 
kopiering/trykning af kompendier til studerende, 
placering af undervisningsmateriale på nettet i 
systemet Absalon og forefaldende kontor arbejde 
som kopiering, arkivering mm.

Timelønnen er omkring 100 kr. afhængig af 
studietrin og evt. tidligere erhvervede relevante 
kvalifikationer + feriepenge. Timetal og timernes 
placering aftales løbende i forhold mængden af 
arbejdsopgaver.

Henvendelse til 
Afdelingsleder Lone Schmidt, 
Afdeling for Social Medicin, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet, 
Øster Farimagsgade 5, 
Postboks 2099, 
1014 København K. 
Telefon 35 32 76 31, 
E-mail: L.Schmidt@pubhealth.ku.dk

FORSØGSPERSONER TIL INSTI-
TUT FOR IDRÆTSMEDICIN
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
søger forsøgspersoner der opfylder følgende krav: 

- du er mand, 
- du er mellem 20 og 30 år, 
- du er ikke ryger 
- du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke motionerer 
regelmæssigt.

Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? 

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

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

DET MEDICINSKE SELSKAB I 
KØBENHAVNS OSVAL PRIS 2007 

Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang årligt 
til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 
der gennem OSVAL2 opgaven har vist udprægede 
videnskabelige evner.

Det Medicinske Selskab i København har bl.a. 
til formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægeviden-
skabens fremskridt samt at virke for den offentlige 
sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive ud-
delt til forfatteren af de OSVAL2 opgaver, der det 
forløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets 
formål.

Prisen består af 
en 1.pris på 10.000 kr., 
en 2. pris på 5.000 kr. 
en 3. pris på 3.000 kr. 
samt til alle prismodtagere Egon Matthiesens 
børnebog: Aben Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen 
indsendes af forfatteren til 

Det Medicinske Selskab i København, 
Domus Medica, 
Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø, 
att.: Werni Lindegaard (wl@dadl.dk) 

inden den 1. juli 2007. 

Foruden selve opgaven skal der vedlægges et kort 
resumé på max 300 ord, egnet til offentliggørelse 
samt et kort CV fra ansøgeren. For at komme i 
betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. 
juli året før til 30. juni i året for indlevering.
Vinderne forventes at præsentere deres projekter 
ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske 
Selskab i København (www.dmsk.suite.dk) i forbin-
delse med efterårets møderække

ER DU KLAR OVER HVAD DER ER VED AT SKE MED SPECIALLÆGEUDDANNELSEN?       

Debat
Følger du med i ugeskriftet? Er du 
klar over hvad der er ved at ske med 
speciallægeuddannelsen? Hvis ikke, 
så er det nok fornuftigt at læse med 
her, hvad enten speciallægeuddan-
nelsen virker fjern og fremmed eller 
faretruende tæt på.

Går du med ønske om at blive Øre-
næse-hals-læge, anæstesiolog, pædi-
ater eller et af de andre typisk svært 
tilgængelige specialer, så kan du godt 
glemme alt om det i Danmark - det 
har din fagforening Yngre Læger (YL) 
sørget for.

I det seneste nummer af ugeskriftet 
blev det annonceret under overskrif-
ten ”Flere speciallæger - hurtigere 
uddannelse” at Foreningen af Yngre 
Lægers formand Mette Worsøe, på 
et hastemøde har indgået en aftale 
med Sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen - en aftale der vil få 
vidtrækkende konsekvenser for YL’s 
yngste og kommende medlemmer.

Den skelsættende del af aftalen er; 
”Der indføres en fireårsfrist fra start 
på turnus til påbegyndt hoveduddan-
nelse” med virkning fra 1. feb. 2008.
 
Konsekvensen af firårsreglen
Indførelsen af denne nye regel be-
tyder, at man kun har 4 år fra tur-
nusstart til man skal have påbegyndt 
hoveduddannelse; barsel og ph.d. er 
dog periodeforlængende elementer, 
men konsekvensen er entydig: er du 
ikke inden 3 år efter turnus i gang 
med en hoveduddannelse, så kan du 
ikke blive speciallæge. I perioden skal 
tillægges tid til introstilling.
 
Aftalen betyder umiddelbart også at 
de 2 hold der afslutter turnus 1. feb. 
2009 (ét år efter aftalen), et hold på 
den gamle og et fra den nye turnusor-
dning, skal ”kæmpe” om de samme 
specialepladser, som andre ansøgere 
har haft mulighed for at bruge 10 år 
på erhverve kompetencer til. Kon-
sekvensen er åbenlys; de ”yngste” kan 

ikke komme ind på deres drømme-
speciallægeuddannelse - vejen er 
simpelthen spærret af de der de sidste 
mange år har samlet ”points”.
 
Lars Løkke Rasmussens bagtanke er 
åbenlys; i stedet for direkte tvang (et 
tidligere oplæg fra Bent Hansen) kan 
de med aftalen i stedet via indirekte 
tvang få læger ud i de ”upopulære” 
specialer.
 
Men hvorfor YL er gået så langt som 
at indgå aftalen er endnu uvist, men 
vil du overfor YL signalere at du 
ikke finder aftalen rimelig, så afgiv 
din underskrift på forsiden af www.
studmed.dk
 
Ønsker du at deltage i debatten om 
den nye aftale, så sker det under 
tråden Turnus skæres ned til ét år og 
andre ændringer.

Mvh
Frederik Frost Nielsen

HUSK! 
DEMO 

TORSDAG 10/5 KL. 
13.00 

FRA PANUM TIL 
CHRISTIANSBORG

ANNONCER
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  Verdens Hypertensionsdag

       Tirsdag, d. 15/05-2007
    Kender du dit blodtryk?
  I anledning af Verdens Hypertensionsdag 
        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

DEMO 
TORSDAG KL. 13.00

NEJ TIL 
FORRINGELSER!

HYPERTENSION & DEMO
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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

REGNSKAB 2006
Regnskabet for 2006 for FADL, Københavns Kredsforening er god-

kendt og er tilgængeligt for gennemlæsning i FADLs Sekretariat (1.2.7) 
for eventuelle interesserede.

Vigtigt!
Husk, at demonstrationen starter kl. 13.00 foran Panum Instituttet 

og ikke Christiansborg, som annonceret i MOK i sidste uge.

Husk at medbringe din kittel, gode vandresko samt vand til turen!

INFOMØDE OM 
REFORM

Den 15. maj kl. 17.30 afholder 
YL informationsaften på Rigsho-
spitalet (nærmere lokation følger 
på www.laeger.dk). På mødet vil 
YL fortælle mere om aftalen, der 
er indgået mellem Lægeforenin-
gen, Regeringen og Danske Re-
gioner.

Vi vil opfordre jer alle at skrive 
en mail til yl@dadl.dk med op-
lysning om jeres navn og om, at 
I deltager i infomødet. 

DEMONSTRATION PÅ TORSDAG
VI STARTER KL. 13 FORAN PANUM

SAGEN KORT

I onsdags indgik Lægeforeningen, Regeringen og 
Danske Regioner en aftale om den lægelige 
videreuddannelse.

Aftalen fastlægger, at vi fra den dag, vi 
begynder i turnus (som i øvrigt afkortes til et år), 
har fire år til at starte i et hoveduddannelsesforløb.

DEMONSTRATIONEN

Vi mødes foran Panum kl. 13, hvorefter vi bevæger os 
ind mod Christiansborg. Herinde vil der være taler og 
sange.

Læs mere på www.fadl.dk.
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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

SOMMERHOLD 2007

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

- 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 ugens dage, i perioden fra den 
25. juni – 31. august. 
Krav : Min. 400 SPV- timer + gerne have bestået 6. 
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 Reumatologisk 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 Endokrinologisk 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 1705 : 
Amager Hospital Afd. AMA. Dagvagter mandag 
– fredag fra kl. 8.00-15.00.Opstart hurtigst muligt til 
den 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 journal-
skrivning 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.juli-31. august. Vagtplanlægningsmøde 
den 19. juni kl. 16.00
Krav : Bestået VT-prøven
Løn: VT-holdløn

Ansøgningsfrist : Fredag den 25.maj kl. 10.00. An-
søg via www.fadl-vagt.dk - København – tilmeld-
ing til hold – Mærket ”hold nr.”   
HUSK at skriv hvor mange vagter du ønsker pr. 
måned i den ansøgning.
Ønsker du mange vagter, er du velkommen til at 
søge flere sommerhold.

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. 

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

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 specifikke krav.
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER 3 NYE MEDLEMMER

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

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

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

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

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

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

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

Ansøg hos FADL inden fredag d.18.maj kl.10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 4201 

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

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: Fredag den 11.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 

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 værdi-
tagning (BT/puls, BS,TD m.m.), påsætning af 
telemetri 
- Tage EKG
- Blodprøvetagning og venflon anlæggelse 
- Almene spv-opgaver
- Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem
- 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 speciale og 
procedurer af læger og sygeplejersker 1-2 dage
- Følgevagt med en erfaren sygeplejerske
- Godt læringsmiljø
- Mulighed for adgang til topmoderne motions-
center 
 
Krav: 
- Du skal kunne arbejde selvstændigt og være 
ansvarsbevist
- Minimum tage 4 vagter pr. måned
- Du skal minimum have 300 spv- timer, gerne 
flere
- 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 finde sted på VB, delta-
gende Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog og FADL 
tillidsmænd.

HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET 
søger nye medlemmer

Afdelingen søger friske og engagerede FADL 
- vagter med lyst og energi til at indgå i afdelin-
gens spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. Men dit arbejde kommer 
kun til at foregå på Rigshospitalet.

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 2 FADL – vagter
Hold 1613 
· 1-2 FADL - vagter pr./dag
· Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag – torsdag 
· Arbejdsområde er at assisterer læge ved EMG 
undersøgelser

Procedurevejledning, patientinformationer samt 
skematisk oversigt over vagterne, kan ses ved 
henvendelse hos Adm. sygeplejerske Gry Orkel-
bog på Vagtbureauet.

Krav :
· Du skal kunne arbejde selvstændigt
· Skal kunne tage 4-6 vagter pr. mdr.
· Have bestået 4 semester
· Have minimum 300 SPV- timer, gerne flere 
· Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende 
overenskomst.
Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.

Ansættelsessamtaler vil ske i uge 32. Lønnet 
oplæring i august, med selvstændig start 1 
september.
Ansøgningsfristen: Tirsdag den 12. juni kl.10.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk- København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

DISPENSATER SØGES!
Vi er tre friske FADL- vagter der søger 
kolleger. 
Vi synes det er rart at have en fast arbejdsplads 
hvor man kender arbejdsgangen, altid er sikret 
vagter og har nogle faste kolleger. 
Kunne du tænke dig et relevant studiejob 
hvor du har fast turnus hver tredje weekend 
(dagvagt) og med stor mulighed for arbejde i 
helligdage og sommerferie (dag/aften/nat)? Så 
søger Tranehaven netop dig! 
Tranehaven ligger 3 min. gang fra Ordrup St. 15 
min med tog fra Nørreport St.
Tranehaven tilbyder ældre rehabilitering, således 
at de opnår- og kan fastholde- det bedst mulige 
funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt.
Du får mulighed for at træne dine kompetencer 
i forhold til kommunikation og omgang med 
ældre patienter, der udgør en stor del af sund-
hedsvæsenet. Vi arbejder tæt sammen med et 
team af sygeplejersker og sygehjælpere, der er 
mere end villige til at lære fra sig. Al vagtplan-
lægning foregår gennem afdelingen, men du er 
lønnet gennem FADL.
Vi håber på at høre fra dig!
Mvh. Nima, Marie og Julie 

Har dette vakt din interesse? Er du meget 
velkommen til at kontakte Afd. Sygepl. Gitte Fre-
deriksen 88 20 51 38 Tranehaven Schioldannsvej 
312920 Charlottenlund.

Obs. Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold – Mærket ”Tranehaven 
April”
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INTENSIVHOLD 4102 
søger 2 nyt medlem til afd. 542, 
Hvidovre Hospital

Da intensiv afdeling 542, Hvidovre Hospital, 
ønsker at udvide samarbejdet med vores hold, 
søger vi hermed 2 nye medlemmer. Vi er et vel-
lidt, veletableret fast ventilatørhold på intensiv 
afdelingen, Hvidovre Hospital. Som medlem 
på holdet får du mulighed for et ansvarsfuldt 
og udfordrende arbejde på lige fod og i godt 
samarbejde med afdelingens sygeplejersker. 
Du får mulighed for at udvikle din kliniske erfar-
ing med forskellige patientgrupper. Afdelingen 
modtager pt’er fra alle de forskellige afdelinger 
på Hvidovre Hospital, hyppigst fra kirurgisk gas-
troenterologisk, lungemedi-cinske og infektions-
medicinske afdelinger, og modtager herudover 
akut dialysekrævende pt’er fra andre hospitaler. 
Du lærer og øver at prioritere arbejdsopgaver 
og får rutine i mange kliniske procedurer, som du 
forventes at kunne, når du bliver læge. Samtidig 
får du fornøjelsen af at være del af en afdeling, 
som sætter pris på deres ventilatører og behan-
dler dig som en ligeværdig kollega.

Arbejdet indebærer at du vil lære og blive 
bedre til:
- At blande/give medicin, herunder pressorstoffer 
og antibiotika.
- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG 
og lign.
- At gå stuegang med læger fra forskellige 
afdelinger.
- At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og 
snuse til grønt system.
- At arbejde selvstændigt – med ansvar for en 
patient.
- At blive oplært og blive fortrolig med at køre 
kontinuerlig hæmodialyse (aktuelt på nye 
Aquarius maskiner).
- At kunne arbejde med alle ikke allerede 
nævnte ting, der hører til på en intensiv afdeling,  
såsom psykisk observation, personlig pleje af 
patienten, arbejde med pårørende, akutte 
livreddende procedurer (hjertestop, intubation), 
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP og meget, 
meget mere. 
Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
- Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
- Kan tage min. 8 vagter om måneden i det 
første halve år (for at få noget rutine), og at du 
bliver på holdet min. 1 år (for at afdelingen og 
holdet har glæde af dig).
- Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at 
du selv har lyst til at gøre en indsats for at blive 
dygtigere.
- Kan tage 16 lønnede vagter (VT-løn 8 med 
ventil og 8 med en sygeplejerske).
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn : CARD - løn
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
fredag d.18.maj kl. 10.00
Ansøgning via www.fadl-vagt. dk- københavn 
– Tilmelding til hold – Mærket ”Hold 4102”

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Orkel-
bog tlf.nr 35245402 eller mail go@fadl.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 week-
ender eller helligdage. 

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 11. 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

HOLD 1604 PÅ 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
PÅ GENTOFTE HOSPITAL
søger 4 nye holdmedlemmer

Vi tager blodprøver og EKG, både på sen-
geafdelingerne og i ambulatoriet. 
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.

Vi dækker: 

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

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

Vi har bagvagtsordning. 

Krav: 
* 200 SPV-timer 
* Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også 
i eksamensmånederne 
* Da afdelingen bruger mange resurser på 
oplæring, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
* Du skal have gyldigt akkrediteringskort
* Du skal kunne starte oplæring fra den 21.maj 

Løn : SPV - holdløn 

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

Ansøgningsfrist: Fredag 11. maj 2007 kl.10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold – Hold 1604

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 svælgreflekser/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 fleksibel. 
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.

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 flere i løbet af 
sommeren
- Gyldigt akkrediteringskort  
- Det forventes at du er ansvarsbevist, opsø-
gende og du skal have et ønske om at yde en 
høj sygeplejefaglig standard 

Løn : SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 11.maj kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler 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

Ansøgningsfrist: Fredag den 11.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.
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TALE VED FADLS 1. MAJ
MOK har Hér æren af at bringe en af de store taler ved årets 1. maj arrangement 

Af Benjamin Sneider

Venner, Romere, Landmænd!

Jesper Langballes inguinalhernie er atter 
begyndt at peristaltere og vi ved derfor at det 
nu igen er 1. Maj, dagen for at hylde socialis-
men som vidunder og flagstang.

De hjemløse gambianere har under Ruth 
Evensens frelste vejledning nu endelig fået 
fast adresse. Denne er placeret på parkering-
spladsen ved Lyngby Storcenter. IKKE DEN 
VED MAGASIN, men den rundt om hjørnet, 
til højre ved cykelsmeden. Her er deres 
tidligere papkasser, blevet opgraderet til den 

finere bølgepap. Vild 
og varm lårklaskning.    

Man skal jo som bekendt ikke 
kaste med brosten når man selv 

bor i et ungdomshus! SIKKEN EN BLÅ 
MANDAG!
Sammenligningen mellem tørklæder og 
hagekors minder os jo bare om hvem der 
egentlig er ulven i forklæder. Klaus Riskjær 
Petersen er jo i virkeligheden blot en Rudy 
Frederiksen med en pæn børneopsparing.

Piger med krudt i, kom til Rudy! 

Morten Messerschmidt – det højreorien-
terede svin – er blevet observeret i grøften 
vinkende med strakt højreorienteret arm 
– hilsende og titulerende  – korrupte negre 
- SIKKEN EN BLÅ MANDAG!

Den fesne Bjørn Lomborg der med sine 
utætte principper samt skråsikre 
m. sphincter ani externus bombarderer vores 
ozonlager med CO2.
Snart er det os der danser i Costa del Sol, 
smukt prydet af maligne melanomer. Antip-
sykotika til alle! Aldrig mere kål!
 
Meningen med livet er at hoppe. Tiden 
er kommet til at se med kritiske øjne på 
de værdisæt og normer vi helliger os som 
kultur.
Blot ikke Vild med Dans - det er bare så 
godt.
Og ham Mr. Fatman, sådan en varm skærm-
trold  - Amin Jensen være hans minde. Ole 
Lukøje hvor er du i vor nød?

Hurra for læger uden chancer, særligt dem 
ved navn OSVAL 1 og 2. 
Gud bevare karrysild på glas.

God 1. Maj 

ANNONCE M.M.

HÅBETS TEKNOLOGI
REDIGERET AF LENE KOCH OG KLAUS HØYER

288 sider, kr. 218,- (vejl.)

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

Stamcelleteknologi er håbets 
teknologi, men teknologiens 
realisering forudsætter social 
produktion af håb …
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HVAD LAVER DIN BOLIG I SOM-
MERFERIEN?

Er du ked af, at din bolig står tom, når du skal ud og 
rejse i sommerferien? Vil du gerne have et tilskud 
til huslejen eller have lidt ekstra lommepenge til 
shoppeturen i Paris/mountainbiking i Peru, sam-
tidig med at du hjælper en lægestuderende fra et 
andet sted i verden? 
 
IMCC EXCHANGE arrangerer udvekslingsophold 
af en måneds varighed for medicinstuderende 
fra bl.a. England, Brasilien, Spanien, Japan, 
Tyrkiet m.v. 

Vi giver dig 1400 kroner/måned pr studerende 
du huser, og vi har brug for værelser i hhv. juli 
og august. 

Vores internationale studerende er både søde og 
ansvarlige, men vi tegner selvfølgelig en kontrakt 
med dem og de betaler desuden et depositum ved 
ankomst. 

Er du interesseret eller vil du bare gerne høre 
mere, er du velkommen til at kontakte Laura Som-
mer Hansen fra IMCC EXCHANGE på 
Tlf: 25882364 eller 
email: laura_sommer@ofir.dk

 

KOM TIL SEXEKSPRESSENS 
SOMMERSEMINAR!

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 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 med-
cinstuderende, -så kom selvom du er på første 
eller sidste!

SØGES: SOMMER-BUDDY
HAVES: ”ENSOM” UDEN-
LANDSK STUD.MED.

Er du til Chicken Tikka, Irish stout, karneval i 
fælledparken med brasilianske sambarytmer og 
eksotiske cocktails? Er du vild med at rejse, er en 
verdensmand/kvinde, men skal i denne sommer 
”bare” være hjemme i dit elskede København? 
Fortvivl ej for her har du din chance for både at få 
internationale venner til at feste sommernætterne 
væk med, samt sætte dit præg på Københavns 
ansigt udad til.

Hvis dette har fanget din interesse, skal du klart 
blive buddy for en medicinstuderende fra udlan-
det i juli eller august. De studerende er her på en 
måneds klinisk ophold og har brug for en, der kan 
hente dem i lufthavnen og følge dem til deres bolig 
og måske vise dem lidt af byen.

Til gengæld får du en international kontakt, og 
hvem ved – måske en soveplads i Mexico eller 
Paris? Desuden kan du deltage i det cooleste 
summer-barbecueparty 
i København!

Kontakt venligst 
Ann-Louise fra 
IMCC exchange: 
ale@stud.ku.dk 
eller ring/sms: 
20725116. 

IMCC EXCHANGE by-
der på kaffe og kage d.14 maj kl. 11-13 i panum 
kantinen og fortæller dig om hvordan du bliver 
buddy.

 EQUIP HOLDER 
MÅNEDSMØDE 
DEN 14 MAJ
----------------------
Tid: kl 15:30
Sted: IMCC kontoret

Overvejer du at tage ud 
med PIT i fremtiden? Som 
PIT´er bidrager man med 
udstyr til det hospital 
man bliver sendt ud til, MEN hvor får PIT sit uds-
tyr fra? Her kommer EQUIP ind i billedet. EQUIP 
samarbejder med hospitaler i Danmark og LÆGER 
UDEN GRÆNSER om at indsamle brugt udstyr 
der kan gavne hospitaler i 3.verdens lande. 

Udover at samle udstyr ind og donerer det, hjælper 
EQUIP for tiden 3 projekter i hhv. Pakistan, 
Equador og Tanzania med at få sundhedsklinikker 
op at køre. 
Vi er en lille, men meget social gruppe, der altid 
kan bruge en ekstra hånd. Og da vi er en lille 
gruppe er der rig mulighed for at du kan bidrage 
med dine gode ideer.  

Kom Glad der er kaffe og kage til mødetJ
Synes du dette lød som noget for dig, men ikke 
har mulighed for at komme på mandag til mødet 
så send os gerne en mail. Den kan sendes til: 
Miech@stud.ku.dk

TAG MED PUC OG DYK I 
LYSEKIL!

Vi tager afsted lør 7. juli kl. 10 fra Kbh. og kommer 
hjem igen lør 14.juli sent om aftenen.

Vi holder et Advanced Open Water kursus de første 
3 dage af turen, hvorefter alle får mulighed for at 
dykke selv på et af Skandinaviens fedeste steder, 
med vægdyk ad libitum :)
Lysekil er Skandinaviens dykkermekka, ca. 70km 
nord for Göteborg.

For allerede AOW dykkere, er der et Nitrox 
kursus de første dage :) Dykkere som allerede er 
AOW/Nitrox eller derover, er også velkomne til at 
tage med og dykke.

Prisen er som sidste år. En uges dykkerferie med 
inkluderet kursus fås ikke billigere... :)

3.500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr + 750kr til 
Padi for bog og cert
3.350kr (+mad) v. leje af luftsæt + 750kr til Padi 
for bog og cert
3.150kr (+mad) v. leje af flaske + 750kr til Padi 
for bog og cert
2.900kr (+mad) v. eget udstyr. + 750kr til Padi 
for bog og cert
Hertil skal der tillægge indmeldelsesgebyr (150kr) 
og kontingent (350/550kr) til PUC for 2007.

Det er nu, at man indbetaler depositum, hvis man 
gerne vil med på denne super fede tur :)
Dvs. depositum på 1.500kr til PUCs konto ASAP: 
Reg: 6610 Konto: 1764975 og en mail til info@puc.
nu.
Sidste frist for indbetaling af restbeløb er man 
4. juni.

Vi glæder os til en dejlig tur med en masse dejlige 
mennesker :)

Mere info på www.puc.nu

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!

Studenterklubben holder 
eksamenslukket fra denne uge og frem.

Vi ses til et brag af en fredagsbar d. 22. juni. efter 
en forhåbentlig veloverstået eksamensperiode.

Der afholdes den årlige 
Generalforsamling i Studenterklubben
Torsdag d. 31. maj 2007 kl. 18.00

KANDIDAT TIL SOMMER?
Studenterklubben indbyder alle kandidater (vinter 
og sommer) til pumpefest. I den forbindelse har vi 
brug for adresser på kandidater, så vi kan sende 
en indbydelse.

Adresser (inkl. e-mail) må meget gerne mailes til 
hasselager@stud.ku.dk

Traditionen tro vil den gyldne pumpe blive ud-
delt til en kandidat der har gjort noget særligt for 
studielivet.
Hvis du ønsker at nominere nogen til denne pris 
er du meget velkommen til at sende denne inkl 
motivation til hasselager@stud.ku.dk

Glæder os til at fejre jer!

Studenter-Club’n

BASISGRUPPER
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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

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 19

I denne uge vil vi særligt gøre opmærksom på 
pinsefesten, som er under opsejling. Fredag den 
25. maj vil vi ligesom sidste år fejre årets særeste 
helligdag, pinsen. Se flere oplysninger om festen 
længere nede. Først lidt baggrundsinfo.

Inden vi når til pinse og pinsefesten, skal vi dog 
lige igennem Kristi Himmelfart. Det er i år den 
17. maj, og dagen er godt nok noget ”flyvsk”, men 
navnet og beretningen, som den knytter an til, 
giver ret klare billeder på den indre skærm – på 
min i hvert fald – om hvad det nu gik ud på. Efter 
påskens dramatiske begivenheder, hvor Jesus døde 
og opstod igen, og han har vandret på jorden og vist 
sig for sine tilhængere, er det nu slut. Han farer til 
himmels for at komme ”hjem til far”. 

Pinsen – ti dage senere - er sær, fordi den er svær 
at forstå, og lidt svær at sætte billeder på. Der er 
ikke noget nuttet barn i en krybbe, som kan få 
vores hjerter til at svulme, og ikke nogen ”Passion 
of the Christ”, der kan få os til at gyse. Og altså 
ikke nogen ”menneskelig rumraket”. Vi taler om en 
af kirkens helt store helligdage, men hverken om 
jul eller påske; hverken om Jesu fødsel eller død; 
to begivenheder, som vi med bare en lille indsats 
kan relatere os til – fordi vi er mennesker, og derfor 
selv er blevet født og en gang skal dø. Vi taler om 
pinsen – Helligåndens komme. Det er jo luftigt på 
en helt anderledes måde!

Bibelen taler om, at apostlene var samlede for at fe-
jre en jødisk højtid, da der pludselig kom et kraftigt 
vindstød og det var som om tunger af ild satte sig på 
hver enkelt af dem, og de begyndte at tale i tunger; 
altså at tale fremmede sprog, som de ikke havde 
lært på normal vis. Det har været lidt af et cirkus! 
Man har efterfølgende tolket begivenheden som en 
opfordring til at drage ud i verden og fortælle om 
Jesus på alverdens sprog, og man kalder derfor 
også pinsen for kirkens fødselsdag. Kirken som 
en egentlig organisation opstod den første pinse. 
Og så opfattes pinsen som Helligåndens fest. Hel-
ligånden, som er det aspekt af den kristne gud, der 
betoner fællesskabet og ønsket om at meddele sig 
til andre. Kommunikationschefen, så at sige.

Når vi annoncerer pinsefesten fx på plakater og på 
vores hjemmeside i år, er det derfor med et billede 
af Helligånden i form af en due, omspændt af flam-
mer – de særlige pinsetunger af ild.

Pinsefesten er ikke et bønnemøde, ikke en salm-
esangsaften, ikke en from sammenkomst, men et 
forsøg på at puste lidt liv i pinsen som en særlig 
festlig dag og især simpelthen en – forhåbentlig 
– god fest, med alle de dele, der hører til en sådan: 
god mad og drikke, sang, dans og musik, måske en 
tale og ikke mindst godt samvær. Du er velkommen 
til at være med!

Med venlig hilsen
Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Mad og Mening - Pinsefisken

Der er ikke mange danske traditioner forbundet 
med mad og pinse. Pinsefrokoster finder sted, men 
er ikke helt så fasttømrede som jule- og påskefroko-
ster, og der er ikke nogle søde lækkerier knyttet tæt 
til denne helligdag. Måske er det endnu en grund 
til, at den er så svær at forholde sig til…

Roskildes biskop, Jan Lindhardt, har dog i en år-
række arbejdet for at genoplive traditionen om at 
spise fisk til pinse. I år markeres indsatsen ved 
afsløringen af Årets Pinsefisk på Rådhuspladsen 
i København torsdag, den 10. maj 2007 kl. 15.00 
– ca. 16.30. Jan Lindhardt får overrakt et eksem-
plar af årets fisk af Danmarks Fiskeriforening 
– endnu et eksempel på at kirken og kommercielle 
kræfter kan gå sammen og skabe noget menings-
fyldt – og Nikolaj Kirk vil stå for smagsprøver af 
Pinsefisken. 

[ PROPAGANDA ]
NYT FRA MEDICINERLISTEN

Reeksamen – hvem trækker den anden 
vej?

I disse tider, hvor politikerne lægger vægt på, at 
de studerende skal færdiggøre deres uddannelse 
hurtigere, er det uforståeligt, at KU stadig – med 
held – slipper uden om at tilbyde mulighed for 
syge/reeksamen til de medicinstuderende. 

Ifølge eksamensbekendtgørelsen er universitetet 
tvunget til at tilbyde syge/reeksamen efter 1., 2., 
6. og 12. semester, og det er pt. kun netop der, hvor 
den mulighed findes. 

I Politiken i dag (7. maj) kan man læse, at 
”Københavns Universitet er landets dårligste 
universitet til at få de studerende hurtigt igen-
nem uddannelsessystemet, og når KU ikke selv 
kan finde motivationen til at gøre det bedre, kan 
økonomisk afstraffelse måske presse til det”. En 
Christiansborgpolitiker udtaler, at KU f.eks. kunne 
se på, hvordan man tilrettelægger eksaminer og 
omprøver. 

Socialdemokraternes studiepolitiske udspil fra 
februar fastslår, at der bør indføres faste regler for 
reeksamen, fordi det aldrig må være nødvendigt 
at springe et semester over, fordi man er dumpet 
en eksamen. Regeringen har i en høring skrevet, 
at videnskabsministeren gerne vil tiltage sig 
mulighed for at bestemme over universiteternes 
tilrettelæggelse af omprøver. (Gæt selv hvad KU 
svarede…)

Studielederen har nu lovet, at indførelsen af reek-
saminer på 4. og 5. semester kommer på dagsor-
denen i studienævnet. Det bliver meget spændende 
at se, hvad medlemmerne af studienævnet så 
kommer frem til. Og om dekanatet vil godkende 
det. Medicinerlisten vil selvfølgelig stemme for 
indførelse af reeksaminer – det er det eneste 
rimelige både for den enkelte medicinstuderende 
og for samfundet. 

Det vil især glæde os, hvis begge de andre stu-
dentergrupper også vil holde fast i dette krav. 

Kapacitet i klinikken

Ålborgsagen tidligere på foråret handlede om, at 
nogle af de medicinstuderende i Århus fremover 
skal tage hele kandidatdelen i Ålborg, ikke bare 
– som hidtil – klinikopholdene, men også under-
visning på teorisemestrene. Dette fik mange af de 
århusianske studerende til at rette henvendelse 
til studievejledningen på Københavns Univer-
sitet. For hvad var deres muligheder for en bedre 
fremtid på KU?

Her er, hvad vores studievejledere måtte oplyse til 
de håbefulde århusianere: Som reglerne er lige nu, 
så kan alle bare skifte til KU når de har bestået 
6. semester! Så bliver alle optaget på 7. semester 
uanset hvad uddannelseskapaciteten i øvrigt er. 

Man kan kun have sympati for de studerende i 
Århus, men på den anden side kan vi ikke fra 
KU’s side være tossegode bare at optage alle, der 
måtte have lyst til at skifte. Meldingen fra vores 3 
klinikudvalg er klar: der er desværre allerede nu 

kapacitetsproblemer på 7. og 9. semester, hvor de 
240, der optages hvert halve år på 1. semester ikke 
engang kan klemmes ind. 

Medicinerlisten har været tidligt ude og vil arbejde 
for, at fakultetet skal indføre en adgangsbegræn-
sning, således at der kun kan optages yderligere 
studerende end ”vores egne”, hvis der er plads 
til dem. Hvis dette ikke er muligt i henhold til 
bekendtgørelserne, så må vi rette henvendelse til 
ministeriet. 

Endelig kan vi komme med en oplysning til de stu-
derende, der skal på 7. semester til efteråret. Prog-
nosen siger, at der bliver 277 studerende som skal 
deles om 7. semesterpladserne, og det overskrider 
desværre den nuværende kapacitet så markant, 
at vi er blevet bekendt med, at klinikudvalgene 
og studielederen nu undersøger mulighederne 
for at lave en ”nødplan”, hvor klinikopholdene 
bliver forkortet en smule – for til gengæld at sikre 
at kvaliteten af opholdene ikke skal lide unødig 
overlast. Vi ved desværre ikke yderligere på nu-
værende tidspunkt. 

Der er ikke noget der hedder 
”læseferie”!

I forbindelse med skemalægningen af efterårsse-
mesteret foreslog Medicinerlisten, at studienævnet 
skulle planlægge med 2 ugers læseferie før de 
store eksaminer. Studielederen sagde, at der ikke 
var noget der hed ”læseferie” – måske derfor står 
det med gåseøjne i referatet? ”Det er netop et af 
hovedprincipperne i studieordningen, at man skal 
gå direkte fra undervisning til eksamen. Der vil 
derfor ikke blive planlagt med ”læseferie”.”

Så nu er det afklaret! Vi er nogle, der bare 
grundlæggende har misforstået det. For undervis-
ningen kan jo på en underfundig måde metamor-
fosere sig over til at være eksamen, og så er det 
forkert, at de studerende skal repetere pensum 
ved at læse til eksamen! Medicinerlisten vil dog 
tage det op igen. Og personligt starter vi inden 
længe med at læse til eksamen, det er nu engang 
så brugt at gøre.

Simon Krabbe
Medlem af studienævnet

Medicinerlisten er gruppe skarpe og engagerede 
medicinstuderende på Københavns Universitet. 
Gennem det universitetspolitiske arbejde i bl.a. 
Studienævnet for Medicin arbejder vi for, at 
fakultetet forbedrer medicinstudiet og stud-
iemiljøet. Ved valget i januar 2007 fik Medicinerl-
isten 31 % af stemmerne. 
Spørgsmål, kommentarer og evt. forslag er du 
meget velkommen til at sende til: 
medicinerlisten@punkt.ku.dk
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Det er vel et besøg værd?!

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studenterpræsternes Pinsefest
Dato: fredag 25. maj 2007
Tid-1: kl. 17.30
Optaktsgudstjeneste i Skt. Johannes Kirke,
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N
Tid-2: kl. 18.30
Velkomst i Johannesgården, Blegdamsvej 1, 
kælderen

Aftenen vil indeholde masser af god mad, sangdyst, 
levende musik ved The Kubes (www.myspace.
com/thekubes) og masser af Spiritus – både som 
alkohol og som Ånd & Fællesskab!

Vi slutter kl. 23.59.

Tilmelding er nødvendig på pinsefest@hotmail.com 
– senest tirsdag den 22. maj
Pris: kr. 75,- betales i døren.

Pinsefesten er arrangeret af Studenterpræsten 
på Natur og Sund, Studentermenigheden i Indre 
By og Studentermenigheden på KUA (www.
ku.dk/praesterne)

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

Nærmere oplysninger kan fås på 35 32 70 94 eller 
lotz@adm.ku.dk
 
Studenterpræsten står til rådighed

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

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 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

Bandaften
i Klubben

Lørdag 19. maj kl. 20-03 

  20.30  ON THE TROIS

  21.00  AFLØB

  22.00  ALEXANDER SUNDBERG MED BAND

  23.00  GENKENT

  00.00  MIR

  01.00  BADEDYRENE

   Vil du opleve den gode stemning, når de bedste medicinerbands i klubben
   går på scenen? Billetter sælges onsdag 16. maj kl. 15-16 i kantinen for
   30 kr. Alternativt kan du sende en SMS til 3026 1663 eller mail til
   bandaften@hotmail.com med dit navn, så bliver du skrevet i døren.

HUSK! 
DEMO TORSDAG 

10/5 KL. 13.00 
FRA PANUM TIL 

CHRISTIANSBORG
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DEMONSTRATION PÅ TORSDAG
VI STARTER KL. 13 FORAN PANUM

SAGEN KORT

I onsdags indgik Lægeforeningen, Regeringen og 
Danske Regioner en aftale om den lægelige 
videreuddannelse.

Aftalen fastlægger, at vi fra den dag, vi 
begynder i turnus (som i øvrigt afkortes til et år), 
har fire år til at starte i et hoveduddannelsesforløb.

DEMONSTRATIONEN

Vi mødes foran Panum kl. 13, hvorefter vi bevæger os 
ind mod Christiansborg. Herinde vil der være taler og 
sange.

Læs mere på www.fadl.dk.


