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AFSLØRING!

MOK har fået fat 
i et hemmeligt dokument 
der beskriver intime detaljer om 
sundheds- og indenrigsministeren...

(- p.s. Det er bare gas...)
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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:
    - og det er bare gas!

Onsdag:  MOK nr 27, årgang 39 udkommer
  (4. sidste MOK dette semester)

  Møde for STUDENTERUNDERVISERE - se s. 6
  Præstens udflugt til Marimekko-land - se s. 10

Torsdag: Præstens Strikkecafé kl. 15:30
  

Fredag: 

Lørdag:  Bandaften 
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE 
  (3. sidste MOK dette semester)

Tirsdag:

Denne  redaktion

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

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

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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@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

Det var en kold og regnfuld torsdag i sidste 
uge. Ikke desto mindre havde FADL valgt at 
lægge årtiets største demonstration (i hvert fald 
indenfor de lægestuderendes verden) på denne 
klamme og bidende kolde dag. Vi kuldskære 
studerende takker af hele vor forfrosne hjerte.

Overraskende nok var budskabet om dem-
onstrationen også blevet kommunikeret ud til 
langt de fleste medicinstuderende. Men lur mig 
om der ikke var en ignorant (for man kan da 
umuligt være ligeglad med dette!?) 3.semesters 
studerende eller to, der hellere ville bruge deres 
åh-så-sparsomme tid på at glo på lig. 

Nå, men flot så det trods alt ud, da den 
skønne murstensrøde plads foran Panum 
Instituttets hovedindgang blev dækket til af 
hvidkitlede, opildnede unge mennesker. De 
kom fra alle retninger; især fra vest. Omkring 
300 studerende fra vore nabo-byer (Odense 
og Århus) havde taget den lange tur over 
bæltet, blot for at lege aktivister for en dag i 
København. Det samlede antal mennesker til 
demonstrationen er opgjort til et sted mellem 
600 og 1200, alt efter hvor man læser det henne. 
Det betyder altså at der var min. 300 og max. 
900 københavnere tilstede, dvs. et sted mellem 
10-30% af de lægestuderende i København. 

Med al sandsynlighed var vi næppe helt 
oppe på 30% - uden dog at sige det med sikker-
hed, mig bekendt var der ingen der talte. Og 
hvis det virkelig kun var 10% af de københavn-
ske studerende, der turde vove sig ud i regn og 
blæst og skrige af deres lungers fulde kraft, hvor 
er vi så henne? Betyder dette virkelig ikke mere 
for de studerende!? Det kan da ikke passe at de 
resterende 90% havde obligatorisk undervisn-
ing, som absolut ikke kunne rykkes til en anden 
dag, endsige pjækkes fra!? For det må da være 
den eneste gyldige grund til at blive væk fra en 
demonstration mod en aftale, der i den grad på-
virker ens fremtid! Med mindre man selvfølgelig 
er glad for aftalen, og den slags (u)mennesker 
findes jo også, ej at forglemme…

Den hvide masse af folk bevægede sig 
langsomt (efter Politiets mening, for langsomt) 
men sikkert af Fredensgade ned mod søerne, 
diapediserede ned af Gothersgade, udsendte 
pseudopodier på vejen forbi Magasin, for til 
sidst at indkapsle Christiansborg Slotsplads. 
Undervejs lød de rungende råb fra hoben: ”Stud.
Med – i flok – nu har vi fået nok!”, ”Tvangsspe-
cialer – har ingen potentialer!” og ”I sætter vores 
grænser – Vi bli’r læger uden chancer!” der plud-
selig blev omdøbt til ”Læger uden Grænser – kør 
selv jeres ambulancer!”, på trods af den varme 
opbakning som sagen har fået fra Læger Uden 
Grænser  (Dagens Medicin torsdag d. 10/5 - se 
www.dagensmedicin.dk) - ja ja, sådan kan en 
lille  fjer jo bekendt blive til 5 dumme høns, der 
bræger underlige ting til en demonstration.

På slotspladsen var der fællessang og taler. 
Du kan læse nogle debat-indlæg om dette på 
side 12. Til FADL menneskernes forsvar, skal 
det siges at de havde kæmpet en ihærdig kamp 
fra day one for at få eksterne (politikere, med-
lemmer af YL m.v.) til at holde taler. Desværre 
var undskyldningerne mange og nosserne små, 
så vi måtte tage os til takke med folk fra vore 
egne rækker. Selvom det måske ikke var opti-
malt i en drømmeverden (f.x. Funkytown), så 
synes jeg nu alligevel de gjorde et godt stykke 
arbejde. 

Endnu en demo på Nørrebro...
- Reportage fra demonstrationen mod aftalen om speciallægereform i torsdags

Spørgsmålet er selvfølgelig om der overhoved 
var nogen der hørte vore spæde råb. Medierne 
var tilsyneladende mere interesserede i et eller 
andet kongeligt bras, en engelsk premierminis-
ter der alligevel stopper og en kæntret bus, end 
i en aftale som påvirker hr. og fru Danmarks 
fremtidige behandling i det danske sundheds-
væsen. Og selvom vi fik et glimt af TV2 NEWS's 
flotte helikopter på himlen over Christiansborg, 
blev det dog ikke til mere end et par sølle minut-
ter på kanalen omkring kl. 17:45. 
Var det så fordi vi ikke har gjort nok opmærk-
som på vores sag i medierne? Muligvis. FADL 
opfordrer i hvert fald alle til fortsat at skrive 
læserbreve, og trække i hvad man ellers skulle 
have adgang til af tråde. Og kan det virkelig 
være rigtigt, at man skal kyle med brosten, for 
at ens sag er interessant? 

Jeg tror desværre at medierne ikke helt har 
fattet, at dette ikke (kun) handler om forkælede 
ungers protest mod en smule forringede arbe-
jdsvilkår. Jeg tror ikke at de har forstået, at 
det vedrører hele samfundet – specielt de men-
nesker der bliver syge. 

I ugeskriftet i denne uge er der en leder ”Om 
at gøre en dyd ud af nødvendigheden” fra Mette 
Worsøe som stædigt forsvarer aftalen. 

Budskabet i Ugeskriftets leder er: 
Når I får serveret en portion pasta med 

lort, så kan I ligeså godt nyde næringen 
i den, i stedet for at sende den tilbage til 
køkkenet (Godt nok bryder køkkenet sig 
heller ikke så meget om pasta med lort, 
men de bliver alligevel ved med at servere 
det).

Jannie Pedersen / MOK-red.

p.s. Du kan læse mere om pasta med lort på 
side 19 i en artikel fra to bøffer med en dårlig 
undskyldning for ikke at være til demo... 

© FADL

© FADL

LEDER / REPORTAGE
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© FADL

Der var én... der var to... der var tre... der var fire... der var over 500...

© Troels Dolin
Gør klar til afgang, og ta væk med mig. Ud i det blå... De lægestuderende vendte tommelfingeren nedad til Løkkes skumle plan

FADL KKFs formand Morten Andresen Bubber mæglede for fred på Øster Søgade...

© Troels Dolin

© FADL
© Tommy Jørgensen 
- Sund og Hed

© Tommy Jørgensen 
- Sund og Hed

Kødranden af mennesker var længere end køen til første fredagsbar

FOTO-REPORTAGE
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Studievejledningen

EKSAMEN ER LIGE OM HJØR-
NET…
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.

EKSAMEN – DET VED JEG ALT 
OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via Internettet 
inden den 15. september/15. februar, herefter er det 
for sent og du vil ikke få lov at gå op. Derfor skal du 
også huske at kontrollere dine tilmeldinger.
 
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret. Dette gøres bedst 
ved at logge ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind 
igen. Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > 
Vis tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 5 hverdage inden 
dagen hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen 
tæller ikke med i de 5 dage. Vær opmærksom på 
at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke 
mulighed for at gå op før næste semester, derfor er 
det en god ide at tale med en studievejleder inden 
man afmelder eksamen. 
 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/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/. 

HOSPITALER OG KLINIKUD-
VALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. semester? Giver 
ord og forkortelser som Klinikudvalg og KKA-2 
ingen mening? Er det virkelig rigtigt, at man kan 
komme til Rønne i praktikophold? Kom til informa-
tionsmøde med studievejledningen den 16. maj.

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive holdt den 16. maj kl. 9-10 i 
Lundsgaard auditoriet.
Kom og få svar på spørgsmål om prioritering, 
dispensationer, hvilke hospitaler man kan komme 
på og meget andet.

ORDBLIND OG EKSAMEN
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 dokumen-
tere 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 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 
dispensation til at få 25 % ekstra tid til dine 
eksaminer og tilladelse til at medbringe 
retskrivnings- og nudanskordbog. 

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

EKSAMEN + HOST HOST = 
SYGEMELDING?
Det er vigtigt du husker at framelde dig eksa-
men 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 eksa-
men, sygemelder du dig ved at ringe til 
eksamenskontoret senest kl. 09:00 på ek-
samensdagen. 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/klini-
ske eksamen, sygemelder du dig ved at 
ringe både til eksamenskontoret og til 
eksamensstedet/afdelingen senest kl. 09:00 
på eksamensdagen. Lægeerklæringen skal 
afleveres i ekspeditionen senest 3 hverdage 
efter eksamen og indeholde lægens ydernum-
mer og stempel.

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

       FORÅR 2007, UGE 20-21          
 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN    
Dag  Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag 14/4 1100 – 1200  1200 – 1400  Christina Rydahl Lundin Medicin 
Tirsdag 15/5 1300 – 1400  1000 – 1300  Stine Birkelund Medicin 
Onsdag 16/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Gro Askgaard Medicin 
Onsdag 16/5 1500 – 1600  1600 – 1900  Malene Esager Medicin 
Fredag 18/5 0900 – 1000  1000 – 1300  Camilla Grønlund Hiul Medicin 
Mandag 21/4 1100 – 1200  1200 – 1400  Christina Rydahl Lundin Medicin 
Tirsdag 22/5 1300 – 1400  1000 – 1300  Stine Birkelund Medicin 
Onsdag 23/5 1600 – 1700  1300 – 1600  Gro Askgaard Medicin 
Onsdag 23/5 1500 – 1600  1600 – 1900  Malene Esager Medicin 
Fredag 25/5 1100 – 1200  1200 – 1500  Camilla Grønlund Hiul Medicin 
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  International 
Hver fredag    0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl  International 

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                         

STUDIET
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GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god 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.

NYT OM TILMELDING
For at undgå aflysninger i sidste øjeblik skal 
tilmelding nu ske 7 dage før kursusdag. 
Senest 3 dage før kursusdag vil du få at vide 
hvis dit kursus er aflyst. Du er selvfølgelig 
stadig velkommen til at ringe og høre om der er 
pladser tilbage på kurserne, selvom tilmeldings-
fristen er overskredet.
Du kan i øvrigt tilmelde dig kurser pr. mail på: 
ceku@rh.regionh.dk 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg. 

MAJ MÅNED:
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
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 
eller på: ceku@rh.regionh.dk.
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud har du karantæne for deltagelse i kurser 
på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redsk-
aber til at kunne optage en fuldstændig journal 
og henvender sig derfor primært til studerende 
som er i begyndelsen af deres første kliniske 
ophold, til 6. sem studerende med særlig inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
gennemgang og træning i anamneseoptagelse 

samt den objektive undersøgelse.

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

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

udføre korrekt basal og avanceret geno-
plivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. 
rytmegenkendelse, defibrillering og medicin-
ering 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 (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge 
Martin Glud fra plastikkirurgisk 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.

STUDIET

Studietilbud

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
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ARBEJDSTILSYNET 
SØGER MEDICINSKE 
KODERE

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

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

Den ugentlige arbejdstid vil typisk være 10-
20 timer, men i sommerferien 2007 kan vi 
tilbyde arbejde på fuld tid. Arbejdstiden kan 
placeres efter eget ønske. Arbejdstilsynet 
giver den nødvendige oplæring. 
Løn efter overenskomst, p.t. kr. 104 pr. 
time + feriepenge.

Interesserer ovenstående dig, bedes du 
henvende dig til 
speciallæge Lene Garsdal 
e-mail leg@at.dk 
eller telefon 72208915, 

eller til 
epidemiolog Peter Laursen 
e-mail pal@at.dk 
eller telefon 72208716. 

Arbejdstilsynet er beliggende i Landskrona-
gade på Østerbro.

STUD. MED’ER SØGES TIL AL-
LERGI OG LUNGEKLINIKKEN 
HELSINGØR OG HELLERUP 

Vi er: 
Et team bestående af to speciallæger, en projekt-
sygeplejerske, en sekretær og 5 stud. med’er. Vi 
satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medarbe-
jderne og os selv samt et godt arbejdsklima. Vore 
stud. med’er bliver læger og vi udvider aktiviteten 
nu. Stud. med. på alle semestre søges da oplæring 
finder sted.

Sted: 
Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør, (tirsdag 
-torsdag)
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 13-15.

Vi tilbyder: 
Løn efter kvalifikationer med udgangspunkt i 
overenskomsten med FADL. Udfordrende arbejde 
med direkte patientkontakt og kliniske under-
søgelser indenfor specialerne allergi og lungesy-
gdomme primært lungefunktionsundersøgelser, 
hudpriktest, provokationer og arbejdsfysiologiske 
test samt forefaldende arbejde. Forskning er mulig 
og oplæring finder sted. Klinikken er indrettet 
med moderne apparatur og IT værktøj herunder 
elektronisk journal og intranet.

Vi ønsker: 
stud. med.’er, der kan arbejde selvstændigt og 
i et selvafløsende team. Du skal være meget 
omhyggelig og have en god patient kontakt d.v.s. 
Du skal kunne lide patienterne, og du ønsker en 
uddannelse såvel klinisk som videnskabeligt. Du 
er frisk og kan tage et nap med mandag - torsdag 
mellem 9 og 16 og (mandage 14 -18). 

Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor du 
finder stillingsbeskrivelsen, eller ring til:

Flemming Madsen overlæge dr. med 
eller
Lars Frølund overlæge dr. med. 
49702216 tirsdag-torsdag 13-14.

UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL DIS
Til efterårssemestret søger DIS – Denmarks International Study Program medicin-
studerende som undervisningsassistenter til faget Human Health and Disease, 
der er et strejftog gennem det medicinske curriculum. Kurset er for amerikanske 
pre-graduate studerende, der læser et semester i Danmark, og gerne vil ind på 
Medical School, eller vil vide mere om en lægers arbejde.

De enkelte hold undervises af to læger, og undervisningen foregår på Rigshos-
pitalet og et andet hospital i København. Undervisningsassistentens opgave er 
at være til stede i alle timerne og at rette opgaver (4 patient cases, 3 tests og en 
final exam). Der er ca. 20 studenter pr. hold. Du forventes at være rimelig god til 
engelsk, men behøver ikke at have været i USA.

Der undervises 2 timer 2 gange om ugen, i alt 23 gange fra 30/8 til 11/12 med 3-
ugers ”travel break” midtvejs. Undervisningen ligger om eftermiddagen mandag 
+ torsdag eller tirsdag + fredag. Løn er p.t. 145 kr. pr. time + timeløn for at 
rette opgaver. Derudover har man som undervisningsassistent også mulighed 
for at være lønnet turleder på studieture til Polen og Berlin.

Der er p.t. tre ledige stillinger. 

Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2007.

For yderligere information kontakt programleder Anette Birck på abi@dis.dk, 
tlf. 24 25 78 40. 

Vil du vide mere om DIS, klik dig ind på www.dis.dk

DIS - Denmark’s International Study Program
Vestergade 7, 1456 København K

3311 0144 • dis@dis.dk • www.dis.dk

DIS er en selvejende undervisningsinstitution, som siden 1959 har udbudt eget 
“study abroad” program på engelsk af ét eller to semestres varighed for univer-
sitetsstuderende, især fra USA.
DIS har samarbejdsaftaler med omkring 160 primært amerikanske universiteter, 
hvorfra hvert semester omkring 500 studerende på 3. eller 4. studieår tager 
en meritgivende del af deres uddannelse hos DIS. Der undervises ved danske 
eksterne lektorer.
Studieture og familieophold indgår i programmet. DIS’ bestyrelse er udpeget af 
Videnskabsministeriet, Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København 
og Kunstakademiets Arkitektskole.

SOMMERJOB PÅ EN AF DAN-
MARKS DEJLIGSTE SMÅØER.
Hvis du er sygepleje-, medicin- eller SSA-stu-
derende, har du chancen for et sommerjob 
i dejlige omgivelser på  Nekselø (en lille ø i 
Sejerøbugten), hvortil man kommer med færge 
fra Havnsø på Sjælland.

Opgaven består først og fremmest i hjælp til per-
sonlig pleje og lettere sygepleje af vores far på 89 
år og dernæst af lidt praktisk hjælp til madlavning 
sammen med vores mor.

Vores forældre plejer at tilbringe sommeren i deres 
sommerhus på Nekselø, men det kan de ikke denne 
sommer uden ovennævnte hjælp.

Vi forestiller os, at du vil bo på Nekselø i en periode 
- gerne flere uger, men en uge har også interesse 
- i juli eller august efter nærmere aftale.

Sommerhuset ligger helt ned til stranden, og du 
vil få stillet et værelse til rådighed.

Hvis du vil have en veninde eller kæreste med, kan 
dette også lade sig gøre efter nærmere aftale.

Løn og øvrigt om opgaven aftales.

Har dette din interesse, så kontakt
Anne Birgitte Bøndergaard
Tlf. 3965 5787. 
Er jeg ikke hjemme, kan du lægge besked på min 
telefonsvarer.  
Mail: ab-bondergaard@privat.dk

P.S. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om 
opgaven, er du ligeledes meget velkommen til at 
ringe eller skrive.  

ANNONCER

Aften-behandler hårfjerning
Nygart Privathospital søger én eller flere 
stud.med. som aften-behandlere fra ca. 
kl. 16-20, to/tre dage om ugen med 
omgående tiltrædelse.

Jobbet vil bestå i hårfjerning med Ellipse 
og dertil kommer mindre opgaver, i vores 
lokaler i København. 
Løn efter aftale 

For yderligere information om 
privathospital-ets virksomhed henvises til 
www.nygart.dk.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til 
koordinator Irene Højlund på tlf. 70 27 57 
57.

Ansøgning vedlagt CV og foto bedes 
sendt til mail@nygart.dk mærket: aften-
behandler 
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Praktikant søges til Hill & Knowlton Copenhagen

Brænder du for kommunikation og ønsker du at indhente erfaringer fra kommunikations- og public
relations-branchen, inden du bliver færdig med studiet? Så grib muligheden nu, hvor Hill &
Knowlton Copenhagen søger en praktikant til sundhedsområdet for efteråret 2007.

Jobbet
Vi søger en dygtig praktikant, der har mod på at indgå i et travlt team af konsulenter. Du skriver
godt og kan udtænke skarpe vinkler på pressehistorier samt originale idéer til kundeoplæg. Du
arbejder selvstændigt, målrettet og engageret, også med udsigt til en deadline. Du er på sidste del
af dit studie i kommunikation, journalistik, medievidenskab eller lignende. Vi hører også meget
gerne fra dig, hvis du læser på en natur-/sundhedsfaglig uddannelse og har erfaring med
formidling. Et forudgående kendskab til medicinalbranchen og sundhedsområdet vil være et plus,
en interesse for feltet et krav.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et solidt indblik i PR-branchen og giver dig mulighed for at opbygge et netværk blandt
vigtige interessenter. Herudover stiller vi gerne information til rådighed for evt. rapporter eller
opgaver, du skal skrive under dit praktikophold. Du får mulighed for at udvide dit kendskab til
sundhedsområdet og vil komme til at arbejde med forskelligartede projekter af både operationel,
analytisk og mere strategisk karakter. Opgaverne spænder fra research over udarbejdelse af
tekster til journalistkontakt.

Kontakt Helene Burén eller praktikant Maria Larsson på tlf. +45 33 13 14 33 for yderligere
information. Send en kortfattet ansøgning vedlagt CV per e-mail på
helene.buren@hillandknowlton.com. Ansøgningsfristen er mandag den 28. maj kl.12.

Hill & Knowlton er globalt repræsenteret med 73 kontorer i 38 lande. Kontoret i København har
godt 25 medarbejdere og yder kommunikations- og PA-rådgivning til kunder inden for
medicin/health care, forbrug og fødevarer, finans, IT og telekommunikation. Hill & Knowlton er
kåret til "Best Multinational Agency To Work For". (Holmes Report 2006)

Læs mere om os på www.hillandknowlton.dk.

FORSØGSPERSONER TIL ID-
RÆTSMEDICIN

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 for-
søget. 

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. 

KONTORBLÆKSPRUTTE

Mindre virksomhed indenfor udvikling af lægemi-
dler beliggende dejligt i centrum af København 
søger kontorblæksprutte ca. 15-20 timer/uge.

Du er:
- Service-minded og initiativrig – en rigtig self 
starter
- Vant til at holde mange bolde i luften samtidig
- God til engelsk i skrift og tale
- Rutineret bruger af MSword og MS Outlook. - 
Gerne også MS Excel og MS PowerPoint.
- Rejsevant (dvs. har booket mange rejser selv før 
og har rejst en hel del)
- Dansktalende på rimeligt niveau, men ikke nød-
vendigvis flydende
- Kendt med tysk. En fordel, men ikke en nødv-
endighed

Jobbet:
- klargøre/ordne mødelokaler, se til at kontoret ser 
pænt ud, rydde af og tage opvasken
- bestille hoteller, flybilletter og alt muligt (og 
umuligt) andet hurtigt, effektivt og økonomisk
- elektronisk scanning og arkivering af dokumenter 
herunder forsøgs-protokoller og rapporter, samt 
patentdokumentation
- åbne post, sørge for forsendelser, følgebreve mv.
- bestille kontorartikler og sørge for andre indkøb 
til kontoret

Du får:
- Fornuftig løn
- Flexibelt arbejde (vi ser gerne at du kommer til 
kontoret nogle timer hver dag, men det er ikke 
absolut nødvendighed –  dog mindst tre dage om 
ugen)
- Lov til snuse lidt til branchen

For mere information kontakt:
Morten Priskorn, Chief Operating Officer
Tel: +45 33 44 42 41

Forward Pharma A/S
Nyhavn 43B, 2
DK-1051 Copenhagen K
Denmark

MANDLIGE, RASKE FORSØGS-
PERSONER SØGES
Bio Medicinsk Institut søger utrænede nor-
malvægtige 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.

STUD.MED. TIL PROJEKT OM 
HUDSYGDOMME OG SYGE-
FRAVÆR
Stud.med.søges til at indgå i projekt om ”Hudsyg-
domme og sygefravær”. 

Det drejer sig om et større epidemiologisk fors-
kningsprojekt, hvor ovennævnte projekt udgør 
en mindre del. Projektet foregår i et samarbejde 
mellem arbejdsmedicinsk klinik, Sygehus Øst 
Køge, og dermatologisk afdeling, Sygehus Øst 
Roskilde. Egnet til OSVAL 2, evt. kombineret med 
et scholarstipendium. 

Henvendelse til
Ledende ovl. Peder Skov
Arbejdsmedicinsk Klinik
Sygehus Øst Køge
Tlf  47322903

Eller
Ovl. Tove Agner
Dermatologisk afd
Sygehus Øst Roskilde
Tlf 47322100
Email: rstoag@ra.dk

ANNONCER
INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE 
Danmark a/s
søger studentermedhjælpere til alarmcentral

HAR DU LYST TIL AT KOM-
MUNIKERE MED MANGE KUN-
DETYPER FRA FORSKELLIGE 
LANDE?

Så er et job som studentermedhjælper på vores 
alarmcentral måske noget for dig. Vores kon-
cernsprog er engelsk. Herudover skal du beherske 
dansk.

Dit nye job
Som medarbejder på vores alarmcentral skal 
du yde assistance og rådgive omkring behan-
dlingsmuligheder hvilket indebærer kontakt med 
forsikringstagere, læger og hospitaler verden over 
– via telefon, fax og e-mail. Du vil blive en vigtig 
del af det arbejde og den service, vi yder for at 
give tryghed til de mennesker, som har valgt at 
sikre sig gennem International Health Insurance 
danmark a/s. 

Vi arbejder dagligt med interessante 
medicinske problemstillinger, som involv-
erer førende hospitaler og læger rundt om 
i verden. Ligeledes arbejder vi tæt sammen 
med danske læger med specialer indenfor 
bla. onkologi, kardiologi, reumatisme og 
flyvemedicin.

Vores alarmcentral har åbent døgnet rundt, 365 
dage om året, men som udgangspunkt vil du 
komme til at arbejde i aftentimerne og i natte-
timerne. Ligeledes vil det være muligt at arbejde 
i weekendvagter både dag, aften og nat.

Dine kvalifikationer
Du taler og skriver engelsk og dansk flydende og 
kendskab til yderligere et sprog er en fordel, men 
ikke et krav. Du er god til kundekontakt, vant 
til at arbejde med IT, stabil, systematisk og ikke 
mindst samarbejdsvillig og loyal. Du skal kunne 
arbejde under tidspres og bevare overblikket i 
en travl hverdag. Vi sørger for grundig oplæring 
og garanterer et varieret job i en international 
atmosfære med gode kollegaer. 

Det er et krav, at du har minimum 2 ½ år tilbage 
af dit studie og kan deltage i et oplæringsforløb i 
det meste af august måned, 2007.

Din ansøgning
Send en e-mail med att. alarm supervisor og fortæl, 
hvorfor du gerne vil have netop dette job. Vedlæg 
referencer og foto, samt en kort oversigt over din 
uddannelse, erhvervserfaring og de resultater du 
har opnået. Din ansøgning vil naturligvis blive 
behandlet fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

International Health Insurance danmark a/s
Palægade 8, 1261 København K
Telefon: 33 15 33 00
E-mail: alarm-sv@ihi.com



Lægevikar
Ledigt vikariat på Psykiatrisk Sygehus Frederiks-

borg Amt.

Prøv kræfter med psykiatrien.
Hold et sabatsemester.

Måske drømmer du om en længere rejse, men mangler at få 
økonomien på plads.

-Vi er en stor funktionsenhed med sengeafdelinger i Freder-
ikssund, Helsingør og Hillerød.

-Vi er vant til, og glade for at have studenter ansat.

-Vi er fleksible - der er mulighed for at planlægge en forlænget 
weekend selv om du arbejder.

-Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du føler dig 
tryg inden første selvstændige vagt.

-Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at hjælpe og 
støtte hinanden.

-Vi honorerer vagter ud over rullet, så hvis du planlægger 
sabatsemester med rejse er der mulighed for at tjene ekstra 

penge.

-Vi har ledige vikariater fra 1.september 2007 eller senere.

-Vi giver dig mulighed for ”en dag på afdelingen” inden du 
beslutter dig for ansættelse.

Lyder det spændende, eller har du spørgsmål, så kontakt vagt-
planlægger Aase Einfeldt via mail: aaei@ noh.regionh.dk 
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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 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.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde 
fester.

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

Mail til Karina på plystrold@hotmail.com

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

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

BASISGRUPPER

anatomien. Alligvel er der nogle som måske ser 
en fare i den nye videnskabs hævdelse af egen 
fornuft og egen ret. Maleren Rembrandt maler i 
1656 et billede af en ”anatomi-time” - en dissek-
tion. Billedet hedder dr. Deymans anatomitime 
og man ser et lig fra fødderne liggende strakt ud 
med hovedet lidt løftet. Bagved står en læge – dr. 
Deyman – som med sin skalpel er ved at skære 
i den dødes hoved. Ved siden af står en anden 
mand og ser interesseret til. Alt er fremstillet helt 
nøgternt. Tilsyneladende en lovprisning af den nye 
videnskab. Og dog.. For Rembrandt billede ligner et 
ældre billede af den italienske maler Mantegna fra 
slutningen af 1400tallet. Det forestiller Jesus som 
er blevet taget ned fra korset. Man ser den døde 
Jesus ligge på samme måde med fødderne længst 
fremme i billedet og hoved længst væk. Ved siden 
af ser man en grædende kvinde. Rembrandt billede 
bliver nu en mere kritisk kommentar. Er den døde 
mand under Dr. Deymans skalpel ikke blot en ting 
til brug for videnskabens fremskridt, men et offer 
for den selvsamme videnskabelige fornufts over-
greb. Måske - siger Rembrandt – er der grænser 
for hvilken viden om det levende menneske, man 
kan få ved at skære i det døde. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
(note: se de omtalte billeder på præstens hjemme-
side www.sund.ku.dk/praest )

Udflugt til Kunstindustrimuseets 
Marimekkoudstilling
Onsdag den 16. maj (inden Kristi Himmelfart) 
kl. 15
Vi er en håndfuld fra strikkecafeen, der tager af 
sted for at nyde Marimekkos glade farver, men 
alle er velkomne! Der er også en udstilling ‘Strik 
som små kunstværker’ af Maria-Louise Grau, som 
vi nok vil bruge lidt tid på. Studenterpræsten har 
bebudet sin mulige deltagelse…

Vi mødes udenfor museet Bredgade 68
Busser: 1a, 15 19, 29 - S-tog: Østerport – Metro: 
Kongens Nytorv

Gratis adgang

Giv mig gerne besked, så jeg ved, hvor mange vi 
bliver! 

Lise (35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk)

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.

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 
20
Uge tyve er endnu en af forårets korte, afbrudte 
uger. På torsdag er det Kristi Himmelfartsdag og 
fredagen efter bliver lidt ”indeklemt”. DSB lokker 
med billige togbilletter den 18. og vi lokker med en 
udflugt på onsdag og pinsefest i næste uge, men vi 
er klar over, at de fleste studerende vil sidde med 
hovedet i bøgerne og læse til eksamen, himmelfart, 
togfart eller ej. 

Men herfra skal lyde en lille indskydelse: Husk at 
holde pauser. Husk at gøre noget dejligt. Husk at 
livet er lige nu.

Med venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Krop og religion – afsnit VI
En af de afgørende forudsætninger for den mod-
erne medicin er at man kan betragte kroppen som 
en ting. Frem til renæssancen var det forbudt at 
dissekere døde kroppe. Kroppen blev betragtet 
som en del af Guds skaberværk og da man i det 
kristne Europa troede mere bogstaveligt på kødets 
opstandelse skulle legemet også bevares forholdsvis 
intakt efter døden.  

Dette forbud svækkes af forskellige grunde, ikke 
mindst fordi der i den sene middelalder og renæs-
sancen vokser et nyt vidensbegreb frem. Man 
kan finde dette vidensbegreb formuleret bl.a. 
hos Francis Bacon i begyndelsen af 1600 tallet. 
Det afgørende ved det nye vidensbegreb er at det 
gælder om at få ny viden. Det gælder om ved hjælp 
af undersøgelser og eksperimenter at få ny viden 
om naturen. Og denne nye viden skal man bruge 
til at forbedre menneskets vilkår, ved at skabe ny 
teknologi. Måske ville man ikke ligefrem finde 
Sandheden, men naturen rummede flere sandheder 
som ventede på at blive fundet.
 
Det kan lyde mærkeligt, men før 15-1600 tallet da 
var viden noget andet. Viden var primært noget 
man havde. Den var nedfældet i bøger, primært i 
Biblen og i de teologiske værker. Man kan sige at 
viden var traditionel – den var overleveret gennem 
en tradition (af latin: tradere = at give videre). Det 
gjaldt om at overleveret den viden man havde og 
eventuelt forfine den. Indenfor medicinen betød 
det bl.a. at den antikke forfatter og læge Galen’s 
teorier fra omkring 150 e.kr. stadig i 1200 tallet  
blev betragtet som autoritative.

Men det vender som sagt i omkring år 1400 og 
slår for alvor igennem i 1600 tallet. Man får en 
større tiltro til fornuften, moderne videnskab og 
eksperimenter vinder frem. Og her er det også 
at man begynder at bruge dissektion af kroppe i 

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 møde er den 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

Vi støtter projektet www.motherbearproject.org, 
men alle er velkomne til at strikke lige præcis det, 
som de har lyst til. 

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
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Nyt fra udvalg under Studienævnet

1. semesters kemirevisionsudvalg 
Der er i udvalget blevet talt om at ændre eksamens-
formen, således at hele kemidelen bliver integreret 
med den humanbiologiske case.

2. semesterudvalg (møde 12/4-07)
Dagsordenen bestod af en diskussion af øvelserne, 
fordi de er meget dyre. Vi mente, at diskussionen 
kunne deles i to. Den ene del handler om de aktuelle 
øvelsesvejledninger og øvelsernes indhold. Dette 
er som altid til revision, for øvelserne kan stadig 
optimeres. Den anden diskussion er om at fjerne 
alle eller enkelte øvelser. Det mente vi alle ville 
være et stort tab, idet øvelserne er med til at belyse 
teorien og højne undervisningskvaliteten, ligesom 
øvelserne vurderes som værende både interessante 
og lærerige. Vi konkluderede altså at øvelserne er 
vigtige i det hele taget, hvorfor vi i udvalget ikke 
kan pege på elementer der kan fjernes. HR-evalu-
eringen af kurset fra sidste semester havde generelt 
positive ting at sige om kurset. Det påpegedes 
desuden fra det nuværende 2. semesters HR, at 
der mangler undervisningsfrie dage, at der er en 
stor læsebryde i de første måneder og manglende 
målbeskrivelser i biokemi. Vi understregede 
at der måtte handles på de meget overordnede 
målbeskrivelser i biokemi. Kursuslederen blev 
opfordret til enten at anbefale “The Cell Essentials” 
eller skrive en ordentlig detaljeret målbeskrivelse 
til kurset. Dette ville kursuslederen tage til efter-
retning. Udvalget besluttede efter indstilling fra 
dekanatet at holde møde med semestrets HR hvert 
eneste semester, hvilket i dette semester bliver kort 
efter afslutningen af kurset, således at cellebiologi-
delen kan evalueres.

9. semesterudvalg (møde 4/4-07)
6. til 9. semesterrevisionen:
Sven Adamsen informerede om 69-revision, hvor 
han har været inviteret og fremlagt 9. semesters 
problemer, herunder især klinisk arbejdsmedicin, 
klinisk patologi og klinisk farmakologi.
Evalueringer:
Der blev talt om evalueringer af de mange afde-
linger. Her kunne man blandt andet se, at de 
afdelinger, som tidligere har haft dårlige evaluer-
inger og derfor fået besøg af tæskeholdet i form af 
Sven Adamsen og Jørgen Hedemark, nu evalueres 
bedre. To ting som ødelægger et klinikophold i høj 
grad er en dårlig start med dårlig introduktion 
og evt. fraværende tutor, samt utryghed omkring 
eksamenskravene. Sven foreslår at der indføres en 
introduktionsforelæsning, som præsenterer dels 
klinikopholdet, dels eksamen. Der var tilslutning 
til forslaget.
Eksamensresultater:
Ved seneste eksamen (vinter 07) var snittet 8,2 og 
kun én studerende er dumpet. Der er 5 klagesager 
(som følgelig går på karakteren). 
Evt.
Desuden blev der talt om klinisk arbejdsmedicin 
på 9., som er plaget af ekstremt dårligt fremmøde 
blandt de studerende (ikke så godt, når patienter 
betales for at komme!) 
Næste møde finder sted 11. september

Studienævnsseminaret (20.-21. april)

Evalueringerne
Jørgen Hedemark var inviteret for at give et overb-
lik over alle de evalueringer, de hvert semester ud-
sender og modtager. Der var nogle få semestre, som 
han gjorde særligt opmærksom på: 1. semesters 
kemi, 3. semesters arbejdsbelastning og eksamen 
på 4. semester. Det er jo ikke nogen overraskelse, 
at disse semestre evalueres dårligt. Heldigvis var 
tendensen, at evalueringer blev MEGET bedre 
med stigende semestertrin. Studienævnet tog en 
grundig diskussion omkring, hvad disse evaluer-
inger skal bruges til og hvordan man bør sætte ind 
over for disse problemsemestre. Kemien på 1. er 
allerede i udvalgsarbejde. Jesper Brahm lovede at 
snakke med Jørgen Tranum-Jensen (kursusleder 
på 3. semester) vedr. arbejdsbelastningen på dette 
semester, herunder udfærdigelse af detaljerede 
målbeskrivelser for semestret. 4. semester disku-
teredes senere (se herunder)
 
Ekstraordinært studienævnsmøde vedr. 4. 
semester
MSR’s indsendte oplæg vedr. deling af 4. semester 
i to blev diskuteret. Bl.a. havde evalueringerne 
illustreret, at specielt eksamen var streng. Man 
ville dog også gerne høre, hvad kursuslederne 
på 4. semester har at sige til en sådan ændring. 
Demokratiske Medicinere havde lavet en rund-
spørge blandt de studerende på 4. semester, som 
viste, at langt størstedelen ønskede semestret 
delt. Diskussionen endte med, at man vil prøve 
at finde plads efter organkurserne i mave-tarm-
lever + energiomsætning til en evt. eksamen. Til 
næste evt. ekstraordinære studienævnsmøde vil 
kursusledelsen blive inviteret, og der vil blive taget 
endelig stilling til en deling af semestrene. 

Pædagogik v. Jesper Brahm
Studielederen afholdt et kort oplæg om pædagogik 
generelt, og det førte til en debat om de undervisn-
ingsformer vi har på studiet. Bl.a. blev PBL og 
dennes undervisningsmetodes konvertering til PIL 
diskuteret. Problemerne omkring undervisere som 
ikke kan (eller vil!) lære undervisningmetoderne 
blev også vendt og der var enighed i studienævnet 
om, at dette måtte forbedres. Altså hvor det giver 
mening at have studenteraktiverende undervisning 
skal denne naturligvis afholdes, og underviserne 
skal lære at bruge de forskellige metoder. 

Målbeskrivelser
Medicinstudiets overordnede målbeskrivelser blev 
gennemgået. Bl.a. var der forslag om at lade de 7 
lægeroller (medicinsk ekspert, leder/administrator, 
samarbejder, sundhedsfremmer, kommunikator, 
akademiker og professionel) indgå i Niveau 1-
målbeskrivelsen for at synliggøre behovet for sam-
menhæng med turnus- og videreuddannelsen. 
Der var desuden nogle forskellige sproglige 
rettelser. Det blev derefter besluttet at tage 
målbeskrivelserne op på et efterfølgende møde, så 
disse kan offentliggøres i en 2007-version.

Vil du vide mere om, hvad der sker i MSR, på udvalgsmøder og i Studienævnet? Tjek hjemmesiden 

www.mediciner.nu

NYHEDSBREV FRA MSR MAJ 2007

Der sidder studenterrepræsentanter i alle udvalg under Studienævnet og det, der foregår her, har direkte 
indflydelse på DIT studie. Derfor vil vi (som studenterrepræsentanter, aktive i MSR) gerne informere videre 
om, hvad der foregår i disse udvalg, og således vil dette nyhedsbrev komme i MOK som en update, hver gang 
der sker noget nyt i udvalgene. Har du kommentarer, spørgsmål, frustrationer, holdninger, så skriv til MSR 
på msr@punkt.ku.dk, kig på hjemmesiden www.mediciner.nu, kom op på kontoret i lokale 1.2.20 eller kom 
til et MSR-møde! ALLE er velkomne!

REFERAT MSR-MØDE 4/4-07

Til stede: Sabrina Eliasson (7. sem.), Sara Elias-
son (børnehavekl.), Hans Jakob Hartling (5. sem.), 
Signe Krog Nielsen (6. sem.), Rune Tønnesen (10. 
sem.), Bjarne Kjær (12. sem.), Liv Lauritsen (11. 
sem.), Rasmus Pinnerup (2. sem.), Lamaa Al-Farra 
(1. sem.), Line Malmer (6. sem.), Line Engelbrecht 
(3. sem.)
Mødeleder: Sabrina
Referent: Line E
 
1. Formalia 
- Dagsorden godkendt
- Referatet fra sidste møde godkendt.

2. Nyt fra semestrene
- 1. semester Det er svært at få folk til at komme 
til HR-møder. Lidt panik i forhold til IT-eksamen, 
men det er ikke aktuelt længere, da IT-eksamen 
er blevet udsat til vintereksamen. 1. semester 
efterlyser kaffeautomater flere steder på Panum. 
Sabrina oplyser, at de forhåbentlig er på vej. 

- 2. til 12. semester: intet nyt.

3. Nyt fra udvalg
- Møde i kvalitetsudviklingsudvalget i slutningen af 
april. Dagsorden kommer ud på mailinglisten.

- Sabrina gør opmærksom på, at ALLE meddelelser 
fra udvalg (hvis de ikke skal debatteres) i fremtiden 
skal skrives ud på mailinglisten med titlen: ”Nyt fra 
udvalg: udvalgsnavn”. Der vil én gang om måneden 
så blive udfærdiget et nyhedsbrev som bliver trykt 
sammen med referatet af MSR-mødet. På denne 
møde kan vi forhåbentlig afkorte mødelængden 
og samtidig orientere de studerende om, hvad der 
foregår i udvalgene.

4. Studienævnet
- JTJ’s forslag om ved spoteksamen på 3. semester 
at ændre tiden ved hver post fra 3 til 2 minutter 
for at afkorte længden af eksamensdagen. Dette 
ses ikke som værende en god idé, da en lang 
eksamensdag i sig selv ikke er et argument for at 
afkorte en hel eksamen. Hellere ses det at man 
vender tilbage til den ’gamle’ model med 2 parallelle 
forløb. På længere sigt bør eksamensformen på 3. 
sem. nytænkes. Dette tages op senere

- Godkendelse af plan for 4. semester. Bilag er 
ikke kommet ud, så vi kan ikke tage stilling. Stu-
dienævnsrepræsentanterne må tage stilling på 
MSR’s vegne til mødet.

- holdstørrelse på 11. semester. Ud fra evalueringer 
fra de studerende (spørgeskemaresultater) ser det 
ikke ud som om, at store hold umiddelbart er et 
problem. 

- Indledende drøftelser omkring begrænset optag 
på kandidatdelen på medicinstudiet. Ifølge uni-
versitetsloven har man på medicinstudiet krav 
på at blive optaget på kandidatdelen i direkte 
forlængelse af bestået bacheloreksamen. Kapac-
itetsproblemer opstår, når bachelorstuderende 
fra SDU eller AU vil optages på kandidatdelen i 
København, hvor der egentlig ikke er plads – især 
ikke i klinikken. Selve ideen om begrænset optag 
blev diskuteret, og der var enighed om, at det ikke 
var optimalt, men kunne være en nødvendighed. 
Hernæst blev det diskuteret hvorledes der så skulle 
diskrimineres imellem ’ansøgerne’. Det er ikke 
tilladt at diskriminere ud fra hverken alder, køn 
eller universitet fra hvilket man har sin eksamen. 

BASISGRUPPER
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Det mest oplagte er derfor karaktergennemsnit 
fra bachelordelen. Dette ses ikke som værende en 
god idé, og der bør undersøges andre metoder at 
udvælge de optagne på, såfremt det begrænsede 
optag bliver aktuelt.

- AMEE: Forslag til retningslinier om deltagelse 
på konference. Der er ikke
samme vilkår for studenterrepræsentanter, 
studievejledere og VIP’ere. Dette opfattes ikke 
som rimeligt

- Kapacitetsproblemer i klinikken: Ved gennem-
gang af rammeplaner på sidste studienævnsmøde 
blev det klart, at der var tydelige kapacitetsprob-
lemer på især 7. og 9. semestres klinikophold. Om-
fanget af disse problemer er nu klarlagt. På grund 
af nye hospitalsplaner i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland forventes dette fremover at være 
et tilbagevendende problem.
Bjarne foreslog på sidste Studienævnsmøde en løsn-
ingsmodel med 3 rul på 7. semester i modsætning 
til de nuværende 2. Det 3. rul skulle indeholde ren 
klinikundervisning og derved skabe mere plads på 
afdelingerne. Desuden kan man forvente en lille 
afkortning af klinikopholdene. Der er tilslutning 
til denne model. 

5. Sundrådet
- herunder den fremtidige stemmefordeling ved 
afstemninger:
Vedtægtsændringer i Sundrådet: Sabrina ønsker at 
bringe et forslag frem på generalforsamlingen om, 
at alle foreninger under Sundrådet har én stemme 
i alt, hvad der drejer sig om fakultetsanliggender. 
Dvs. at én person har én stemme, fra den gruppe 

vedkommende repræsenterer og én personlig 
stemme. Dette vil betyde af MSR ”mister” sine 6 
foreningsstemmer, men forslaget bringes frem for 
at ligestille alle grupper under Sundrådet mest 
muligt.

6. Nyt fra Bestyrelsen 
- herunder økonomi:
- økonomien er overdraget. Joachim har nu adgang 
til kontoen og kan refundere udlæg.
- godkendelse af regnskab 2006. Har været sendt 
ud. Rune fremlagde regnskabet. Regnskab god-
kendt.
- resultatet af økonomi-seminaret. Omlæggelse af 
økonomien, da vores økonomiske situation har æn-
dret sig. Nyt foreløbigt budget lagt for dette år.

7. Sommerhustur
- I Line E’s sommerhus på Falster. Sabrina låner 
minibus, så vi kan køre derned. Weekenden uge 
26 eller uge 28. Sabrina sender invitation ud. 
Tilmelding til Sabrina inden 1. maj + indbetaling 
af depositum 150 kr. 

8. Stormøde i Odense
- Stormøde d. 14. april. Tilmeldte: Line M, Sabrina, 
Line E, Steven. Andre interesserede skal tilmelde 
sig til Sabrina hurtigst muligt. Tema: ”Det uhen-
sigtsmæssige uddannelsesforløb”. Fortsættelse af 
arbejdet med fælles bachelor-projektet.    

9. Basisgruppebaren
- MSR’s tema: Røv-bar. Indkøb af platikrøve, ud-
deling af brune stjerner.
- Frivillige: Tilmeldte indtil videre: Line M, Sab-
rina, Joachim, evt. Hans Jacob i døren kl. 14, evt. 
Bjarne den første time. 

BRAIN-DRAIN VS UDENLAND-
SKE LÆGER

Vi er to af de studerende, der deltog i torsdagens 
demonstration mod den nye reform af lægeuddan-
nelsen indgået mellem Danske Regioner, Regerin-
gen og Lægeforeningen. 

Som mange andre er vi meget imod denne aftale, 
indgået hen over hovederne på de studerende og 
som i den grad får indflydelse på vores fremtid i 
det danske sundhedssystem. 
I den forbindelse synes vi FADL har gjort et flot 
stykke arbejde, med at få mobiliseret den mod-
stand, der blandt andet kulminerede i torsdagens 
fremmøde. 

Under en af talerne blev der imidlertid sagt noget, 
som vi føler os nødsaget til at knytte en kommen-

tar til. Som et argument for, hvorfor denne nye 
reform ikke er hensigtsmæssig blev det fremført, 
at lægerne, som en konsekvens af denne vil flygte 
til Sverige, industrien, det private osv. Det blev 
endvidere antydet, at ovenstående vil medføre, 
at langt flere udenlandske læger derpå vil finde 
beskæftigelse på danske hospitaler. Formidlingen 
af dette budskab skete på en måde, som vi synes 
fuldstændigt fordrejer debatten. 

Vi har i Danmark ikke bare en omfattende læge-
mangel, men en omfattende speciallægemangel, 
særligt i yderområderne. Denne lægemangel bliver 
imødegået ved at ansætte udenlandske læger i 
stillinger som ikke kan besættes af danske læger, 
blandt andet fordi det er stillinger i specialer, der 
er mindre populære eller stillinger på sygehuse, 
der ligger udenfor de store byområder. De læger, 
der ansættes, har af forskellige grunde (formentligt 

økonomiske eller politiske grunde) valgt at forlade 
deres eget land og deres familie, for at arbejde i 
Danmark. 

Argumentationen for, at dette er problematisk bør 
være i henhold til ”brain-drain” problematikken og 
ikke som argumentation imod den nye reform. Som 
det også blev sagt i torsdags, så vil de lægestuder-
ende ikke tvinges til bestemte specialevalg ligeså 
lidt som vi vil tvinges til ansættelse bestemte steder 
i Danmark. At udenlandske læger søger arbejde i 
Danmark bør derfor værdsættes!

Heidi Bansholm Hansen &
Stine Borch Thorup

Demonstration d. 10/05 2007
MALPLACERET MUSIKVALG OG 
VATTET BUDSKAB

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til FADL 
for at arrangere torsdagens demonstration. Det var 
virkelig flot at så mange mennesker dukkede op, 
selv fra Odense og Århus, og det var en fornøjelse, at 
vi alle kunne stå sammen og kæmpe fælles sag. 

Jeg synes alt i alt, det var et rigtig imponerende 
arrangement, der blev stablet på benene. Der er 
dog nogle områder, hvor jeg som FADL-medlem 
ikke følte mig særligt godt repræsenteret. F.eks. 
kan det nævnes, at en af talerne insinuerede, at 
der skulle være kvalitetsforskel mellem danske og 
indiske læger. Og at musik-temaet var fuldstændig 

malplaceret – hvem fanden gider høre ”Don’t worry, 
be happy”, når man er hamrende sur og utilfreds 
med situationen?! 

Hvad værre er, at alle tre taler ved Christians-
borg manglede den styrke og slagkraft, som man 
forventer af en ledelse ved en demonstration, der 
omfatter så mange mennesker. Det slog mig, at 
ingen af talerne satte nogen krav til Foreningen af 
Yngre Læger eller Lars Løkke om at tage aftalen 
op til genforhandling. Ordlyden var nærmere: ”Vil 
I så ikke nok lade være med at gøre det samme 
igen næste gang?” Og dertil er svaret for dem jo 
enkelt: ”Jo jo, det skal vi da nok”. Jeg ved godt, 
at aftalen sandsynligvis ikke bliver ændret nu, 
men en demonstration giver overhovedet ingen 
mening, hvis man ikke stiller klokkeklare krav. 

Hvad er det så egentlig man demonstrerer imod? 
Jeg følte mig lidt til grin og var meget skuffet 
over, at talerne ikke krævede noget som helst! Vi 
kunne have stillet krav om revurdering af aftalen 
eller kræve en overgangsordning og ellers true 
med boykot af eksamen til sommer – se det er der 
gennemslagskraft i – tænk jer hvilke konsekvenser 
det ville give, hvis der manglede en hel årgang af 
læger. Jeg synes, FADL-ledelsen bør hanke mere 
op i sig selv, turde stille ultimative krav og holde 
sig fra uheldige udtalelser. Jo tak!

Line Damsgaard, 9.sem.

10. Meddelelser
- Sabrina meddelte, at hun stopper som formand 
for MSR fra næste generalforsamling. 

11. Evt.
- Løn under klinikophold: Det blev foreslået at man 
burde have løn under klinikophold. Holdningen 
var dog at løn indebærer et øget ansvar som ikke 
bør indgå på de tidlige klinikophold. Det er den 
enkelte frit for at tage et lægevikariat og få en 
læge til at underskrive logbogen så man kan få 
det godkendt som ophold såfremt man har tillært 
sig samme færdigheder som en studerende der har 
fulgt semesteret. 

- Meningen med 9. sem.’s skriftlige eksamen: Der 
blev spurgt til, hvad meningen med den skriftlige 
eksamen på 9. semester er, da man allerede er 
blevet eksamineret i meget af stoffet på hhv. 6. og 
8. semester. Det er et relevant spørgsmål at stille, 
men erfaringen fra eksamen er ofte at de studer-
ende overvurderer den og at den er ret fair. Man 
bør derfor måske gøre noget ved den information 
de studerende får om niveauet og forventningerne 
til eksamen.

- Bogmarked: Der blev fremlagt retningslinier for 
medhjælpere til bogmarkedet. Disse blev godkendt. 
Retningslinier vil blive oploadet på MSR-aktive’s 
grupperum.  

Debat

BASISGRUPPER



13
VI SKA’ DA HA’ SYGE/RE-EKSA-
MEN – NU!
På medicinstudiet er der lige nu ingen syge/re-
eksamen på 3., 4., 5., 8., 9., 10. og 11. semester. Det 
medfører at vi som studerende risikerer at blive 
forsinket mindst et halvt år i vores studie, hvis 
blot vi dumper en enkelt eksamen, eller er syg på 
eksamensdagen.

Fakultetet er som udgangspunkt meget tilbagehold-
ende i forhold til at indføre syge/re-eksamen, fordi 
det koster penge til lokaleleje, eksamensvagter, 
censorer osv. Dette opfatter Demokratiske Medi-
cinere som helt uholdbart – det kan næppe være 
rimeligt, at vi skal forsinkes i vores studie pga. 
manglende syge/re-eksamen, når politikerne sam-
tidig fokuserer på at få løst problemet med mangel 
på uddannede læger – særligt speciallæger. Der 

Kære Helge Sander,
 
Vi henvender os til dig, i vores egenskab af repræsentanter for de lægestuderende i Studienævnet for Medicin, på 
Københavns Universitet. For en god ordens skyld, vil vi gerne lige indledningsvis understrege, at vi med denne hen-
vendelse udelukkende repræsenterer vores egen studenterpolitiske organisation, ”Demokratiske Medicinere”, og at 
nærværende henvendelse således skal ses som et udtryk for vores egne holdninger, som ikke nødvendigvis deles af 
fakultetets ledelse, og/eller studienævnets øvrige medlemmer. Vi har sendt enslydende henvendelser til de uddan-
nelsespolitiske ordførere for S, V, K, R, SF og Ø samt pressen. 
 
På medicinstudiet blev der som bekendt i år 2000 indført en ny studieordning, hvor det tidligere noget gammeldags 
organiserede medicinstudie, blev moderniseret med nye undervisningsmetoder, og bedre integration mellem fagene. 
I forbindelse med denne revision, valgte man desværre også, at afskaffe syge/re-eksamen på de fleste semestre. Dette 
medfører, at vi på medicinstudiet i dag, kun har syge/re-eksamen ved deciderede stopprøver, hvor spærreregler i 
studieordningen forhindrer at man kan forsætte på næste semester, hvis ikke eksamen er bestået. Dette betyder i 
praksis, at vi som lægestuderende næsten altid forsinkes mindst et halvt år i vores uddannelse, hvis vi dumper blot 
én eksamen. Det samme gør sig gældende, hvis en studerende en enkelt gang er syg på eksamensdagen - en situa-
tion som bestemt ikke er urealistisk i løbet af 6 års studie. Nu kunne man jo med en vis ret anføre, at man i så fald 
”blot” må tage to eksaminer til næste termin. Dette er i teorien tilladt iflg. studieordningen, men i praksis er det 
umuligt at læse så stort et pensum op på en gang. Når en studerende en sjælden gang imellem alligevel forsøger at 
tage to semestres eksamener samtidigt, resulterer det næsten altid i at en eller begge eksamener dumpes. Derfor fra-
råder studievejledningen naturligvis også generelt, at en studerende forsætter på næste semester, hvis han eller hun 
dumper, eller er syg til en eksamen, på et af de semestre hvor der ikke er adgang til syge/re-eksamen. Helt konkret 
drejer det sig om over halvdelen af eksamenerne på uddannelsen – der er således ingen syge/re-eksamen på 3., 4., 
5., 8., 9., 10. og 11. semester. Medicinstudiet består af 12 semestre, alle af 6 måneders varighed.
 
En af de helt store forhindringer i forhold til at genindføre syge/re-eksamen på medicinstudiet på KU er, at det 
medfører en ekstraudgift for fakultetet. Med den nuværende taxameterordning giver det ingen gevinst for fakulte-
tet at uddanne lægestuderende hurtigt, idet STÅ-midlerne udbetales på baggrund af beståede eksamener, uanset 
hvornår disse bestås. Vi mener, at denne ordning er højest uheldig set fra et samfundsøkonomisk og sundhedsfagligt 
synspunkt, i det der næppe kan være tvivl om, at det er en god forretning for samfundet - og tilmed en fordel for 
sundhedsvæsnet - hvis lægestuderende kommer gennem studiet uden unødige forsinkelser. Som bekendt er det f.eks. 
et problem i sundhedsvæsenet netop nu, at der er mangel på læger – særligt speciallæger. Desværre afspejler dette sig 
ikke med den nuværende ordning, i fakultetets økonomiske incitamenter, da det som førnævnt udløser det samme 
økonomiske tilskud, når en studerende består en eksamen, uanset om den studerende er blevet ½-1 år forsinket i 
sit studie, pga. manglende syge/re-eksamen. Derfor håber vi, at du vil være med til at finde en politisk løsning, der 
sikrer at det kan betale sig for fakultetet at udbyde syge/re-eksamen, således den enkelte læge uddannes hurtigere 
end det er tilfældet lige nu.
 
Vi mener at ovenstående er yderst relevant i forbindelse med den nuværende revision af speciallægeuddannelsen, 
da det næppe giver mening at forkorte tiden det tager fra en læge starter i turnus, til han er speciallæge, uden også 
at fjerne åbenlyse forhindringer på grunduddannelsen. En (gen) indførelse af de manglende syge/re-eksaminer, 
vil efter vores opfattelse være en væsentlig studieforkortende forbedring på medicinstudiet. På den anden side har 
vi naturligvis forståelse for at fakultetet, med de nuværende økonomiske rammer, ikke har mulighed for at frigøre 
penge til afholdelse af syge/re-eksamen, uden at skulle skære i undervisningen. Da det næppe er hensigtsmæssigt 
at forringe uddannelsens faglige indhold med det ene formål at afkorte studietiden, håber vi derfor at du vil arbe-
jde for f.eks. at ændre taxameterordningen, således det giver en økonomisk bonus for fakultetet at uddanne læger 
hurtigere. Vi står meget gerne til rådighed med yderligere information om problemstillingen.
 
Med venlig hilsen
 
Stud.med. Jens Helby Petersen, stud.med. Maria Eiholm Frederiksen og stud.med. Kristian Aasbjerg Andersen

Brev til videnskabsministeren fra Demokratiske MedicinereBrev til videnskabsministeren fra Demokratiske Medicinere

er ingen tvivl om, at det er en god forretning rent 
samfundsøkonomisk at bruge penge på syge/re-
eksamen. Hvis medicinstuderende undgår den 
slags unødvendige forsinkelser i studiet, bliver vi 
hurtigere læger og derved også hurtigere special-
læger. Vi opfatter det således som kassetænkning, 
når fakultetet er afvisende overfor syge/re-eksamen 
pga. de ekstra udgifter.

Vi har derfor henvendt os til videnskabsminis-
teren (Helge Sander) og de uddannelsespolitiske 
ordførere for S, V, K, R, SF og Ø, for at bede dem 
tage sagen op. Vi håber at dette kan medvirke til, 
at taxameter-ordningen ændres, således det kan 
betale sig for fakultetet at udbyde syge/re-eksa-
men på alle semestre. En sådan ændring vil være i 
samfundets, sundhedsvæsenets og de studerendes 
interesse. Du kan læse vores henvendelse til poli-

tikerne andetsteds i denne udgave af MOK.

Indtil videre har vi fået svar fra venstres uddan-
nelsespolitiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, 
der skriver at han forstår vores problemstilling, og 
vil arbejde for at sikre at syge/re-eksamen bliver et 
lovkrav. Jyllandsposten har på baggrund af vores 
henvendelse også skrevet en artikel om emnet – læs 
artiklen på www.DemokratiskMedicin.dk/JP. Vi 
venter stadig på svar fra videnskabsministeren, 
og de øvrige uddannelsespolitiske ordførere, men 
vi sørger naturligvis for at informere yderligere, 
når der er nyt i sagen.

Jens Helby Petersen, 
formand for Demokratiske Medicinere, 
medlem af studienævnet for medicin

DEBAT
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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

Den 10. maj var over 1200 lægestude-
rende på gaden i protest mod tvangs-
elementerne i Regeringens nye reform 
af speciallægeuddannelsen. Det førte 
til indslag i TV-avisen, TV2 NEWS, Politi-
kens net-tv og andre nyhedsmedier, på 
trods af mange andre store nyhedshi-
storier samme dag. Det blev dog ikke 
til nogen reaktion fra Lars Løkke Ras-
mussen. Derfor fortsætter vi den fælles 
kamp.

Kampen foregår på forskellige fron-
ter, og der er brug for din hjælp. 

Hvad kan jeg gøre?

Skriv læserbreve til aviserne. Jo flere 
der bringer emnet op, des bedre. Brug 
evt. nogle af punkterne fra faktabok-
sen om aftalen. Kontakt dine venner 
hos DR, Politiken, Jyllandsposten eller 
lignende. Alle kontakter skal aktiveres. 

Alle fantasifulde indslag skal prøves. 
Det er de skæve og alternative vinkler, 
der virkelig gør at der kommer fokus 
på sagen i medierne. Det gælder di-
verse aktioner, happenings, plakater 
o.lign. Tag et frisemester. Det er nu du 
har tiden til at dygtiggøre dig og prøve 
ting af – evt. skrive en ph.d. Det er der 
ikke tid til når du er færdig. Uden læger 
er der ingen tvang.

Worsøe & Winther

Kritikken af Mette Worsøe og Jens 
Winther Jensen fortsætter. Uden ind-
dragelse af deres eget bagland har de i 
denne sag forpligtet to stærke forenin-
ger til at stå passivt på sidelinjen mens 
vores arbejdsvilkår forringes. Hertil 
kommer at de har handlet hen over 
hovedet på de mennesker som aftalen 
rent faktisk kommer til at påvirke. Det 
kan vi ikke sidde overhørigt – hverken 
som studerende eller færdige læger.

Yngre Lægers informationsafte-
ner

Samtidig bør alle møde op når 
Yngre Læger afholder informati-
onsaftener om den nye aftale:

København:
Tirsdag den 15. maj, kl. 17.30 på 
Rigshospitalet, aud. 2.

Århus:
23. maj kl. 17.30-20.00. Lokalet ikke 
fastlagt.

Odense:
30. maj kl 17.30-20.00. Lokalet ikke 
fastlagt.

Send en mail til yl@dadl.dk med 
dit navn og hvilket møde du delta-
ger i.

HVAD SKER DER NU?

DR1 (http://www.dr.dk/DR1/
TVAVISEN/tvaindslag.htm)
(08:30 min inde i klippet)

P3-Nyhederne (http://www.dr.dk/nyheder/htm/
service/asx/P3N/Torsdag/1700.asx (1min 38sek 
henne)

Tv2NEWS (kort indslag kl. 17.45) Netavisen Sjælland (http://www.netavisen-
sjaelland.dk/news.php?extend.1099)

TV2 Pressemeddelelse fra Enhedslisten (http://www.
enhedslisten.dk/node/7633)

Ritzau Dagens Medicin (http://dagensmedicin.
dk/nyheder/nyhed/ar ticle/hundredvis- af-
laegestuderende-samlet-til-demonstration)

Urban Ugeskrift For Læger

PRESSENS DÆKNING AF FADLS DEMONSTRATION 10. MAJ 2007

Der skal stilles kritiske spørgs-
mål til den nye ordning, fx:

Hvorfor vælger Worsøe at bakke 
op om aftalen på de nuværende 
studerendes vegne?
Når Bent Hansen fra Danske Re-
gioner udtaler kritik af den ned-
skårede turnus, hvorfor tør Wor-
søe så ikke udtale en ordentlig 
kritik af 4-års-reglen?
Når der ikke er implementeret 
en overgangsordning, hvad 
forestiller Worsøe sig skal ske 
med alle de studerende på sid-
ste del af studiet når de skal 
konkurrere med læger der ikke 
har 4-års-reglen hængende over 
hovedet?
Hvorfor er det ikke rejst kritik af 
at en ph.d. kun godskrives med 
halvdelen af tiden?
Mener Worsøe at de ’fingeraf-
tryk’ YL har fået på aftalen op-
vejer de negative konsekvenser 
4-års-reglen vil have for rigtig 
mange mennesker?
Tror man virkelig, at arbejds- og 
uddannelsesvilkår forbedres i 
de områder der i dag er upopu-
lære, når folk ikke længere kan 
vælge dem fra? Er incitamentet 
for dette så ikke netop fjernet?

•

•

•

•

•

•
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Networking

De ansvarlige politikere skal hol-
des til ilden ift. den indgåede aftale. 
Brug aftenen som en mulighed for 
at møde sympatiserende yngre læ-
ger. Videresend denne flyer så de 
fremmødte læger kan sprede bud-
skabet på de lokale sygehuse. Folk 
skal fortsat opfordres til at skrive 
under på underskriftsindsamlingen 
på www.studmed.dk. Lægerne kan 
bruge TR-netværket nedefra til at 
skabe de gode kontakter på tværs 
af afdelinger og hospitaler.

Politikerne

Vi har tidligere været i kontakt 
med flere sundhedsordførere i Fol-
ketinget. Det arbejde fortsætter. 
Bl.a. ved at bede om foretræde for 
Folketingets sundhedsudvalg, der 
har som opgave at udøve parla-
mentarisk kontrol med Regeringen. 
Det handler ligeledes om at påvirke 
de politiske partier til at tage sagen 
op, som Per Clausen (MF for En-
hedslisten) allerede har gjort ved 
at stille Sundhedsministeren fire 
spørgsmål, der skal besvares senest 
den 21. maj. 

Hvordan hjælper jeg som læge?

Udbred kendskabet til aftalen på 
din afdeling og dit sygehus. Op-
sæt plakater og læg flyers rundt 
omkring. Vi er ved at lave en lille 
Powerpoint præsentation, der kan 
vises på et par minutter på mor-
genkonferencen. Aktivér også dine 
ældre kollegaer. Vi har fået støtteer-
klæringer fra mange speciallæger, 
der kan se ulemperne i den nye af-
tale.

Vi eftersøger fra FADLs side som 
minimum en kontaktperson per 
sygehus til at koordinere videre in-
formationstiltag. Dem vil vi sende 
plakater og flyers til – enten per 
mail eller normal post. Hvis du er 
interesseret i at hjælpe med at ak-
tivere dine kollegaer ude lokalt, så 
skriv en mail til andresen@fadl.dk. 

Strejke / Blokade

Der er mange medlemmer, der har 
kontaktet os og foreslået at vi skal 
nedlægge arbejdet som FADL-vag-
ter på sygehusene. Det er selvføl-
gelig en handling som virkelig ville 
kunne ramme hårdt, og som ville 
skabe stor opmærksomhed om-
kring sagen. Det ville også tvinge 
de politiske beslutningstagere ind 
i sagen. Det er desværre bare ulov-
ligt, og FADL kan derfor ikke støtte 
en sådan aktion.

For yderligere informationer se 
www.fadl.dk eller kontakt:

Morten Andresen

andresen@fadl.dk

tlf: 2244 2343

Bjarne Skjødt Worm

bjarne@fadl.dk

tlf: 28 222 122

Mikkel Fode

mikkel@fadl.dk

tlf: 2621 3800

FAKTA-
BOKS

Kritikpunkterne i korte træk
• Den nye reform benytter 

tvang til at løse problemer, der 
er opstået pga. kortsigtede po-
litiske ’løsninger’ i 80’erne og 
90’erne. 

• Ved at presse læger unø-
digt hurtigt gennem systemet 
fremelsker man ensporede læ-
ger, med meget snævre kom-
petencer. Det går ud over pa-
tienterne.

• Det at tvinge læger ud i 
specialer de ikke ønsker, er et 
enormt indgreb i den person-
lige frihed. Et indgreb, der vil 
have katastrofale konsekvenser 
for både læger og patienter.

• Uden engagement og ar-
bejdsglæde vil der ikke i sam-
me grad være et incitament til 
dygtiggørelse som læge. 

• Der lægges op til at tidsfri-
sten skal indføres uden over-
gangsordning. 

• En ph.d. grad giver kun dis-
pensation for halvdelen af den-
nes forløb, hvilket nødvendigvis 
vil betyde en nedgang i antal-
let af sundhedsvidenskabelige 
ph.d’er. Der bliver bare ikke tid 
til det, og det står i voldsom 
kontrast til regeringens erklæ-
rede mål på området.
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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 MEDDELELSER

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 
specifikke krav.

-SPV-Hold 1300: 
Herlev Hospital, Otopædkirurgisk afdeling. 
Aftenvagter alle ugens dage, 
 i perioden fra den 25. juni – 31. august.
Krav: Min. 150 SPV-, timer
Løn: SPV-holdløn

-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: 

SOMMERHOLD 2007
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 dage, opstart 
hurtigst muligt til den 30. juni
Krav: Min. 200 SPV-timer, bestået 3. semester
Løn: SPV-holdløn

-Lægesekretær- Hold 1702: 
Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk 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 jour-

nalskrivning m.m. Arbejdstid aftales med den 
ledende Lægesekretær Jette Nolsøe
Krav: Min. 3. semester og min. 200 SPV-timer, vagt-
tagere med højt semestertrin vil blive prioriteret 

-VT-Hold 2009: 
Gentofte Hospital, Thoraxkirurgisk afdeling R. 
Døgndækkende, alle ugens dage. Opstart 
hurtigst muligt til den 31. august. OBS. Holdet er 
medicingivende. 
Kompetencebeskrivelse kan rekvireres på VB.
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-holdløn
                  
-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

-MVS-Hold 1406: 
Medicingivende hold. Gentofte Hospital, afdeling 
F 825. Dagvagter weekender i perioden fra juli til 
31. august. 
Krav: Min. 200 VT-timer, bestået 8. semester.
Løn: MVS-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 din 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. 3524 5402 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. 

OBS .  LUKKEDAGE  PÅ VAGTBUREAUET

Vagtbureauets ekspedition, bogholderi samt kur-
susafdeling holder lukket for både personlig og 
telefonisk henvendelse følgende dage:

Fredag den 18. maj, Torsdag den 31. maj og  fredag den 1. juni  
samt Grundlovsdag  tirsdag  den 5. juni.

Der er ingen ændringer for vagtafdelingen.

VAGTBUREAUET
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WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 4 NYE HOLDM-
EDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdsti-
den er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt og har et godt 
samarbejde både indbyrdes og med de andre 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Du skal kunne:
-Have min. 300 SPV-timer
-Deltage i introduktion torsdag d. 31/5 kl. 14-16 
-Være på holdet i mindst 1 år.
-Tage 3-5 pr. måned hele året – incl sommer og 
eksamensperioder.
-Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver en vis dedikering (holdånd).
-Relevant erfaring er en fordel, men ikke noget 
krav
-Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25/5 kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold 

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.25.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.

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. 

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

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams 
(neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som 
BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 
babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, 
forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
- Min 250 vt-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes.Har du ikke 
BVT kursus, forpligtes du til tage førstkommende 
BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
-  Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter  vagtbind-
ing på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min1 år.
-  Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter):
-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.maj 2007 via 
fadl-vagt.dk – København – tilmelding til hold 
– hold 4301.
Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

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

VAGTBUREAUET

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.

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.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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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, opsøgende 
og du skal have et ønske om at yde en høj 
sygeplejefaglig standard 

Løn : SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 18.maj kl. 10.00 via 

HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET SØGER NYE MED-
LEMMER

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

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

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

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets 
thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit 4141. 
Det er en stor afdeling med mange forskellige 
spændende patienter, hovedsagelig coronar 
bypass- og klapopererede patienter. Desuden 
lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- 
og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfun-
gerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt, og kender alle hinanden, hvilket gør 
det let at komme af med vagter. Vi holder nogle 
gode holdmiddage, og nogle endnu bedre 
fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af 
holdet, og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 
3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. 
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskel-
lige patienter, er det nødvendigt med en grundig 
indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. 
Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå 
ned til 4 vagter pr. måned.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Ansøgningsfrist er d. 15. juni kl. 1200. Dato for 
ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. Føl-
gevagter afholdes i juni/juli, således at ansatte vil 
være vagtaktive fra juli 2007.

Yderligere info fås hos holdleder:  Nico-
lai Preisler: 6177 8982 npreisler@hotmail.com
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding andre.

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 op-
gaveløsning og ansvarsfølelse
·For at sikre rutine, minimum 4 vagter pr. md.
·Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Fredag den 25.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 

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.25.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 

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

VAGTBUREAUET
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her ses Chris lige før han sætter tænderne i döner 
mit heißes sauce

Vi fik desværre aldrig prøvet den lokale ret med 
det fængende navn "Strammer max". Vi turde ikke 
spørge hvad der ligger bag navnet, men en hurtig 
søgning på Google gav nedenstående resultat.

Turens absolutte kulinariske højdepunkt kom 
dog helt bag på os. I den 11. time, ombord det 
udemærkede skib Prins Joachim, nød vi en udsøgt 
gang Spaghetti Bolognese (bedre kendt som pasta 
med lort) til den helt rimelige pris af 52,50 kr. 

Herfra kan kun lyde en klar anbefaling af Berlin 
som dit næste feriemål.

Mok-red/Martin & Chris

billeder af Knut:

For ikke at kede jer alt for meget, skal vi selvfølgeligt 
nok lade være med at fortælle om ALT, hvad vi 
lavede, - det kan vi ikke en gang selv holde ud at 
læse om, men fremhæves skal dog döner-kebaben 
Cleopatra fra Schønhauser allé. Alle, der på et 
tidspunkt i deres liv befinder sig i nærheden bør så 
afgjort lægge et visit forbi. For 2.20 Euro får man 
en udsøgt döner.
Stedet udmærker sig ved at bruge hele FIRE slags 
salat! Det kommer man dog hurtigt over, når man 
først når i bund og sætter tænderne i det saftige 
kød. Sejlende i olie og chilisovs er det en ren åben-
baring for gaster.

Nu skal man selvfølgelig også prøve de lokale speci-
aliteter. På Kurfürstendam ligger en hyggelig biks, 
der sælger mange særegne retter som "Whopper", 
"Whopper Cheese" og "Whopper mit alles".

KNUT - EN FORFÆRDELIG SØD TYSK ISJBØRN

Moks egne Martin og Christen (aka. Templet og 
Psyko/The Biceps) er netop hjemvendt fra en skøn  
weekend i Berlin. Årsagen til denne lille "afstikker" 
til landet med det kommanderende sprog var 
såmænd overståede eksaminer og lidt for god tid. 
Vw Foxen blev tanket op, GPS´en indstillet og des-
tinationen blev sat som East7 Hostel, Prenzlauer 
Berg, Berlin. Et kvarter, der vel kan sammenlignes 
med det pænere Vesterbro. 6 timer efter afgang 
kunne vi parkere Foxen lige foran indgangen til 
hostellet, - über-luksus!

Her ses Templet foran vores Hostel. Den hvide sk-
rammelkasse ved siden af ham er IKKE Foxen!

Der blev lynhurtigt pakket ud, for tre dage var ikke 
lang tid, når man både skulle shoppe, være kul-
turel, drikke og vigtigst... i ZOO for at se Knut.

Da vi satte os i "loungen" på hostellet og begyndte at 
drikke "Fiske-fjæs" og øl, gik det hurtigt op for os, at 
vi var blevet meget meget gamle. Af en eller anden 
grund var der ingen, der syntes "Ring-a-ling" med 
Tiggy og "Coco Jambo" med Mr. President var det 
fedeste festmusik. Under påskud af at være cand.
med.'er fik vi dog hurtigt sat os på festtronen og 
trumfede ethvert forsøg på at styre begivenhederne 
i en anden retning end den vi ønskede.
Da klokken nærmede sig midnat var de øvrige 
gæster, der var blevet lokket til af virakken om-
kring de to gakkede danskere, ved at være klar til 
aftenens "main event". Til tonerne af Arnolds træn-
ings-LP fra 1984 "Total Body Workout" begyndte 
Psyko og Templet at flekse max. Jublen ville ingen 
ende tage, da Psyko lavede "Tricep dips between 
chairs". Fra dette tidspunkt fortoner resten af 
aftenen sig i et blackout.

Dag 2: Med gigantiske tømmermænd tog vi metroen 
fra Senefelderplatz til Zoo. Det regnede ret meget, 
så vi følte os endnu mere sølle end vi måske be-
høvede... Køen i zoo var helt enorm lang! Samtlige 
forældre i køen troede vi var børnelokkere og 
passede utroligt godt på deres børn mens vi stod og 
svajede som visne blomster i vinden. Ingen kunne 
i deres vildeste fantasi tro på, at to fuldvoksne 
mænd skulle ind og se en isbjørne-unge. Nå, men 
ihvertfald stod vi i kø i ca. tre kvarter før vi fik 
mulighed for at beundre den lille hårbold! Tro os, 
det var det hele værd! Som det tydeligt kan ses på 
billederne pjattede og legede Knut rigtigt meget 
med en dyrepasser, der i dén grad lignede Mickey 
Fredie-Petersen! Faktisk skræmmende meget.

Bemærk hvordan Knut og Mickey Fredie-Petersen 
her er fanget i en mildest talt uheldig position. Alle 
forældrene holdt deres børn for øjnene!

På trods af mange andre spændende dyr, hvor især 
tigerdyrene var spændende, slog det os alligevel, 
at dyr ikke burde holdes i fangenskab, men det er 
en helt anden historie, så her kommer lidt flere 
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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.

EN VILD AFTEN I BYEN!


