
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

30. maj

Nr. XXIX

39. årgang

2 0 0 6 - 2 0 0 7



2
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:

Ukendt - meld dig på redaktionen!

Onsdag:  MOK nr 29, årgang 39 udkommer
  Næstsidste MOK i årgangen!

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Semestrets SIDSTE!!!

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK

Tjen 200,- og få dit navn her!

IT-support (uden IT og support) ydet af:
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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

MOK SØGER NYE TALENTER!

Er du ferm til Adobe InDesign? Photoshop? Er du (k)ærlig og har lyst til arbejde 
i et lille intimt "team" bestående af 6 søde medicinstuderende, der er spredt godt 
ud over semestrene? Kan du slet ikke finde ud af InDesign eller Photoshop, men er 
skriveglad og har lyst til at få dine meninger og budskaber ud til flere tusinde hver 
uge?

Kan du svare ja til bare nogle af ovenstående spørgsmål, vil vi meget gerne høre fra 
dig! Send en mail til:

mok@mok.info

og fortæl lidt om dig selv, hvad du er god til, hvad du mener at kunne bidrage 
med og så videre.  Efter sommerferien vil redaktionen i fællesskab gå de indsendte 
ansøgninger igennem og i fællesskab udvælge blomsten af Panums ungdom :-)

Arbejdet er ulønnet, men bærer lønnen i sig selv. 

Billetmrk. 00000001

HUN ER VERDENS 
FEDESTE BARN
 

Hun er syv år og vejer 222 kilo. 
Verdens fedeste barn kan spise 15 
burgere om dagen og drikker to 
liter cola til morgenmad. Se den 
chokerende film
 
sakset fra www.eb.dk 

Syv-årige Jessica Gaude må være verdens fedeste 
barn. Med sine 222 kilo kilo er det svært at fores-
tille sig, hvem der skal overgå pigen fra Chicago.

En daglig menu bestående af for eksempel 15 
burgere med pommes frites, adskillige kilo choko-
lade og fem liter cola har fået pigens vægt til at 
eksplodere. Morgenmaden består af hvidt brød, 
chips og et par liter cola. 10.000 kalorier indtager 
hun dagligt - anbefalet energiindtag for en voksen 
gennemsnitskvinde er 2400 kalorier!

For to år siden vejede hun ifølge en amerikansk 
tv-station ‘kun’ 110 kilo. Et besøg hos lægen result-
erede dengang i, at Jessicas mor fik strenge ordrer 
om at skære ned på fedtet, slikket og ikke mindst 
mængden af mad. Uden resultat.

Bare sulten
- Hun er sulten, er moderens reaktion på lægernes 
advarsler. Og det har Jessica åbenbart været 
hele livet.

- De første syv uger græd hun meget. Lægerne 
sagde, hun havde ondt i maven, men hun var 
sulten. Jeg gav hende en flaske, og hun ville 
have mere. Hun var konstant sulten, siger mor 
Carolyn, som tilsyneladende vælger at ignorere 
eksperternes råd.

Jessicas knogler har taget skade af den store vægt, 
og løb er udelukket for pigen, der for det meste må 
kravle hen over gulvet for at komme frem. Til ære 
for tv-holdet bliver det til et par sekunders dans, 
men så er pigen også forpustet.

Lægerne har advaret familien om, at Jessica ikke 
når at fylde otte år, hvis der ikke sker en afgørende 
ændring i hendes kost. Hun blev efter optagelsen 
af nedenstående videoklip tvangsindlagt og er 
kommet på en streng diæt.

http://www.metacafe.com/watch/576380/fat-
test_child_in_the_world/

REDAKTIONELT

OBS: Næste uge er 
sidste MOK!  

Deadline mandag 
d. 4. juni!
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Studievejledningen
OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL 
UNDERVISNING
Der er obligatorisk tilmelding til 
undervisningen på 6. – 12. semester 
den 1. juni

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

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

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

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

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

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

Hvordan bruger jeg den?
Telefonnummeret er: 70 22 81 31
Telefonlinien har åbent hver tirsdag og torsdag 
mellem 14:30 – 15:30. 

Hvis du er interesseret i en personlig samtale med 
en studenterrådgiver, er det ikke dette nummer, 
men 33 12 19 11 du skal ringe i stedet.

For mere information kan du se 
www.studraadgiv.dk 

PROFESSIONEL, GRATIS OG ANONYM - HJÆLP!
Er der noget i dit liv, psykisk, socialt eller økonomisk som forhindrer dig i 
at passe dit studie, er studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe dig 
tilbage på sporet!  

VIL DU BYTTE OM PÅ 10. 
OG 11.SEMESTER?
Ovenstående er en tillokkende mulighed 
for en variation, i et ellers meget 
skemalagt studie, men pas på du kan 
blive fanget i en situation, der gør det 
hele lidt mindre lyserødt!
Ifølge studieordningen af 2000 er der intet til 
hinder for, at de medicinstuderende vælger at tage 
11.semester før 10. semester. Der er dog fire meget 
vigtige forhold du lige skal overveje, inden du tager 
beslutningen om at bytte rundt..

Punkt 1 - Overbooking 
11.semester er et kort semester, hvor eksamin-
erne i de tre sansefag ligger i henholdsvis april 
for forårssemestrene og november for efterårsse-
mestrene. De andre dele af 11.semester er VKO 
og OSVAL II. Udsigten til en lang sommerferie i 
forårssemestret (april-september) gør, at mange 
gerne vil tage 11.semester i foråret. Dette re-
sulterer i, at antallet af studerende, der skal på 

  Studievejledningen for Medicin   Forår 2007,  Uge 22-23

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag 28/5 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin 
Tirsdag 29/5 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund
Onsdag 30/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard 
Onsdag 30/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Torsdag 31/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen
Fredag 1/6 0900 – 1000 1000 – 1300 Camilla Grønlund Hiul
Mandag 4/6 1100 – 1200 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin
Tirsdag 5/6 1300 – 1400 1000 – 1300 Stine Birkelund 
Onsdag 6/6 1600 – 1700 1300 – 1600 Gro Askgaard
Onsdag 6/6 1500 – 1600 1600 – 1900 Malene Esager 
Torsdag 7/6 1800 – 1900 1500 – 1800 Rasmus Storch Jakobsen
Fredag 8/6 0900 – 1000 1000 – 1300 Camilla Grønlund Hiul
 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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

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

Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende, 
offentligt tilbud til dig som studerende ved melle-
mlange og lange videregående uddannelser. Den 
nærmeste rådgivning ligger i kompagnistræde 
21 i indre by.

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

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

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

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

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

STUDIET
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11.semester er meget stort i forårssemestrene, og 
antallet af studerende på 10.semester er meget 
stort i efterårssemestrene. Dette går især ud over 
klinikundervisningen på 10.semester. Da univer-
sitetet kun råder over et vist antal pladser pr. 
semester, vil der blive overbooket på holdene. 
Resultat: Du får et ringere udbytte af de kliniske 
ophold og undervisningen på de forskellige afde-
linger på 10. og 11.semester!

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

Punkt 3 – Manglende eksaminer på 9. semester
Eksaminerne på 9.semester skal være bestået 
inden du kan blive holdsat på 11.semester. Tilmeld-
ingsfristen til undervisningen er henholdsvis 
1.december og 1.juni. Dette er før eksaminerne i 

slutningen af 9.semester. Har du således tilmeldt 
dig 11.semester direkte efter 9.semester, men 
dumper en eller flere eksaminer kan du ikke gå 
videre på 11.semester. Da tilmeldingsfristen til 
10.semester vil være overskredet på tidspunktet, 
hvor du finder ud af, at du er dumpet, kan du 
ikke nå at tilmelde dig, du må søge dispensation 
om at indgå i lodtrækningen om ledige pladser på 
10.semester og kan ikke være sikker på en plads. 
Resultat: Du kan blive ½ år forsinket!

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

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

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

StudietilbudInfo til 6. 
semesters-
studerende
TIL STUDERENDE PÅ 6. 
SEMESTER
Vedr.: jeres kommende 7. semester

Den samlede tid på de kliniske afdelin-
ger bliver uændret!

På grund af det store antal, der skal 
have klinik på 7. semester til efteråret, 
har det været nødvendigt at indføre en 
nødplan for efteråret til erstatning for 
den sædvanlige måde at afvikle semes-
teret på.

Nødplanen går ud på, at den kliniske 
undervisning koncentreres i to perioder 
hver på fem uger. De kliniske perioder 
er dermed kortere end før, men til gen-
gæld bliver de kliniske ophold uden 
anden undervisning. I har altså kun 
klinisk arbejde i løbet af de to gange 
5 uger.

Studienævnet vil følge forløbet af 
semesteret og vurdere den anvendte 
model, når semesteret er omme. Jeres 
tilbagemelding i den sammenhæng 
bliver væ-sentlig.

Planlægningen af semesteret finjusteres 
i disse dage og medfører ingen æn-dring 
af den anførte principmodel.

Venlig hilsen
 

Jesper Brahm
Studieleder for medicin

KAN DU TYSK, 
FRANSK ELLER 
NORSK?
Vil du udveksles i efteråret 2007?

International studieadministration har 
følgende ledige udvekslingspladser i 
efteråret 2007:

7. semester i Strasbourg
7. semester i Bonn
Og muligvis også 11. semester i 
Oslo

Hvis du er interesseret i en af disse 
pladser, så kontakt hurtigst muligt den 
internationale studievejleder Eva Maryl 
i 9.1.27 eller send en mail (evma@adm.
ku.dk).

Du kan finde mere information om ud-
veksling samt links til de pågældende 
universiteter på 
http://medicin.ku.dk/internationalt/

•
•
•

OSVAL II TILBYDES
Lyder forskning i diabetes og 
graviditet spændende?

I Center for Gravide med Diabetes, Rigshos-
pitalet, er vi en aktiv forskningsgruppe, hvor 
der er plads til flere. Vi kan tilbyde oplagte 
emner til en OSVAL II opgave eventuelt med 
efterfølgende publikation i et internationalt 
tidsskrift.

For yderligere information:
Læge, ph.d.-studerende 
Lene Ringholm tlf. 3545 0611

Overlæge 
Elisabeth Mathiesen tlf. 3545 8358

Overlæge 
Peter Damm tlf. 3545 1334

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.

OSKE OG AKUT PT!
Så kører de sidste 4 kurser før OSKE og AKUT 
PT, der er kursus 18 pladser på kombi-kursus og 
3x6 pladser på genoplivning. Ring og hør om der  
stadig er ledige pladser.

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 tilmeldingsfristen er 
overskredet.
Du kan i øvrigt tilmelde dig kurser pr. mail på: 
ceku@rh.regionh.dk 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg. 

MAJ-JUNI MÅNED:
TIR 29/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

ONS 30/5 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

ONS 6/6 Avanc. genoplivning 16.00-19.00

TOR 7/6 Kombi-kursus 16.15-20.30

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.

CeKU
CENTER 

FOR KLINISK 
UDDANNELSE

STUDIET
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AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud, har du karantæne for deltagelse i de 
gratis aftenkurser 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 redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende 

som er i begyndelsen af deres første kliniske 
ophold, til 6. sem studerende med særlig 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 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte 
undersøgelses teknik på rigtige patienter samt 
se eventuelle patologiske fund.

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret geno-
plivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. 
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.

Annoncer
STUDENTER HJÆLP / 
DELTIDSSEKRETÆR 
SØGES 
til speciallægeklinik i Valby.

Sekretærhjælp søges 2-3 timer et par eftermiddage 
om ugen. Du skal aflaste den faste sekretær m. 
primært journalskrivning efter diktafon. Derfor vil 
det være en fordel hvis du er rutineret i at skrive, 
og er bekendt m. lægelatin.
 
Henvendelse til Speciallæge Henrik Orkild på tlf. 
22 16 28 48, hvor du kan lægge navn og tlf. nr, 
og jeg vil ringe tilbage, eller på tlf. 36 30 30 72 i 
hverdagene ml. kl. 10-11 og 13-14.

VÆRELSE/
LEJLIGHED SØGES
25-årig norsk pige, medicinstuder-
ende, søger sted at bo fra september 
– 07. Gerne fremleje, dog min. 5 
måneder. Gerne møbleret.
Sikker betaler, ikke-ryger.

Kontakt mig venligst på tlf. 28 89 23 53
Margrete Slinde

RASKE MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
Center for Inflammation og Metabolisme, Rigsho-
pitalet søger raske mænd i alderen 18 – 40 år til 
undersøgelse af aminosyren glutamins påvirkning 
af immunsystemet. Der tages INGEN biopsier 
og der vil være mulighed for at læse til eksamen 
undervejs!

Hvad?
Vi ønsker at undersøge, hvordan glutamin påvirker 
forløbet af et eksperimentelt udløst inflammatorisk 
respons. 

Hvem?
For at kunne deltage skal du være
· Mand
· Mellem 18 og 40 år
· Helt rask og ikke tage nogen form for medicin 
(fraset sæsonbetinget høfeber-medicin).

Hvordan?
Forsøget forløber over 3 dage: 
· En forundersøgelsesdag på ca. 2 timer. 
· To forsøgsdage af hver ca. 11 timer med 4 ugers 
mellemrum. 
På de 2 forsøgsdage får du intravenøs infusion i i 
alt 10 timer med glutamin eller placebo gennem 
et drop i en armvene. Efter to timers infusion 
gives en indsprøjtning med et operenset bakterie-
produkt, endotoxin. Endotoxin-injektionen skaber 
et forbigående akut inflammatorisk respons. Der 
kan hos nogle forsøgspersoner ses lette influen-
zalignende symptomer, herunder kulderystelser, 
hovedpine, temperaturstigning (ca. 1-2 grader) 
og muskelsmerter. Der er aldrig observeret al-
vorlige eller blivende bivirkninger efter indgift 
af endotoxin.

Hvor meget?
Der betales et honorar på 2500,- kr (skattepligtigt) 
for deltagelsen i forsøget. 

Har du lyst til at deltage?
Så ring eller skriv til undertegnede:

Theis Pedersen-Skovsgaard
Center for Inflammation og Metabolisme 
Epidemiklinikken M7641
Rigshopitalet

Telefon: 51 34 19 45
Mail: theis.skovsgaard@gmail.com

ANNONCER
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Hvad betyder de nye principper for din speciallægeuddannelse?

Info fra Yngre Læger

Der er speciallægemangel i Dan-
mark, og det skal der gøres noget 
ved. Sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen inviterer Yngre Læger, 
Lægeforeningen og Danske Regioner 
til dialog om, hvordan man kan 
speede uddannelsen af speciallæger 
op og samtidigt gøre kvaliteten 
bedre. Onsdag den 25. april præsen-
teres det såkaldte princippapir – se 
fx www.laeger.dk. Principperne han-
dler om alt fra længden på turnus, 
kvalitet, antallet af uddannelsesstill-
inger – og ikke mindst det meget 
omtalte 4 års princip. Men hvad be-
tyder de nye principper for dig som 
studerende?

Fra turnus til klinisk 
basisuddannelse

Som led i de nye principper sker der en 
lang række forandringer i og omkring turnus 
i forhold til det, vi kender i dag. Ændringerne 
gælder for de kandidater, der tilmelder sig 
turnus i februar 2008 med start i august 2008 
og herefter.

Turnus bliver omdøbt og kommer til at hedde 
”klinisk basisuddannelse”. Formålet med den 
kliniske basisuddannelse er at fungere som 
læringsramme for overgangen fra universitet 
til det kliniske arbejde. Man skal populært 
sagt ”lære at være læge” og tilegne sig nogle 
generelle kompetencer, som ikke knytter sig 
til specielle specialer. Det betyder, at flere 
specialer kan opfylde målbeskrivelsen, og at 
kompetencerne kan opnås på kortere tid.  

Den kliniske basisuddannelse vil bestå af 12 
måneders ansættelse fordelt på to specialer. Og 
nogle af specialerne vil være nye i forhold til 
dem, der indgår i turnus i dag. Alle vil fx ikke 
længere skulle i almen praksis som led i deres 
basisuddannelse.

Der etableres et nyt elektronisk tilmeld-
ingssystem, som betyder, at du kan vælge 
dit kliniske basisforløb direkte. Du skal stadig 
trække et nummer, og det er stadig dit num-
mer, der bestemmer, hvornår det er din tur til at 
vælge. Men når du vælger, kan du til gengæld 
vælge det konkrete forløb inkl. de to specialer, 
der passer dig bedst.  

Samtidig er det ambitionen, at du kan starte 
på den kliniske basisuddannelse, lige når du 
har fået din kandidatgrad – eller i hvert fald 
senest 3 måneder efter. 

Forandringerne betyder bl.a., at der kommer 
en ”dobbeltårgang” af kandidater, der bliver 
færdige med den gamle turnus/den nye kliniske 
basisuddannelse i sommeren 2009. Det vil der 
blive taget højde for i antallet af stillinger, så de 
maksimale ventetider også kan overholdes for 
denne årgang. Ligeledes vil antallet af intro- og 
hoveduddannelsesstillinger også blive tilpasset 
det øgede antal kandidater.

Fra klinisk basisuddannelse til 
hoveduddannelsen

Så langt så godt. Så kommer vi til det meget 
omtalte 4 års princip. Princippet betyder, at 
der højst må gå 4 år, fra du starter på din 
kliniske basisuddannelse, og til du starter på 
din hoveduddannelse. Du skal bruge et år på 
din kliniske basisuddannelse og et år på en 
introduktionsstilling. Herefter kan du reelt 
starte på din hoveduddannelse. Du kan også 
vælge at bruge1-2 år yderligere, inden du går 
i gang fx på vikariater, en eller to introstillinger 
mere eller til at gøre en indsats for Læger 
uden Grænser. 

Skal du på barsel eller lave en ph.d. i peri-
oden mellem din kliniske basisuddannelse 
og dit hoveduddannelsesforløb bliver de 4 år 
automatisk forlænget – for ph.d.ens vedkom-
mende med 1½ år, mens barsel forlænger 
perioden med den tid, du er på barsel. Bliver 
du langvarigt syg, vil du også få dispensation 
og få forlænget 4-års perioden.

Som situationen er i dag bruger mange yn-
gre læger væsentligt længere tid end 4 år fra 
turnusstart til de begynder på hoveduddan-
nelsen. Tiden bliver i høj grad brugt til at samle 
point for at kvalificere sig til drømmespeciale 
og -sted. Dette forløb vil nu blive speedet 
væsentligt op af flere grunde: 

1) Der kommer flere uddannelsesstillinger 
– også i de populære specialer. Det er am-
bitionen, at der ikke er kø foran hovedud-
dannelsesstillingerne, når de kandidater, der 
er omfattet af 4 års princippet skal i gang. 
Derfor øges antallet af hoveduddannelsesforløb 
markant allerede nu, så de nuværende yngre 
læger kan komme nemmere gennem syste-
met. Der bliver altså bedre muligheder for at 
få det speciale, man gerne vil have - både for 
de læger, der er omfattet af 4 års princippet 
og de nuværende yngre læger, der skal i gang 
med deres speciallægeuddannelse. Der bliver 
ikke tale om frit valg på alle hylder, men det 
er der heller ikke i dag. 

De nye uddannelsesstillinger kommer, dels 
ved at man skruer op for antallet af stillinger i 
den såkaldte dimensioneringsplan, der bestem-
mer, hvor mange uddannelsesstillinger region-
erne skal slå op i de forskellige specialer, og 
dels ved at omdanne ikke-uddannelsesstillinger 
til uddannelsesstillinger. Som led i princippa-
piret er det også aftalt, at dimensioneringen 
strammes op. Bl.a. vil den blive opdateret 
hyppigere og man vil sikre, at det aftalte 
antal stillinger bliver etableret og slået op, så 
ingen yngre læger kommer i klemme, fordi der 
mangler stillinger.

2) Det forlyder fra uddannelsesregionerne, 
at de vil evaluere de uddannelsessøgende ½ 
år inde i introstillingerne, så man kan blive 
vurderet og søge en hoveduddannelsesstilling. 
Det vil give en reel mulighed for at gå i gang 
med en hoveduddannelsesstilling, lige når man 
er færdig med introstillingen.  Du vil således 
kunne søge din hoveduddannelse væsentligt 
hurtigere end i dag. 

3) Pointsystemet afskaffes og erstattes af 
såkaldte faglige profiler, som de videnskabelige 
selskaber og arbejdsgiverne skal udforme. 

Profilerne vil blive forskellige fra speciale til 
speciale. Profilerne er ikke meldt ud endnu, 
men det er klart, at de skal udformes, så det er 
muligt at opnå kvalifikationerne i løbet af den 
tid, der er til rådighed. Det vil fx betyde, at du 
ikke længere nødvendigvis skal lave en ph.d. 
for at få point men kun forske af lyst.

4) Ansættelsesproceduren vil blive mere 
smidig, bl.a. vil hoveduddannelsesstillinger 
blive slået hyppigere, som hovedregel 3-4 
gange årligt. Det betyder, at ventetiden mellem 
stillingerne kan kortes ned.

Kvalitet og økonomi
Princippapiret indeholder også nogle af de 

kvalitetsredskaber, som Yngre Læger og Læge-
foreningen har arbejdet for at indført gennem 
flere år. Det drejer sig bl.a. om at sikre, at alle 
afdelinger udarbejder uddannelsesprogram-
mer, og at alle læger i uddannelsesstilling har 
godkendte individuelle uddannelsesplaner, så 
læringen kan tage udgangspunkt i det, den 
enkelte læge kan og skal lære. Det skal ikke 
kun være hver anden læge, der har en uddan-
nelsesplan, sådan som det er i dag. 

Evalueringen af kvaliteten på de enkelte 
uddannelsesafdelinger skal også styrkes. Det 
vil bl.a. få konsekvenser for de afdelinger, der 
får utilfredsstillende evalueringer. De vil ikke 
længere bevidstløst få lov at uddanne fremti-
dens speciallæger. 

Samtidigt bliver der sat fokus på karriereve-
jledning og vejledning af de uddannelsessø-
gende læger i forbindelse med specialevalget. 
Universitetet skal fx være vært for en præsen-
tation af alle specialer, opholdet i klinikken 
skal bruges til vejledning, og undervejs i 
introstillingen skal man evalueres og rådgives 
i forhold til muligheder, interesser og stærke/
svage sider, så man kan vælge speciale på et 
oplyst grundlag.

Ser man på lønnen, så er speciallægelønnen 
ca. det dobbelte, af, hvad du får som nyuddan-
net kandidat. Så der kan være god musik i at 
bruge de nye muligheder og blive speciallæge 
7 – 8 år efter kandidateksamen (afhængigt af 
speciale) i stedet for som nu efter i gennemsnit 
12 - 14 år. 

Hvad sker der nu?
Principperne i aftalen skal nu konkretiseres 

og implementeres, så de kommer til at fungere 
bedst muligt i hverdagen. Det arbejde deltager 
Yngre Læger og Lægeforeningen i sammen 
med de andre aftaleparter. Ideen er, at el-
ementerne i aftalen implementeres løbende, 
og vi vil melde ud hurtigst muligt, efterhånden 
som tingene bliver afklaret. 

En af de ting, vi p.t. ikke ved, er fx hvad der 
sker, hvis man ikke overholder 4 års princip-
pet. Men vi ved, at intentionerne med de nye 
principper er, at skabe bedre muligheder for at 
flere kan blive dygtige speciallæger hurtigere 
– ikke at afskære folk fra at blive det.

Venlig hilsen 

Yngre Læger

DIALOG
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LÆGEFORENINGEN 
– NEJ TAK!
Efter at have fulgt og deltaget i debatten om den 
meget omtalte og omdiskuterede fireårsregel, 
der kommer til at betyde, at mange af os, der nu 
er studerende, kan vinke farvel til det eller de 
specialer vi altid har drømt om, og som måske var 
hele årsagen til, at vi begyndte på medicinstudiet, 
er jeg nu nået til den konklusion, at jeg ikke kan 
bruge Lægeforeningen eller Yngre Læger til noget 
som helst!

De nævnte organisationer, der skulle kæmpe for 
lægers hhv. yngre lægers rettigheder har i den grad 
svigtet deres opgave ved at sige ja til en aftale, der 
fjerner en helt basal rettighed i det danske samfund 
– nemlig, retten til at vælge, hvad man vil bruge sit 
liv til. At man så samtidig på ynkelig vis forsøger 
at fralægge sig ansvaret ved at sige, at reglen er et 
diktat, og at man, når den nu kommer, skal bruge 
den som rambuk til at få andre krav igennem, 
er tågesnak og bortforklaringer. Enhver kan se, 
at de ”krav” man har fået igennem blot er varm 
luft! Der er ingen substans i kravene om uddan-
nelsesplaner og flere stillinger, for vi ved da alle 
sammen godt, hvad der sker, når pengene bliver 
små i Regionerne…

Jeg vil opfordre Lægeforeningen til øjeblikkeligt at 
genforhandle aftalen, og hvis det ikke kan lade sig 
gøre, så trække sig ud af den og iværksætte pas-
sende aktioner, så vi kan endelig kan begynde at 
udnytte lægemanglen til at få bedre arbejdsforhold 
og en rimelig løn. Får Lægeforeningen ikke fingeren 
ud, så er det ikke min fagforening, og de skal ikke 
regne med, at jeg melder mig ind efter endt studie. 
Samtidig vil jeg opfordre FADL til seriøst at over-
veje at oprette en forening for færdige læger, der i 
modsætning til Lægeforeningen kan varetage yngre 
lægers interesser.

Mikkel Gybel, 8. Sem. KRH

SVAR: 
Det er klart at man som formand for Læge-
foreningen hører efter, når kommende po-
tentielle medlemmer siger, at de ikke kan 
bruge Lægeforeningen til noget som helst. 
Men det ændrer ikke ved, at jeg mener, at 
de principper for den lægelige videreuddan-
nelse, der nu indføres er en fordel også for de 
studerende. Det er jo ikke i hverken min eller 
Lægeforeningens interesse at indgå aftaler 
om uddannelse, der går ud over fremtidige 
medlemmer. Når vi alligevel er en del af 
aftalen er det, fordi aftalen faktisk forbedrer 
uddannelsens kvalitativt, og mulighederne 
for, at de kommende uddannelsessøgende 
læger kan opnå deres ønske-speciale.

Det er en misforståelse at tro, at alle uddan-
nelsessøgende læger indtil nu har haft frit 
valg på alle hylder, når det gælder special-
evalg. Tidligere har læger under uddannelse 
haft ret til at stå i kø til deres første specia-
levalg i mange mange år - uden sikkerhed 
for at få det - og for manges vedkommende 
også uden held - ikke mindst fordi, der slet 
ikke har været uddannelsesstillingerne nok 
indenfor de enkelte specialer. 
I princippapiret slås det fast, at en forud-
sætning for indførelsen af 4-års princippet 
er, at uklassificerede stillinger konverteres 
til uddannelsesstillinger, så det antal still-
inger, der skal bruges for, at alle kan blive 
speciallæge faktisk slås op. Samtidig betyder 
Sundhedsstyrelsens sidste dimensionering-
splan, at antallet af uddannelsesstillinger 

Lægeforeningens formand har ønsket at svare på Mikkel Gybels debatindlæg 
fra sidste uge, og i den forbindelse bringer vi lige Mikkels indlæg igen.

øges. Alt sammen vil det give bedre mulighed 
for at opnå den ønskede stilling i det ønskede 
speciale - og uden at stå i kø i mange år.

Der har altid været restriktioner i det frie 
specialevalg - med indførelsen af 4-årsprin-
cippet har man ikke længere ret til at stå i 
kø – til gengæld er muligheden for at opnå 
sit ønske speciale blevet væsentlig større, 
fordi indførelsen af 4-årsprincippet kædes 
sammen med en øget dimensionering af 
hoveduddannelsesforløb. 
Muligheder kommer med andre ord til at stå 
over for rettigheder. Og vi har i dette tilfælde 
vurderet, at det var bedre at sikre de fleste 
medlemmers muligheder for at opnå deres 
drømmespeciale, end blot at sikre dem retten 
til at stå i kø til det.

Og det mener vi faktisk ikke er at lade kom-
mende medlemmer i stikken - tvært imod. 

I øvrigt vil jeg henvise til Artiklen ”Hvad 
betyder de nye principper for din special-
lægeuddannelse?” i dette blad samt artiklen 
”Hvad er meningen?” i Ugeskrift for Læger 
nr. 22/2007. 
I Ugeskrift for Læger og på Lægeforeningens 
hjemmeside vil vi fortsat dække udviklingen. 
Der er jo tale om principper, der nu skal 
udfyldes, så godt som overhovedet muligt. 
Det vil vi bruge mange kræfter på i de kom-
mende måneder. 

Jens Winther Jensen, 
Formand for Lægeforeningen

Alle er varmt velkomne med på:

GIM PICNIC
onsdag d. 6 juni kl. 16.00 på 

gradsplanen udenfor klubben

Det er sammenskudsgilde der alle tager noget 
med at spise.

Til trods at alle er stressede og skal til eksamen, 
skal vi jo også holde pause ibland. Kom og hygge en 
time og find ud af hvilke 
foredrag vi skal have på 
vores årlige hyttetur til 
efteråret.

Håbes at vi ses!

Venlig hilsen, GIM

Gode ideer

DER ER DEM DER GØR 
NOGET VED DERES 

GODE IDEER OG DEM 
DER UNDLADER!!!

Peter Juhl gør noget ved sine gode ideer. Han 
var knap færdig med at bygge et hotel på den 
østafrikanske kyst – Kilwa Masoko, Tanzania 
– da han fik den gode ide at bygge en lægeklinik !! 
Formålet hermed var naturligvis af fremme sund-
hedsforholdende for lokalbefolkningen. 

I efteråret 2006, ca 6 måneder efter Peter havde 
fået sin gode ide, stod lægeklinikken klar!!!

I mellemtiden spirede et bæredygtigt samarbejde 
mellem Frede Juhl og EQUIP, IMCC i København. 
Der blev samlet hospitalsudstyr: fra et mikroskop, 
der kan benyttes til at diagnosticere malaria, og en 
operationslampe til engangssprøjter. Nok udstyr 
til at fylde en container. Equip har søgt penge fra 
Mellemfolkeligt Samvirkes Renovering og Fors-
endelses bevilling og forventer at kunne sende en 
container til klinikken i løbet af sommeren.

Kort sagt: Gode ideer kan føre til positive foran-
dringer!!

LÆR AT DYKKE! ELLER  
BLIV EN BEDRE DYKKER! 
I AUG/SEPTEMBER
PUC formidler kontakt til to instruktører som 
afholder et Padi Open Water kursus (OW), et Padi 
Advanced Open Water kursus (AOW) og et Padi 
Nitrox kursus i Sep.
OW er for dig, der elsker vand og gerne vil lære at 
dykke og opleve en helt ny verden
AOW er for dig, der allerede er OW og gerne vil 
udvikle dine dykkefærdigheder, få mere erfaring 
og kunne dykke ned til 30m.

AOW
Tor 30/8 18-24 teori
Lør 1/9 heldag, Helsingør PeakPerformanceBoy-
ancy-dyk + Navigations-dyk
Søn2/9 heldag, Kullen, Dybde-dyk + MultiLevel-
dyk
Fre 7/9 22-01, Nat-dyk

Pr i s  2 .000kr   +   indmelde l se (150kr ) /
kontingent07(350kr) til PUC.
Inkl. ALT(også egen bog). Dog er udgifter til 
lægeerklæring samt personlig transport til og fra 
teori/dykkersteder ikke inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
2.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.

OW
man 3/9 19-23 teori
ons 5/9 19-23 teori
tor 6/9 19-24 teori
lør 8/9 12-19 Svømmehal
søn 9/9 12-19 Svømmehal
man 10/9 21-23 Svømmehal
man 17/9 21-23 Svømmehal
Lør 22/9 Heldag, Øresund
Søn 23/9 Heldag, Øresund

P r i s  2 . 9 0 0 k r  +  i n d m e l d e l s e ( 1 5 0 k r ) /

kontingent07(350kr) til PUC.
Inkl. ALT(også egen bog og dykkertabel). Dog er 
udgifter til lægeerklæring samt personlig transport 
til og fra teori/hal/dykkersteder ikke inkl.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
3.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.

For tilmelding og mere info, skriv til 
info@puc.nu, ring til Christian på 20 

13 13 77 eller se www.puc.nu.
Tilmeldings- og betalingsfrist 31. juli 
for begge kurser. MEN, der er kun 6 

pladser på hvert kursus og disse plejer 
at blive revet væk…

DEBAT & BASISGRUPPER



Som frivillig på Livslinien er du 
anonymt i kontakt med selv-
mordstruede, med mennesker  
i krise samt med pårørende og 
efterladte - enten i telefonen eller 
gennem vores netrådgivning. 

Du skal have lyst til at kommuni-
kere omkring vanskelige emner  
og du skal have en relevant faglig 
baggrund. 

Livslinien tilbyder dig: 

• En solid grunduddannelse som 
enten telefon- eller netrådgiver 

• Mulighed for at få praksiserfaring 
omkring din teoretiske viden 

• Regelmæssig supervision 
• Efteruddannelse og temaaftner 
• Et team med 150 engagerede 
frivillige inddelt på 10 hold 

• Et tværfagligt miljø 
• Godt socialt og fagligt netværk 
• Gode lokaler i Nyhavn, Køben-
havn

Livslinien forventer at du: 

• Er ansvarsfuld og tolerant 
• Vil udvikle dine kompetencer 
inden for selvmordsforebyggel- 
se og risikovurdering samt sam-
tale- og kommunikationsteknik 

• Kan tage formiddags-, efter- 
middags- eller aftenvagter 

• Engagerer dig helhjertet gen-
nemsnitligt fire timer om ugen. 

Livslinien søger voksne i alle aldre 
med lyst og overskud til at enga-
gere sig som frivillige medarbej-
dere på Livslinien. 

Ønsker du mere information om 
arbejdet som frivillig, så kontakt 
os på telefon 3332 1119 eller 
livslinien@livslinien.dk 

Så sender vi vores informations-
materiale ’Frivillig på Livslinien’  
til dig. 

Send din ansøgning til 
Livslinien inden den 
6. september 2007 

Fortæl om dig selv, din faglige 
baggrund og hvorfor du vil være 
frivillig på netop Livslinien.  
Mærk ansøgningen ’Frivillig’. 

Send ansøgningen til: 
Livslinien, Postboks 1157,  
1010 København K eller 
livslinien@livslinien.dk 

Læs mere om Livslinien og se 
datoer for ansættelsessamtaler  
og den obligatoriske grund-
uddannelse på www.livslinien.dk 

Livslinien søger frivillige 
rådgivere til telefonrådgivning og netrådgivning
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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

Omkring 150 mennesker mød-
te forleden op til medlemsmødet 
i Lundsgaard. Her blev de videre 
tiltag i kampen for afskaffelse af 
fire-års-reglen drøftet.

Formand for Københavns 
Kredsforening Morten Andre-
sen startede med at fortælle 
medlemmerne, hvorfor de un-
der ingen omstændigheder 
må strejke som led i kampen 
mod fire-års-reglen. ”Ud over 
at det er overenskomststridigt 
rammer det også en anden del 
af sundhedssektoren, hvor pa-
tienterne pludselig kommer 
i klemme. Det bedrer ikke of-
fentlighedens sympati med vo-
res sag”, siger Morten Andresen. 
Han tilføjer at medlemmerne 
skal være opmærksomme på 
de konsekvenser det kan få for 
dem, hvis de vælger alligevel at 
strejke: ”Det drejer sig om dag-
bøder til omkring 70 kroner per 
time nedlagt arbejde”.

Herefter blev det gennem-
gået, hvad FADL indtil videre 
har gjort i sagen. Det drejer 
sig blandt andet om en masse 
kontakt til medierne. Her har 
debatten i Dagens Medicin væ-
ret mere synlig end artiklerne i 
de andre dagblade. Der er des-
uden kontakt til flere politiske 
partier og personligheder, som 
kan lægge politisk pres på re-
geringen. 

FADL har ligeledes været i 
dialog med Yngre Læger. De 
arbejder på implementeringen 
af aftalen, og satser på at Lars 
Løkke Rasmussen ikke blander 
sig mere i dette. FADL tør ikke 
håbe på at dette bliver tilfæl-
det, og kalder Yngre Lægers 
”vent og se”-holdning for slap 
og useriøs.

Morten Andresen fortalte 
endvidere, at FADL længe har 
forsøgt at få politisk kontakt 
med Lægeforeningen, men at 
der først nu er ved at ske noget 
hér. Lægeforeningen har såle-
des nu ytret at de ”da godt kan 
mødes med FADL, hvis FADL 
føler et behov for det”.

FADLs videre planer blev 
herefter gennemgået. Der skal 
blandt andet gøres mere ud af 
kontakten til de yngre læger 
der støtter vores sag, og det 
politiske pres skal fortsætte. 
Det blev også understreget, 
at de aktive i FADLs repræ-
sentantskaber (Århus, Odense 
og København) ikke kan løfte 
denne opgave alene, og slet 
ikke nu hvor vi er inde i eksa-
mensperioden. De studerende 
blev derfor opfordret til selv at 
lave ”hjemmearbejde” i form af 
at skrive læserbreve til aviserne 
om de personlige konsekven-
ser af aftalen. Samtidigt blev 
de fremmødte opfordret til at 

sprede budskabet ude på af-
delingerne, bl.a. ved at bruge 
den powerpoint præsentation, 
der ligger på www.fadl.dk om 
aftalen. 

Hvis man vil bidrage mere 
aktivt kan man melde sig til 
netværket af aktive FADL-med-
lemmer, FADLs IndsatsStyrke 
(FIS). Det er meningen at FIS 
skal fungere som ”den forlæn-
gede arm”, og arbejde videre 
med nogle af de idéer der kom 
op på mødet. 

Du kan melde dig til 
FADLs IndsatsStyrke 
ved at skrive en mail 
til andresen@fadl.dk 

Vi er klar over at der er mange 
der ikke har tid til at lave noget 
aktivt, før efter eksamen, hvil-
ket også er i orden. Meld dig 
dog alligevel til nu, og spred 
gerne budskabet til din om-
gangskreds. 

OPDATERING FRA MEDLEMSMØDET D. 24. MAJ

FADL
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HAR DU LYST TIL AT SÆTTE DIT PRÆG 
SOM NY TILLIDSREPRÆSENTANT I FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter vareta-
ger medlemmernes interesser i form af

Generel støtte og rådgivning til 
medlemmerne.

Hjælp til at undersøge regler og 
rettigheder som stud.med. og 
fadl-vagt, når man arbejder un-
der forskellige forhold.

Deltager i ansættelsessamtaler 
ved indsupplering på faste hold - 
for at undgå nepotisme og andre 
ufaglige forhold.

Deltager i lodtrækning, når der 
skal indsuppleres på fx stikker-
hold.

Fungerer som bisidder når et 
medlem indkaldes til en evt. kla-
gesamtale på vagtbureauet.

Vi tager os ligeledes af sager, 
hvor der er problemer med sik-
kerheden i arbejdsmiljøet.

Andre aktiviteter du kunne have 
idéer til?

Nuværende aktiviteter:

Udarbejdelse af brochure der skal ud-
deles på SPV-kurser, så nye vagttagere 
ved hvad de kan bruge tillidsrepræsen-
tanterne til.
Regelmæssige møder med vagtbu-
reauet, hvor vi diskuterer vagttagernes 
arbejdsforhold og de medlemmer som 
er omfattet af problemstillinger.
Desuden er vi for tiden med til revide-
ring af Vagtbureauets instrukser.

•

•

•

•

•

•

•

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsen-
tanter, som ansættes for 1 år ad gan-
gen. Vi mødes 4-5 gange i løbet af et 
semester, hvor vi planlægger arbejdet 
og drøfter aktuelle sager.
Afl ønning sker med VT-grundløn.

Krav til ansøgere: medlem af FADL, 
bestået SPV-kursus,  - semestertrin er 
underordnet!
Første tillidsmøde forventes afholdt i 
august.
Send din ansøgning til lf@fadl.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. maj 
2007 kl. 12

Med venlig hilsen Kredsforeningen

Som tillidsrepræsentant har man selvføl-
gelig tavshedspligt!

GRATIS BOG
til FADLs medlemmer

FADL har fået et parti af bogen 
Praktisk Medicin 2006 foræret til 
uddeling til medlemmerne.

Du kan nu hente bogen på 
FADLs sekretariat, uanset hvilket 
semester du er på, det eneste 
krav er selvfølgelig at du er med-
lem af FADL

FADL
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

DE FØRSTE SPV-KURSER I EFTERÅRET 2007
MODUL E07 - 01 E07 - 02

A+B: Test og introduktion.
PANUM/ 3½ time

PA: Tirsdag 04.09.
17:15 – 20:45 

PA: Torsdag 06.09.
17:15 – 20:45

D: Hud og infektioner
Somatik PANUM/ 3 timer

PA: Onsdag 05.09.
17:30 – 20:30

PA: Mandag 10.09.
17:30 – 20:30

E:
Forfl ytning I. FRB/ 3,45timer

FRB: Torsdag 06.09.
17:00 – 20:45

FRB: Tirsdag 11.09.
17:00 – 20:45

F: Hjerne+kommunik.
Somatik.  PANUM/ 4 timer

PA: Mandag 10.09.
17:00 – 21:00

PA: Onsdag 12.09.
17:00 – 21:00

G: Ernæring+udskill.
Somatik.  RH/ 4 timer

RH: Tirsdag 11.09.
17:00 – 21:00

RH: Torsdag 13.09.
17:00 – 21:00

H: Kredsløb
Somatik.  RH/ 3 timer

PA: Torsdag 13.09.
17:30 – 20:30

PA: Mandag 17.09.
17:30 – 20:30

I: Repetition 1 + BT
Somatik. RH/ 4 timer

RH: Mandag 17.09.
17:00 – 21:00

RH: Tirsdag 18.09.
17:00 – 21:00

J: Respiration+ døden
Somatik.  PANUM/ 3½ time

PA: Tirsdag 18.09.
17:30 – 21:00

PA: Onsdag 19.09.
17:30 – 21:00

K: Hygiejne
Somatik.  RH/ 3½ time

RH: Onsdag 19.09.
17:30 – 21:00

RH: Mandag 24.09.
17:30 – 21:00

L: Repetition 2
Somatik. RH/ 4 timer

RH: Torsdag 20.09.
17:00 – 21:00

RH: Tirsdag 25.09.
17:00 – 21:00

M + N:
Psykiatri.  PANUM/ 9 timer

PA: Søndag 23.09.
09:00 – 18:00

PA: Lørdag 22.09.
09:00 – 18:00

O:
Forfl ytning II. FRB/ 3 timer

FRB: Mandag 08.10.
17:30 – 20:30

FRB: Mandag 15.10.
17:30 – 20:30

Opgaveafl evering: VB/ Fredag 05.10. kl. 13:00 Fredag 12.10. kl. 13:00

P:  
Behovsopgave + Rep. 3
Holdopdelt. RH/ 2 timer

RH: Onsdag 10.10.
16:45 – 18:45 eller
19:00 – 21:00

RH: Onsdag 17.10.
16:45 – 18:45 eller
19:00 – 21:00

Q:
Eksamen. FRB/1 time  

FRB: Torsdag 11.10.
Mellem 16:30 – 20:30

FRB: Torsdag 18.10. 
Mellem 16:30 - 20:30

C:
Orientering.  VB/2 timer

VB: Mandag 15.10.
16:30 – 18:30

VB: Mandag 22.10.
16:30 – 18:30

Y:
Genoplivning. 3 timer

12.09. eller 03.09.
17:20 – 20:30

03.09. eller 05.09.
17:20 – 20:30

X:
Brand. 4 timer

Tirsdag 09.10.
16.30 – 20.30

Torsdag 20.09.
16.30 – 20.30

R:
Følgevagter 2x8 timer

Indenfor perioden:
24.09 – 03.10.

Indenfor perioden:
26.09. – 10.10.

VAGTBUREAUET
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TILMELDING TIL DE FØRSTE TO SPV-KURSER I EFTERÅRET.

De to første kurser er reserveret til ældre semester studerende, højeste semester prioriteres først. 
Husk, du skal være medlem af FADL i København for at kunne søge et kursus.

Der bliver afholdt yderligere syv kurser i efteråret. De bliver annonceret i juli/august.

Tilmeldingsfristen for SPV-kursus E07-01 og E07-02 er:

 TIRSDAG DEN 26. JUNI KL. 10.00

Tilmelding foregår udelukkende via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding-SPV.

OBS. Genopslag  -Ny ansøgningsfrist til 
sommerhold fredag den 8.juni
Sommeren nærmere sig med hastige 
skridt…….
For de vagttagere der gerne vil være sikker på 
at få vagter i sommerferien, tilbyder vi nu at I kan 
komme på et af vor mange sommerhold.
For at kunne søge nedenstående hold kræves 
det, at du er medlem af FADL, har et gyldigt 
akkrediteringskort, og opfylder afdelingernes 
specifi kke krav.

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

-SPV-Hold 1301: 
Bispebjerg Hospital AMA. Døgndækkende alle 
ugens dag, 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: 
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

-MVS-Hold 1407: 
Rigshospitalet, Pædiatrisk klinik II. 
Præparation af i.v.medicin/væsker + P.O medicin. 
Start den 2. juli - 31. august.  3 personer i DV fra kl. 
06.00-12.00 (weekender 2 personer), samt 2   
personer i AV fra kl. 15.00-21.00.
Krav: Min. 200 SPV-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 fl ere 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. 

VAGTBUREAUET
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HOLD 1614 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK AFDELING PÅ 
RIGET 
søger nyt medlem pr. 28. juni.

Vi er et lille, godt fungerende hold på fem med-
lemmer som, i tæt samarbejde med afdelingens 
neurofysiologiassistenter, læger og sekretærer, 
hjælper med udførelsen af en neurofysiologisk 
undesøgelse (MEP).

MEP (Magnetisk Evokerede Potentialer) er en us. 
af motoriske ledningsbaner fra cerebrale cortex 
til distal muskulatur vha. magnetspole. Vi er altid 
to FaDL-vagter til undersøgelsen, som kan vare 
fra 45 min. til 1½ time.

I øjeblikket dækker vi dagvagter torsdag (08.45 
– 15.30) og fredag (08.00 – 15.00) svarende til 1 
vagt pr. person pr. uge i gennemsnit. 

Vi forventer at du:
er fleksibel mht. vagtplanlægning. 
har holdånd.
kan tage min. 1 vagt om ugen. 
kan arbejde selvstændigt.
kan blive på holdet mindst et år. 
har bestået 4. sem.
har min. 200 SPV-timer. 
har gyldigt akkrediteringskort. 
kan deltage i holdmøderne.

Løn: SPV-holdløn
Ansøgningsfrist: fredag d. 15. juni kl. 10.00, Ansøg 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold

Oplæring: Aftales ved ansættelsen. Vi forventer, 
du står til rådighed torsdag og fredag i ugerne 
26 og 27 mellem kl. 08.00 og 15.30. 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til 
holdleder Nicolai Rhee på nicolairhee@gmail.
com.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR
HVIDOVRE HOSPITAL

Infektionsmed. afd. 112 søger sekretærhjælp juli 
og august, ( 01/07 - 31/08-07),
5 dage ugentlig, i tidsrummet 7.30 – 15.00.

Arbejdet består primært i journalskrivning, og  
afd. har et ønske om, at ansøger 
gerne er på mindst 7. sem.

Løn: SPV- dagtimeløn

Ansøgningsfrist: Torsdag den 7. juni 2007, via 
www.fadl-vagt.dk - Kbh. –tilmelding  

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

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

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

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

Afdelingen forventer at ansætte 2 FADL – vagter
Hold 1613 

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

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

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

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

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

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

•
•

•

•
•
•
•
•

DISPENSATER SØGES!

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

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

Obs. Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold – Mærket ”Tranehaven 
April”

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 pressorst-
offer 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 respi-
rator/BiPAP/CPAP og meget, meget mere. 

Vi forventer at du opfylder følgende:
Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispens-
eres fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
Har bestået farmakologi på den gamle 
studieordning. Er du på den nye studieordn-
ing 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 afdelin-
gen 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 
Mandag  d.4.juni 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 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD

Vi er et VT hjemmehold 4630 som har fl ere med-
lemmer der snart bliver færdige med studiet. 
Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. 
Derfor søger vi 1 nye medlemmer der kan tage 
Min. 2-4 vagter pr. måned. Vi prøver så vidt muligt 
at tage hensyn til
medlemmernes vagtønsker. 

Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer 
en sød, stille dreng på 7 år, der har en cer-
ebral parese. Dette gør at han ikke kan synke 
tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning 
nogle gange i vagten, ligesom han skal sonde-
mades via en MIC-Key-sonde 2 gange i vagten. 
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der 
er hjemmeilt og vi
følger ham med SAT måler. Arbejdet består i 
at observere, suge p.n., (oftest er det nok med 
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, 
skifte ble og omsorg.

Der stiles mod at han sover mest muligt om nat-
ten. Drengen passes i eget værelse og vagtfa-
ciliteterne er særdeles gode (computer, internet, 
dvd, tv, kaffe, te). 
Forældrene er utrolig søde og er glade for 
holdet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagt 
tiderne er fra 22.00 til 07.00.

Krav til dig:
Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne 
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du 
fi nder dette nødvendigt.  (en er ofte nok, 
følgevagt må gerne kunne afholdes i 
januar så du kan tage vagter fra 1.2.07)
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal være glad for børn og have lyst til 
at arbejde i et privat hjem.

Ansøgningsfrist:
Den 4.juni 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbureauet 
via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da ven-
ligst holdleder Lea Andersen på mail: 
lealaird@webspeed.dk  eller tlf. 21446216

•

•
•

•
•

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. 9 juni kl. 10.00. 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: Nicolai Preisler: 
6177 8982 npreisler@hotmail.com
Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding andre.

VAGTBUREAUET
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.

Kvalifi kationskrav:
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 førstk-
ommende BVT kursus (lønnet).
Du må ikke være bleg for at tage nat-
tevagter. (Der er som regel 40%  av og 60% 
nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, 
de første 4 måneder du er ansat. Herefter  
vagtbinding på 4 vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både 
dig og afdelingen, skal du kunne blive på 
holdet min1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkreditering-
skort 

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: Mandag den 4.juni 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

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
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EN HISTORIE OM AT OVERLEVE 9. SEMES-
TER’S EKSAMENSLÆSNING OG KLINIK.
af Liv E. Lauritsen, aktiv i MSR og på 9. i foråret 2005, nu på 11. semester

Alle der har været i klinik kender det: Vækkeuret 
ringer på et alt for tidligt tidspunkt om morgen, 
man kigger – med det ene øje halvt lukket – ud af 
vinduet, og ser at byen så småt er ved at vågne, dog 
med undtagelse af en selv. Man slæber sin endnu 
kun halv bevidste krop ud i badet for at give den en 
kold omgang for at se om det trigger den, og man 
evt. kan vågne helt. Lidt morgenmad bliver det til 
og så er det ellers op på cyklen og ud i morgen traf-
fikken. De kloge af os har husket cykelhjelmen, det 
er jo nærmest ved at blive helt moderne…
Så står man dér til morgenkonferencen, og hvis 
man er heldig véd man, hvilken læge, hvor og hvad 
man skal lave de første par timer på afdelingen, 
er man uheldig, er det endnu en morgen hvor 
man nærmest skal spænde ben for en læge, inden 
de lægger mærke til at man er dér og holde sin 
salgstale om sig selv og hvor meget man har brug 
for at vedkomne vil have en med på en kigger evt. 
selv få lov til at lave noget. 

Nå, men når det er overstået, så er der jo også lige 
den hersens 9. semester eksamen i – ja hvad er det 
egentlig man skal eksaminers i? Er det 6. og 8. sem. 
pensum igen igen, er det kun patologi (for det er der 
nogle patologer der råber op om at det mangler og 
er vi for dårlige til på 2000-studieordningen) eller 
er det rent faktisk en klinisk eksamen, hvor man 
skal bruge de begreber, blodprøver/-svar, patologis-
var, røntgenbilleder og patient grupper, man har 
set ude på afdelingerne på 9. (og lidt på 7.)? Jeg 
oplevede heldigvis, at det var det sidste, og netop 
derfor var jeg glad for at jeg ikke havde gjort, som 
mange at mine medstuderende gjorde: At skippe 
klinikundervisningen ude på hospitalet, hvor en 
læge havde lagt et forholdsvis stort stykke arbejde i 
at sørge for, at der var en patient, at patienten blev 
bragt og hentet af en portør, at journalen og evt. 
røntgenbilleder var der, og sidst men ikke mindst, 
at der var et lokale at afholde undervisningen i, 
for at blive der hjemme og læse begge kompendier 
igennem en gang til. Og det er jo nok ikke særligt 
fedt at stå der som læge med en patient, og så kun 
en håndfuld – ja det er sket – INGEN studerende 
til at undervise. 

Jamen hvad gjorde jeg da? Ja jeg slog koldt vand 
i blodet og kom til de fleste kliniktimer og var 
på afdelingen i dagtimerne (jeg kunne godt have 
været bedre til at komme i aften-, nat- og week-
endvagt, men så vild var jeg nu heller ikke med 
at være i klinik). Fik mulighed for at skrive et par 
rigtige journaler og ikke bare en afkrydsnings en, 
bestille nogle prøver og fremlægge en journal til 
middagskonference, som ikke var så farligt igen, 
da det heldigvis var en relevant pt. at fremlægge. 
Det skal måske siges at det var på en medicinsk 
afdeling(?).
Da jeg ikke havde mere klinik tilbage, og der stadig 
var over en uge til eksamen, sætte sig mig ned på 
min flade og læste mine noter fra 6. og 8. semester 
igennem igen (ja det kan betale sig at være en gem-
mer), lavede gamle eksamensopgaver fra disse to 
semesters eksaminer og selvfølgelig fra 9. sem; de 
to sæt der var dengang jeg gik på 9. Mht. patologi 
fandt jeg et mini-kompendie som jeg læste igen-
nem. Den var ok i forhold til at skulle læse den 
alm. patologibog igen. Og så så jeg selvfølgelig en 
masse genudsendelser af ”E.R.” på TV3J; I ved, dem 
der er der om formiddagen og om eftermiddag. Nu 
skal jeg heller ikke gøre mig selv mere hellig end 
hvad godt er – så indrømmet – jeg åbnede da også 
en bog eller to, mens jeg var i klinik.

Eksamen gik faktisk helt ok, så min pointe er at 
man IKKE skal gå i panik og pjække fra sin klinik 
for at sidde og kamplæse alle tidligere lærerbøger 
fra 6. semester og op, men kom til din undervisning, 
stil en masse kloge og mindre kloge spørgsmål og 
tro på at du dybest set KAN noget af det teoretiske 
der ligger bag div. spørgsmål til patienterne, un-
dersøgelserne og svar fra samme, efter to semester 
ude på hospitalerne. Held og lykke med eksamen 
og husk at nyde livet!! 

P.S. I perioden vinter05 til vinter07 er 
der dumpet 3 til 9.semester eksamen. 
I alt!

JORDAN VIL VÆRE 
JOMFRU IGEN
Jordan planlægger at blive jomfru 
igen, når hun har overstået sin fødsel 
nummer tre, som del af en top-til-tå 
operativ makeover

også snuppet fra eb

Brysterne skal strammes op, læberne skal have 
et skud collagen og sidst men ikke mindst skal 
jomfrudommen restitueres.

Det er handlingsplanen, når Jordan, også kendt 
som Katie Price, har overstået fødslen af sit barn 
nummer tre, siger hun.

Mindre bryster
Brysterne, som allerede har fået en del assistance 
udefra for at se ud, som de gør i dag, er blevet lidt 
slappe oven på de mange børnefødsler.

De skal gøres mere struttende og, overraskende 
nok, mindre.

- De skal stadig være store, men ikke så store som 
nu. Jeg går efter den kunstigt-udseende Amerikan-
ske slags brystoperation. Det elsker jeg virkelig, 
siger Jordan ifølge PR Inside.

Jomfru som gave
Læberne skal også have sig en omgang, når nu 
Jordan er i gang - og sidst men ikke mindst vil 
der være en lille godte i posen til hendes mand, 
det syngende vaskebræt Peter Andre.

- Jeg skal også have ordnet min mis. Jeg vil være 
jomfru igen. Det bliver en gave til Pete, siger 
Jordan.

Med den slags gaveideer hvem har så brug for 
Imerco.

DE DUMMESTE DOPING 
UNDSKYLDNINGER

Det var til min hund.
Den belgiske cykelrytter Frank Vandendrouckes 
forklaring efter fund af doping i hans hjem.

Det er ikke min urinprøve. Den 
kommer fra en østtysk kvinde.
Den amerikanske 400 meter-løber Butch Reynolds 
forklaring på en positiv dopingprøve.

Nogen må have puttet det i min 
tandpasta.
Den tyske 1500 meter-løber Dieter Baumanns 
forklaring på en positiv dopingprøve.

Det var til at forbedre mine seksuelle 
præstationer med.
Sportsdirektøren for det italienske cykelhold MG-
Technogym Giancarlo Ferrettis forklaring på fun-
det af en enorm mængde dopingstoffer på holdets 
hotel under cykelløbet Giro d´Italia 1997. 

Det er til et russisk børnehospital.
Cykelholdet TVM’s læge Andrei Michäilovs forklar-
ing på fundet af en meget stor mængde dopingstof-
fer i holdets lastbil.

Kyllingekød er skyld i doping. Det er 
her forklaringen ligger. Det er fyldt 
med væksthormoner og er en meget 
populær spise i Italien.
Den tjekkiske fodboldlandsholdsspiller Karel Po-
borskys forklaring på det stigende antal positive 
dopingtests i italiensk fodbold.

Jeg har fået stoffet i mig ved et 
tandlægebesøg.
Cykelrytteren Gilberto Simonis forklaring på, at 
han blev testet positiv for kokain.

Det må have været i et kosttilskud.
Den hollandske fodboldlandsholdsspiller Edgar 
Davids forklaring på at være blevet testet positiv 
for det anabole steroid nandrolon. Den forklaring 
fik det internationale fodboldforbund FIFA til 
at nedsætte straffen fra ét år til fire måneders 
karantæne. 

Jeg har aldrig taget doping. Medicinen 
er til min syge svigermor.
Den litauiske cykelrytter Raimondas Rumsas, der 
sluttede som nummer tre i Tour de France 2002, 
om fundet af dopingstoffer i hans kones bil. Hun 
blev taget af politiet med bilen fuld af bl.a. EPO 
og testosteron på vej hjem efter at have fulgt sin 
mand i Tour de France.

”Det fremmede blod i min krop er fra 
en forsvunden ufødt tvilling”
Tyler Hamiltons undskyldning da han blev snup-
pet, hvilket der næppe var mange der troede på

”Jeg havde drukket whisky i baren 
aftenen inden..”
Floyd Landis om dopingskandalen, dog troede 
ingen på ham da han dengang var midt i Tour de 
France, hvor de færreste som bekendt går ud og 
drikker sig i hegnet.

”Det er en laboratoriefejl”
En af de mest populære undskyldninger. 
Benyttes af bl.a. Floyd Landis


