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Det sker i ugen 2007/2008 

 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: Bogmarked

Onsdag: 
  MOK nr 1, årgang 40 udkommer
  4.afsnit af De Unge Mødre på Kanal 4

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  De der ikke lige er på 12.sem tænker: "Så er   
  ferien forbi"

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

Styrende Organer
PANUMPOSTEN
1 MIO. KR. TIL FORBED-
RING AF STUD-
IEMILJØET PÅ SUND
SUND er blevet tildelt i alt 1.076.000 kr. til 
forbedring af studiemiljøet i 2007 af Københavns 
Uddannelsesstrategiske Råd, KUUR. KU har afsat 
i alt 6,5 mio. kr. til formålet og midlerne er fordelt 
ud fra et princip om mest studiemiljø for pengene 
hurtigst muligt.
Dekanatet havde i ansøgningen fokuseret på 7 
projekter i 2007, som alle er blevet imødekommet 
og spiller godt sammen med dekanatets øvrige 
visioner for studiemiljøet. 
Midlerne skal i Panum Bygningen bl.a. bruges 
til selvstudiepladser i gangarealerne ved bygning 
15 og 21, samt kemigangen i bygning 1.2 til mere 
fleksibel udnyttelse af undervisningslokalerne og 
fornyelse af gangarealet uden for lokalerne. Dertil 
kommer læse- og gruppearbejdspladser ved satel-
litkantinen og forsøg med udvidet åbningstid på 
PanumBiblioteket. Samtidig vil der blive etableret 
flere stikkontakter ved de nye læsepladser for bedre 
udnyttelse af SUNDs trådløse netværk.
Projekterne har taget udgangspunkt i forslag fra 
en arbejdsgruppe med studenterrepræsentanter, 
som fakultetet nedsatte forrige år, og fakultetet 
medfinansierer bl.a. forbedringen af undervisn-
ingslokalerne samt opsætning af stik til bærbare 

RESUMÉ AF DE UNGE MØDRE SÆSONSTART

Så skete det endeligt! Efter måneders venten og uendelige genudsendelser, tog Kanal 4 endelig hul på en ny sæson DUM. Tilbage 
er mange gamle kendinge og flere nye ansigter. Konceptet er gudskelov uændret, så succesen skulle være sikker. I de to første 
afsnit havde Bente fra Dalmose en fremtrædende rolle. Vi møder hende første dag på kasernen, hvor karrieren  som soldat står 
foĐ
blev Đ
Bente slæbe de tunge sække efter sig. To af de mandlige kolleger, der allerede har fået et godt øje til den spinkle mø, springer dog 
til med en hjælpende hånd, til stor glæde for Bente. 
BĐ
iltre temperament.
Hjemme går den forsmåede David og mukker over egne spildte chancer for en glorværdig karriere i de danske styrker. Han 
bemĐ
og bor hos Bente for derved at klare boligproblemet og samtidig passe datteren Emma.

På en fødeafdeling et sted i Jylland genforenes vi med den nybagte moder Malou Stella. Moderrollen har på ny gjort hende 
iĐ
seer har påpeget overfor undertegnede, at Martin virkede særligt opmærksom på Malou Stellas yngre søster, der også snart må 
være læggemoden. Turen går snart hjem til mor Britta, der gerne påtager sig at være mor for både datter og barnebarn. Brittas 
eneste klage er, at hun nu tvinges udenfor, når hun skal have frisk luft igennem en smøg.

Đ
lĐ
meninger. At dette dækker over hans afhænighed af net-porno er alment kendt, men da dette også var grunden til brudet med 
Michelle, burde man jo tro, at Sofie var indforstået med denne afvigelse, da hu tog ham.
Sofie er flyttet hjem til sin mor, men kårene er trange og hun har derfor været på kommunen efter hjælp. Her tilbød de 
indkvartering på vandrehjem for egen regning. Ikke ligefrem hvad Sofie havde sat næsen op efter. Så foreløbig deler hun seng med 
den 18-årige søster. 

Nyt ansigt på skærmen er Christina (dem er der snart nogle stykker af). Den gravide pige med glasøjnene går hjemme og venter 
svar på et vigtigt spørgsmål. Hvem er faderen? Den nuværende kæreste er ude af billedet, hvilket efterlader to muligheder. Barnet 
skuĐ
dog ikke længere væk end fødslen, da den ene lodseddel er sort den anden hvid. 

Vi glæder os til denne uges afsnit, der ruller over skærmen kl.21 tirsdag og onsdag. 
Mok-red/Martin

REDAKTIONELT
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af festen. 1.200 pølser blev spist, 400 stk. frugt og 
250 kopper kaffe og 180 liter vand blev udleveret 
i løbet af dagen.
Logistik takker for en god dag og beder om, at 
containere, rulleborde m.v. bringes retur til var-
egården.

FORSKNINGSLEDERE 
TIL PROTEINCENTER 
GENNEM SCIENCE-AN-
NONCERING
Med offentliggørelsen af Michael Sundströms 
lederstilling ved SUNDs proteinforskningscenter 
har SUND i tidsskriftet Science annonceret den 
kommende rekruttering af ledere til yderligere 3 
forskergrupper. De 3 forskningsgrupper skal indgå 
i proteincenteret sammen med de allerede annon-
cerede forskergrupper under ledelse af professor 
Søren Brunak fra DTU og af professor Matthias 
Mann fra Max Planck Instituttet i München.
Såvel Søren Brunak som Matthias Mann beholder 
deres nuværende hovedstillingstillinger på hen-
holdsvis DTU og Max Planck og vil blive tilknyttet 
SUND på deltid.
Science annoncen kan ses på SUNDs hjemme-
side.
Yderligere information: http://healthsciences.
ku.dk/research/proteincenter eller
http://sund.ku.dk/sund-nyheder/centerleder

OMRÅDEBESKRIV-
ELSER FOR PH.D.-SEK-
RETARIAT OG FORSKN-
ING & REKRUTTERING 
PÅ WWW
På grund af den kraftigt stigende optagelse af ph.d.-
studerende ved SUND har fakultetssekretariatet 
etableret et særligt Ph.d.-sekretariat med p.t. 5 
medarbejdere under ledelse af Inge-Lise Damberg. 
Samtidig med etableringen af Ph.d.-sekretariatet 
har det hidtidige forvaltningsområde Forskning og 
Jura taget navneændring til Forskning og Rekrut-
tering, som varetager professor- og lektoransæt-
telser, professorplaner, disputatsbehandling m.v.
De nye funktionsbeskrivelser for Ph.d.-sekretariat 
og Forskning og Rekruttering kan ses på fakultet-
ssekretariatets hjemmeside.
Yderligere information:
http://sund.ku.dk/fakultetet/administration/faksek/
forskning_og_rekruttering og
http://sund.ku.dk/fakultetet/administration/fak-
sek/phd-sekretariat

FESTSEMINAR DEN 31. 
AUGUST I ANLEDNING 
AF PROFESSOR LENE 
KOCH 60 ÅR
I anledning af professor Lene Koch 60 års fødsels-
dag afholder Afdeling for
Sundhedstjenesteforskning ved Institut for 
Folkesundhedsvidenskab i samarbejde med Bio-
Campus et festseminar under titlen Reassessing 
Sexy Issues: The Making of Embryos and Other 
Hybrids.
Seminaret afholdes den 31. august 2007 kl. 15 i 
Center for Sundhed og Samfund, Øster Farim-
agsgade 5A bygn. 2, 1. sal, lokale 1.1.18, 1014 
København K.
Ved seminaret taler bl.a. professor Nikolas Rose, 
UK, professor Lynn Morgan, USA, lecturer Nik 
Brown, UK samt Signild Vallgårda, Maja Horst 
og Mette Nordahl Svendsen Afdeling for Sundhed-
stjenesteforskning.

STØTTE TIL FORSKN-
ING I PSYKOLOGISKE 
OG SOCIALE ASPEKTER 
VED KRÆFT
Kræftens Bekæmpelse indkalder ansøgninger til 
forskning i psykologiske og sociale aspekter ved 
kræft, hvor også ansøgninger inden for de bio-
medicinske forskningstraditioner er velkomne.
Der kan søges støtte til psykosocial forskning af 
almen betydning for kræftpatienter og til grund-

forskning af væsentlig betydning for udviklingen 
af den psykosociale kræftforskning.
Udgangspunktet for ansøgning om støtte bør være, 
at det aktuelle forskningsprojekt har et veldefineret 
psykosocialt indhold i relation til kræftsygdomme. 
Området dækker eksempelvis undersøgelser af:
- patient-behandler relationer og kommunikation 
i relation til kræft
- samfundsforholds betydning for kræftsygdommes 
opståen og behandling
- sundheds- og sygdomsadfærd i relation til ud-
viklingen eller behandlingen af kræft
- interventionsforskning med henblik på foreby-
ggelse eller behandling af psykosociale
- reaktioner i sammenhæng med kræft
- teori- og metodeudvikling inden for psykosocial 
kræftforskning
- kulturhistoriske aspekter af kræftsygdomme og 
deres behandling m.fl.
Der er ansøgningsfrist mandag den 1. oktober 2007 
kl. 12.00 og ansøgere kan forvente svar i slutningen 
af november 2007.
Yderligere information: Kræftens Bekæmpelse att. 
Christina Koefoed-Hansen, tlf. 35 257 259 eller
www.cancer.dk/forskning/PSU/opslag

RYGEPOLITIK OG RY-
GESTOPKURSER
Dekanatet skal endnu en gang understrege, at 
alt indendørs rygning er forbudt på SUND, jf. 
FSU’s beslutning af 30. januar 2007. Det vil sige, 
at rygning skal foregå udendørs. På Panum er 
det endvidere tilladt at ryge i atriumgården med 
hundeskulpturen nær makroskopisk studiesal. 
Rygning på altaner og balkoner er således ikke 
tilladt.
Fakultetet vil efter sommerferien tilbyde rygestop-
kurser til ansatte, der gerne vil ‘kvitte smøgerne’.
Yderligere information vil blive udsendt efter 
sommerferien.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
FSU-sekretær Bibi Linder, bil@adm.ku.dk

PANUMPOSTEN 
SKIFTER NAVN TIL 
SUND-INFO
Når PanumPosten bliver udsendt efter sommerfer-
ien bliver det under navnet SUND-Info.
Navneændringen sker for at understrege tilknyt-
ningen til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
af SUND-medarbejdere på Center for Sundhed og 
Samfund på KH, i Teilum-bygningen, i Biocenter, 
samt SUND-medarbejdere ved de kliniske insti-
tutter med arbejdsplads på hospitalerne i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland.
Desuden sker navneændringen for at styrke 
fakultetets brand, hvor medarbejdere ved SUND, 
der citeres i videnskabelige publikationer og i 
pressen fremover skal synliggøre den universitære 
tilknytning. Dette sker bedst ved at blive tiltul-
eret med navn, stillingsbetegnelse, fakultet og 
universitet, fx NN, professor i titel, Københavns 
Universitet eller NN, klinisk lektor ved det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet i København. De nye 
retningslinier for navngivning og logoanvendelse 
er beskrevet i KU’s regelsamling.
Yderligere information: Fakultetsdirektør Arnold 
Boon, boon@adm.ku.dk eller
informationsmedarbejder Michael Loua, tlf. 353 
27069, mlo@adm.ku.dk eller
http://malamute.adm.ku.dk/regel/2/2075.html

PanumPosten findes også i elektronisk form på 
SUND’s hjemmeside på http://sund.ku.dk Pan-
umPosten udkommer hver 2. fredag året rundt und-
taget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og 
nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

computere.
I samarbejde med SAMF har SUND også søgt mi-
dler til studiemiljøet på CSS, og her skal midlerne 
bl.a. bruges til udendørs gruppe- og rekreationsp-
ladser samt en række læsepladser i bygning 2,4 og 
7. Desuden vil det trådløse netværk blive udbygget 
på CSS, så det fremover kommer til at dække 95 % 
af studenterarealerne.
Fakultetet mødes medio juni med Teknisk Admin-
istration for at få igangsat indkøb og montering af 
møblerne i løbet af sommerferien.
Yderligere information: Prodekan for uddannelse 
Flemming Dela, fde@adm.ku.dk og Maj Leth-Es-
pensen, mlee@adm.ku.dk

SUND OPSLÅR 2 TUR-
NUS-PH.D. STILLINGER 
MED ANSØGNINGS-
FRIST DEN 3. SEPTEM-
BER
SUND opslår 2 turnus-ph.d. stillinger i efteråret 
2007 mhp. at rekruttere flere medicinske kandi-
dater til grundforskningen. Ordningen kan søges 
af læger eller lægestuderende, som har tilmeldt sig 
turnus med start februar 2008.
Opslag og ansøgningsskema findes på SUNDs 
hjemmeside på http://sundphd.ku.dk/turnusphd/ og 
der er ansøgningsfrist den 3. september 2007.
Yderligere information: Forskning og Rekruttering, 
att. Linette Kjær, likj@adm.ku.dk

KANTINE OG STUDEN-
TERHUS MODERNIS-
ERES
Som allerede oplyst i intern meddelelse den 19. 
juni har rektor godkendt 3 byggeprojekter på 
SUND. Byggeprojekterne skal medvirke til et 
bedre miljø for studerende og ansatte og drejer sig 
om ombygning af Panumkantinen, etablering af 
Studenterhus samt etablering af Studieservice-
center. Byggerierne er udgiftneutrale for SUND 
og finansieres ved en såkaldt ‘SEA-finansiering’, 
hvor bygningsstyrelsen, UBST, finansierer ombyg-
ningen, mens KU betaler for udgifterne gennem 
en højere husleje. De tre byggeprojekter vil ikke 
påvirke fakultetets driftsbudget.
Endvidere har SUND fået bevilliget 1,1 mio. kr. 
fra Bestyrelsens Strategiske Pulje til at udskifte og 
udvide antallet af læsepladser på Panum. SUND er 
i dag det fakultet, der relativt set har det mindste 
antal selvstudiepladser. Inventaret og læseplad-
serne i Panumbygningen vil blive fornyet/etableret 
i slutningen af august 2007. Desuden skal der 
indrettes flere studiepladser i CSS. 
I forbindelse med kantineombygningen flyttes kan-
tinekøkkenet, så spiseafdelingen får dagslysindfald 
fra både nord og syd. Desuden skal ombygningen 
skabe flere læsepladser, indrette en lækker ‘lounge’ 
samt skabe faciliteter til stormøder i kantineom-
rådet. Kantineombygningen skal være færdig den 
1. august 2008. I den kommende uge nedsætter 
dekanatet et byggeudvalg med deltagelse af me-
darbejdere og studerende.
De tidligere gæsteboliger på Nørre Allé ombygges 
til et studenterhus med lokaler til studenteror-
ganisationerne, FADL og Universitetsbogladen 
med tilhørende bogcafé. Odontologisk Boghandel 
flytter samtidig til indgangen ved Odontologisk 
Institut, hvor der ligeledes vil blive etableret en 
bogcafé. Den egentlige projektering går i gang efter 
sommerferien, og Studenterhuset skal være klar til 
brug pr. 1. august 2008. I de rømmede lokaler fra 
Universitetsbogladen og Odontologisk Boghandel 
indrettes et Studieservicecenter, hvor fakultetet 
vil samle studieadministration, eksamenskontor 
og studievejledning. Studieservicecentret forventes 
klar i slutningen af 2008.

RESULTATER FRA 
OPRYDNINGSDAGEN PÅ 
PANUM DEN 21. JUNI
Der var en helt overvældende tilslutning til 
oprydningsdagen den 21. juni: 11 tons affald var 
bortkørt inden kl. 12. Samtlige 6 containere var 
topfyldt igen kl. 14!
Anslået 500 medarbejdere var i varegården i løbet 

STUDIET
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NOTAT 2/2007 AF MØDE 
I KLINIKUDVALGET 
KKA MANDAG D. 4. JUNI 
2007 KL. 15.15
1.Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt

2.Godkendelse af notat nr. 01/2007: 
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden.:
Ingen meddelelser da LL ikke var til stede

4.Meddelelser fra studenterne:
Ingen meddelelser 

5.Status vedr. strukturændringer

De nye institutledere er:
Professor Jes Bruun Lauritzen ved med.- kir. 
institut I
Professor Torben Schroeder, ved med. - kir. in-
stitut II
Professor Henrik S.Thomsen, Institut for diagnos-
tikse fag III
Professor Henrik Lund-Andersen, Institut for 
Neuro –og sansefag IV
Lektor Lisbeth Nilas, institut for Gyn/obs+pædiatri.
V

Institutterne er påbegyndt deres virke, og fremover 
vil i få information fra jeres institut..

Den nye studieleder er:
Jesper Brahm
Lektor, dr. med.
Studieleder for medicin
Det sundhedsvidenskabelige fakultet
Københavns Universitet

6.Universitetssekretariatet:
Det blev besluttet at Klinikudvalget KKA holder 
det sidste møde d. 5. sept. 2007, da de nye institut-
ter har overtaget kompetencen. Medarbejderne i 
klinikudvalget KKA vil blive tilknyttet institut III 
og IV, forelø-big vil vi have vores base på Herlev 
Hospital.
Der vil blive nedsat  undervisningsudvalg un-
der institutterne, hvor de studerende vil blive 
repræsenteret.

7.Studienævn for medicin:
Referaterne findes på www.sund.ku.dk / vælg 
besøgende, nyeste referater, markér studienævnet 
for medi-cin-tryk på “vis referater.

8.Eventuelt:

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 35-36 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Torsdag 30/8 1200 – 1600 1200 – 1600 Åben træffetid* 
Fredag 31/8 0900 – 1300 0900 – 1300 Åben træffetid* 
Mandag 3/9 1200 – 1300 0900 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen 
Mandag 3/9 1100 – 1200 1200 – 1500 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag  5/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag  5/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Malene Liberoth Esager 
Torsdag 6/9 1500 – 1600 1200 – 1500 Gro Askgaard 
Torsdag 6/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
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.

* Man kan ikke bestille tid til samtale når der er åben træffetid. Hvis du vil tale med en studievejleder må 
du dukke op     eller ringe i de ovenfor nævnte åbningstider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl  
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

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

STUDERENDE SØGES 
TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU
Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstu-
derende eller master-studerende
Du har
·Interesse for international sundhed
·Måske rejst i ét eller flere lavindkomstlande
·Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-
Bissau
·Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi 
bedrer sundhedsforholdene i Afrika
·Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler 
på engelsk 
·Ambitioner om at gøre en forskel

OSVAL-2 TIL IMMU-
NOLOGI PROJEKT
Styrken af det inflammatoriske respons er bestemt 
af genetiske variationer i immunsystemets signal-
molekyler. Disse forskelle kan have  betydning for 
vores risiko for at udvikle betændelsessygdomme. 
I et samarbejde mellem Vævstypelaboratoriet på 
Rigshospitalet og Gastroenterologisk afd. på Herlev 
sygehus planlægger vi at undersøge betydningen 
af dette for udviklingen af inflammatoriske tarm-
sygdomme.

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

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

E.mail: muller@rh.dk

Studievejledningen

Studietilbud
·Humor, sprogøre, selvværd, begge ben på jorden, 
og et stort hjerte

Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt i 
Bissau, Guinea-Bissau, Vest Afrika (Bandim Sund-
hedsprojekt). Vi søger studerende til start vinter 
2007, sommer 2008 og vinter 2008, men vi er også 
interesseret i henvendelser fra folk, der gerne vil 
af sted senere. 
Der kan blive tale om flere forskellige projekter, 
omhandlende børnevaccinationer, tuberkulose, 
og meget mere. 
Du kommer til at arbejde sammen med en eller 
flere andre studenter, PhD studerende og sen-
iorforskere fra både Guinea-Bissau og Danmark 
i et meget aktivt, ind imellem krævende, men 

også spændende forskningsmiljø. Vores studenter 
publicerer som hovedregel mindst en artikel efter 
deres forskningsår. 
Løn og dækning af rejseudgifter søger vi i fæl-
lesskab.
Bandim Sundhedsprojekt (http://www.ssi.dk/
sw15658.asp) 
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i 
Guinea-Bissau siden 1979. Projektet er førende 
i verden på epidemiologiske studier af børnevac-
cinationer og langtidseffekter af børnesygdomme. 
Projektet følger regelmæssigt over 100.000 
mennesker i landet og registrerer dødelighed, 
sygelighed og en lang række andre faktorer, som 
gør det muligt at evaluere eksisterende og nye 
sundhedsinterventioner.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan det er 
at være studerende i Bissau, kan du kontakte en af 
disse tidligere studerende: Mia Eriksson (medicin), 
miaerixon@gmail.com, eller Mette Lundsby Jensen 
(folkesundhedsvidenskab), mlj@ssi.dk.

Er du interesseret i at komme til en samtale, 
så send venligst ansøgning om at komme i be-
tragtning, vedlagt seneste karakterudskrift og CV, 
senest 22. september 2007, til de tre nedenstående 
e-mail adresser.

Morten Sodemann, Læge, PhD
Infektionsmedicinsk afdeling, OUH
e-mail: mortenso@dadlnet.dk, tlf.: 51228476

Christian Wejse, Læge, PhD,
Infektionsmedicinsk afdeling, Skejby
e-mail: wejse@dadlnet.dk, tlf.: 51944519

Christine Stabell Benn, Læge, PhD
Bandim Health Project, Statens Serum Institut
e-mail: cb@ssi.dk, tlf.: 32688354

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

SEPTEMBER-OKTOBER:
ONS 26/9 Avanc. genoplivning 16.15-19.15

ONS 26/9 Neurologisk us. 16.15-19.15

TOR 27/9 Journ.opt/Objektiv us 16.15-20.15

TOR 27/9 Kombi-kursus 16.15-20.30

ONS 10/10 Journ.opt/Objektiv us 16.15-20.15

ONS 10/10 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 11/10 Avanc. genoplivning 16.15-19.15

ONS 11/10 Neurologisk us. 16.15-19.15

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 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 interesse eller 
som brush up for andre. Kurset indeholder:  
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang 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 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af bas-
al og avanceret genoplivning inkl. rytmegenken-
delse, defibrillering og medicinering efter gæl-
dende europæiske standarder, intensiv træning 
i praktisk basal og avanceret genoplivning på 
realistiske fantomer, træning i teamlederfunk-
tionen 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.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

WANTED: STUDY PARTNER, 
USMLE
I am a 4th semester medical student at Panum who 
is looking for an English-speaking study partner in 
preparation for the school exams, and ultimately 
for USMLE. I am very dedicated and focused on my 
studies and I expect you to have the same qualities. 
Furthermore, 4th semester students and native 
English speakers are preferred.

You may contact me by email or by phone between 
8pm and 9pm business days.

I am not available for answering USMLE related 
questions, for information please visit http://www.
usmle.org/.

E-mail: Jackofknives@hotmail.com
Cell #: 50 14 99 31

Jack Hou

RASKE MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER SØGES

Effekten af interleukin-6 på 
omsætningen af senevæv hos 
mennesker

Til et projekt på idrætsmedicinsk afdeling, Bispe-
bjerg Hospital, ønsker vi at undersøge effekten af 
vækstfaktoren interleukin-6’s rolle i stimulationen 
af opbygning af senevæv i Achillessenen.
Det er håbet, at undersøgelsen i fremtiden kan 
være med til at danne basis for en mere rationel 
behandling af skader på senevævet. 

Vi søger: Raske unge mænd 
· Alder 18-30 år
· Du er sund og rask
· Du har ingen tidligere smerter eller  
 skader i underben og fødder
· Du har ikke allerede deltaget i 
mange   andre forsøg

Forsøget forløber over 2 forsøgsdage med 2 dage 
imellem, og forventes afviklet i september og 
oktober. Du kommer i alt til at bruge ca. 10 timer 
på hospitalet. 

Forsøget indebærer: 
·Halvdelen af forsøgspersonerne gennemfører på 
første forsøgsdag 1 times løb på et let eleveret 
løbebånd (2 %, 12 km/t).
·Under lokalbedøvelse anlægges vha. en kanyle 
mikrodialysefibre (0,2 mm tyk) i vævet foran 
begge Achillessener. Fiberen gennemskylles under 
forsøget med væske, som opsamles til senere ana-
lyse. I det ene af benene tilsættes væsken desuden 
stoffet interleukin-6, som normalt produceres i 
kroppen under fysisk arbejde.
·Der udtages i alt 4 blodprøver fra en vene i ar-
men.

Deltagelse i forsøget honoreres med 2000 kr. 
(skattepligtigt).

Hvis dette har din interesse, kontakt da neden-
stående for at få yderligere information:

Stud.med.
Mette Bisgaard    
  
Institut for Idrætsmedicin, byg 8. 
Bispebjerg Hospital    
 Bispebjerg Bakke 23
2400 KBH NV    
Tlf: 30708289     
Mail: mand0134@bbh.regionh.dk  

ARBEJDSTILSYNET 
SØGER MEDICINSKE KODERE

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

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

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

Interesserer ovenstående dig, bedes du henvende 
dig til:

Epidemiolog Peter Laursen på e-mail pal@at.dk 
eller telefon 72208716 eller til
Læge Birgit Bülow på e-mail bbl@at.dk eller 
telefon 72208786. 

Arbejdstilsynet er beliggende i Landskronagade 
tæt ved Svanemøllen station.

STUDIET - ANNONCER



7
RASKE FORSØGSPERSONER 
SØGES TIL STUDIE AF VIRK-
NINGEN AF SYREHÆMMENDE 
MEDICIN (PROTONPUM-PE-
HÆMMERE) PÅ KØGE SYGEHUS.

For at deltage skal du:

·være > 18 år
·have daglig adgang til en e-mailadresse og in-
ternet

Forsøgets varighed:

Forsøget strækker sig over 12 uger, hvor du skal 
tage syrehæmmende medicin eller placebo 1 gang 
dagligt. Du skal en gang om ugen udfylde et eller 
flere spørgeskemaer om symptomer fra maven 
elektronisk på internettet.
I løbet af de 12 uger skal du derudover møde 4 
gange på Køge Sygehus (tæt på Ølby st. med S-togs-
forbindelse til København) til medicinudlevering og 
blodprøvetagning.

Du modtager et honorar på 4.000 kr ved afslutnin-
gen af forsøget for din deltagelse.

Du kan ikke deltage i dette forsøg hvis du samtidig 
deltager i andre videnskabelige forsøg.
Forsøget er godkendt af den videnskabsetiske 
komité i Region Sjælland (j-nr. 14.667)

For yderligere oplysninger kontakt:
Læge,
Christina Reimer
Medicinsk Afdeling
Køge Sygehus

For yderligere oplysninger ring: 61 30 38 40,
eller send en mail til rkchre@ra.dk hvor du oplyser 
telefonnummer, samt hvornår det vil passe dig at 
blive ringet op.

ANNONCE:

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 og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke 
motionerer regelmæssigt.
Vi vil undersøge sammenhængen mellem væk-
sthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt 
fedtforbrænding under træning.

Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. 

Interesseret? Kontakt venligst:

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

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

‘ANDELSLEJLIGHED SÆLGES’

Nørrebro, klassisk 2V’er med stuklofter og 
plankegulve.
Høj stuelejlighed (næsten 1. sal)
Stille, ensrettet sidegade til Nørrebrogade.
Velholdte thermoruder og fjernvarme installeret 
for under 10 år siden.
Stor, nyrenoveret grøn baggård. Billig fælles 
vaskekælder.
Nyt køkken med opvaskemaskine.
God, lille andelsforening med god økonomi og 
opsparing.
Fælleslokaler, værksted og cykelkælder

Andel: 898.000kr + løsører
Månedlig boligafgift: 1850kr

Se uddybende beskrivelse samt billeder på:
www.arrrg.org/lejlighed
Skriv til Anne på: lejlighed@arrrg.org 

SANGERE SØGES TIL STU-
DENTERKOR PÅ AMAGER

Har du lyst til at synge i et sjovt, ambitiøst og 
engageret kor, så søger Studentermenighedens 
Kor på Amager netop nu nye sangere til alle stem-
megrupper, især herrestemmer.
Koret har eksisteret siden februar 2004 og består 
primært af studerende. Vi øver hver tirsdag kl. 
16.30-18.45 i Hans Tausens Kirke på Islands 
Brygge. Ud over den ugentlige korprøve holder 
vi et par øvelørdage hvert semester og optræder 
4-6 gange om året. Desuden har vi planer om en 
mindre kortur til Samsø her i efteråret.
Du er velkommen til at komme og synge med 
– første gang tirsdag d. 28. august - inden du 
beslutter, om det er noget for dig.
Henvendelse kan ske til:

Sofie Schelde på tlf. 23 60 01 70.

For flere oplysninger se: www.hum.ku.dk/sma/
koret.html

KOLLEGIET STU-
DENTERGÅRDEN

Studentergården er et hyggeligt og traditionsrigt 
kollegium fra 1923. Det ligger på Tagensvej ikke 
langt fra Panum Instituttet, Nørrebros Runddel 
og Søerne.

Fra januar 2008 og et halvt år frem forventes 
15-20 kollegiepladser ledige. Adgang til optagelse 
har studerende ved højere læreanstalter der har 
bestået 1 årsværk (60 ECTS).

Vi er 130 studerende, der repræsenterer en bred 
vifte af videregående uddannelser.

Studentergården er et kollegium, som bygger på 
en udstrakt grad af fællesskab, hvor beboerne 
deltager aktivt i Gårdens drift og i det foreningsliv, 
som sætter sit tydelige præg på hverdagen - bi-
ografklub, kor, traditionsrige fester, fodboldhold, 
kulturnat og idrætslige fejder.

At bo på Studentergården er ikke blot at have tag 
over hovedet, det er en livsstil med engagement, 
fest, alsidig vidensudveksling, parathed over for 
andre videnskabers synsvinkler og løsning af 
praktiske og teoretiske problemer sammen med 
andre.

Hver gang består af 10-13 værelser på 12-27 m2 og 
har madklub, fælles køkken, bad og toilet. Der er 
håndvask, klædeskab, telefon og internetadgang 
på hvert værelse.

Huslejen er p.t. 1.750 kr. pr. måned. Huslejen ink-
luderer vand, varme, el, internet, billig ip-telefon 
og rengøring på fællesarealer. Studentergården 
råder over følgende fællesfaciliteter: bibliotek, 
læsesal, have, tennisbane, billard-, bordfodbold- 
og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, 
PC-rum, vaskeri m.m.

Du kan læse mere om Studentergården på www.
studentergaarden.dk

Interesserede opfordres desuden til at komme til 
vores informationsarrangement Åben Gård onsdag 
12. september kl. 20,00.

Ansøgningsskema kan hentes på Studentergårdens 
hjemmeside www.studentergaarden.dk eller kan 
tilsendes efter skriftlig henvendelse med vedlagt 
frankeret svarkuvert.

Udfyldte ansøgningsskemaer sendes eller aflev-
eres til Studentergårdens efor, Bent Jørgensen, 
Tagensvej 15, 2200 København N, senest mandag 
1. oktober 2007 kl. 12,00.

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges til 
et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget er 
at undersøge, hvordan signalstoffet Prostaglandin 
D2 (PGD2) virker på hovedpine samt virkning 
på pulsårerne i hjernen og på hjernens blodgen-
nemstrømning. 

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 
hovedpine. PGD2, der er undersøgt i talrige forsøg 
med mennesker, er et naturligt forekommende 
karudvidende stof, der er påvist i hjerneblodkar 
og nerverne omkring disse. Det ønskes undersøgt, 
hvilken indflydelse dette stof har på hovedpine og 
hjernens blodgennemstrømning.
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 5 
timer samt til en forundersøgelse (ca. 45 minut-
ter)
Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 

SKRIV DIN FORRETNINGSIDÉ 
PÅ EN SERVIET OG VIND EN 
REJSE TIL HONG KONG
 
Mød os på Panum tirsdag d. 25/9-07 mellem kl. 9 
og 11, få en juice og en serviet, og deltag i vores 
konkurrence!
 
Øresund Entrepreneurship Academy, Venture 
Cup Syd and Venture Cup Danmark bedømmer 
dit bidrag, og du kan blive én af de fem heldige 
vindere af en rejse til Hong Kong Science and 
Technology Parks.

Link: http:/ /www.oeacademy.org/content/
view/338/13/lang,da/

MANDLIGE, RASKE FORSØG-
SPERSONER SØGES

Afdeling for system biologisk forskning ved Bio 
Medicinsk Institut søger utrænede normalvægtige 
mænd i alderen 20-30 år uden første grads slægt-
ninge 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 ca. 12 dage med kos-
tregistrering og daglig afvejning af madindtaget i 
6 uger. 2½ af ugerne indebærer desuden
stationær cykeltræning og denne under supervi-
sion. 

Deltagelse honoreres.

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

blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-
domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr KA-20060044

Troels Wienecke, læge, Neurologisk afd. N01, 
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf.  43234514 /  e-mail: 
trowie01@glo.regionh.dk

ANNONCER



LÆGEVIKAR

LEDIGT VIKARIAT PÅ PSYKIATRISK CENTER NORDSJÆL-
LAND.

PRØV KRÆFTER MED PSYKIATRIEN.

HOLDER DU SABBATSEMESTER OG
DRØMMER OM EN LÆNGERE REJSE, MEN MANGLER AT FÅ 

ØKONOMIEN PÅ PLADS.

-VI ER EN STOR FUNKTIONSENHED MED SENGEAFDELINGER 
I FREDERIKSSUND, 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 PLAN-
LÆGGER 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 VAGTPLANLÆGGER AASE EINFELDT VIA MAIL: 

AAEI@ NOH.REGIONH.DK 



Spar penge på din nye Mac.
Kom godt i gang og brug din uddannelsesrabat.

Apple on Campus (AoC) er din institutions egen online Apple butik, hvor  
studerende, undervisere og administrative medarbejdere har mulighed for  
at købe Apples produkter til helt enestående lave priser. 

Log ind på Apple on Campus og bestil din nye MacBook allerede i dag!
Se mere på: www.apple.com/dk/aoc eller ring 8024 0835

Apple on Campus
10-12% rabat på hardware til studie og fritid

– din online butik

Send en sms med teksten KU til 1277 og få tilsendt sms med de nyeste tilbud fra Apple on Campus direkte på mobilen. Det koster alm. sms-takst.

Skal du bruge en ny computer til  
dit studie, så få alle dine drømme 
opfyldt med en MacBook.

eller:
Kr. 271,- pr. måned i 36 mdr. 
ÅOP: 25,2% Kreditomkostn. 2.693,-

MacBook  
inkl. AoC rabat:

Fra kr. 7.039,-
(Spar kr. 960,-)

I samarbejde med:
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3532 7490
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

Vidste du at...

Som medlem af FADL får du udleveret 
Kittelbogen (tidligere kendt som ”den 
lille grønne”) og Medicin.dk (tidligere 
kendt som Lægemiddelkataloget) gratis.

Du kan også få kittelbogen i PDA-
udgave.

Læs mere om tilbudet på fadl.dk.

Siden sidst, om 4-års-reglen
Det er efterhånden en rum tid siden vi 
alle sammen gik den regnfulde rute fra 
Panum Instituttet til Christiansborg Slots-
plads, den 10. maj. Siden da har vi haft 
fornøjelsen af en eksamensperiode og en 
lang sommerferie med lettere skizofrene 
vejrforhold.

Der har dog været travlt i sommerperio-
den.

Ferietravlhed
Gennem hele ferien har vi haft kontakt til 
politikere – både i Folketingets Sundheds-
udvalg og ude i Regionerne. Det har givet 
flere konkrete resultater.

Den 10. august var FADL til møde med 
Formanden for Danske Regioner Bent 
Hansen, hvor vi både diskuterede brug af 
FADL-vagter i psykiatrien og den omdisku-
terede 4-års-regel. 

Der er ingen tvivl om, at Bent Hansen 
heller ikke er tilfreds med den indgåede 
aftale. Den er for hård på nogle punkter og 
for blød på andre. 

Samtidig er Lars Løkke Rasmussen blevet 
kaldt i åbent samråd i Folketingets Sund-
hedsudvalg den 5. september. 

Her skal han bl.a. besvare spørgsmål om 
tvangselementerne i aftalen, samt hvorfor 
FADL ikke er blevet retmæssigt inddraget i 
diskussionerne.

Høringssvar
Yderligere har FADL den 24. august indgi-
vet sit høringssvar om de nye bekendtgø-
relser. 

Det svar kan du læse på fadl.dk senere på 
ugen. Det trykkes også i sin helhed her i 
MOK. I det 36 sider lange dokument sæt-
tes der flere graverende juridiske spørgs-
mål ved lovligheden af 4-års-reglen. 

I efteråret ser FADL nærmere på mulighe-
derne af at forfølge dette spor.

Mistillidsvotum
Endelig er Yngre Lægers Repræsentant-
skab blevet indkaldt til ekstraordinært 
møde den 29. august i Middelfart. Her 
har Bestyrelsen stillet mistillidsvotum 
til Formanden for at være for ”enerådig”. 
De angiver dog, at ”Det ikke handler om 
4-års-reglen”.

Det vil nok også i denne situation være 
svært at udføre en kovending for en Be-
styrelse, der ikke tidligere har magtet det 
ansvar, som posterne indebærer. 

Det største argument for ikke at fjerne 
Mette Worsøe har ind til videre været en 
misforstået holdning til, at resultatet ved 
de kommende overenskomstforhandlinger  
ville forringes. Det er fortsat en fejltagelse 
at tro, at en enkelt person er uundværlig i 
sådanne forhandlinger. Derfor må Yngre 
Læger se fremad og vælge en Formand 
med viljen til at kæmpe for medlemmer-
nes – og ikke egne – interesser.

Velkommen tilbage...
... fra sommerferie til såvel nye som gamle 
studerende. Vi går et spændende efterår i 
møde med både Generalforsamling, intro 
for nye studerende og kurser.

Ugens FADL intro: Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er FADL, Københavns øverste myndighed. De mødes 7-8 gange 
om året og udstikker kursen for foreningen. Det handler både om de politiske linjer, og 
hvilke medlemsfordele, der skal satses på.

Repræsentantskabet udpeger også medlemmer til at sidde i FADLs Hovedbestyrelse og 
flere af udvalgene under Hovedforeningen.

Det sker i september
 » 5. sept.: Bestyrelsesmøde
 » 11. sept.: Repræsentantskabsmøde
 » 20. sept.: Bestyrelsesmøde

FADLs lægevikarguide
FADL har netop udgivet den nye lægevi-
karguide - ”Den lille røde” for lægevikarer. 

Guiden giver et godt overblik for den nye 
lægevikar: Man kan læse om instrukser, 
navneskilte og bindende ligningssvar, om 
fradrag, løn og patientklager og meget 
mere.

Guiden samler desuden de mange love, 
regler og retningslinier, der er en del af et 
lægevikariat, og gør dem tilgængelige for 
dig i et forståeligt sprog.

Hent guiden på www.fadl.dk.

INDRE ORGANER



11

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Demonstration: Nej.  Konfererence på Christiansborg: Ja.
Der har været et stort udbytte af sommer-
perioden, hvor vi har sikret møder med 
de relevante beslutningstagere, og hvor 
der internt i Lægeforeningen har været en 
voksende utilfredshed med topledelsens 
misvedligeholdelse af foreningen.

Vi ser nu fremad mod et efterår, hvor vi 
igen meget konkret skal afveje, hvordan vi 
bedst muligt får markeret de kommende 
lægers holdninger og sikret størst mulig 
indflydelse på det videre forløb.

De møder, vi har afholdt i sommerpe-
rioden er i høj grad kommet i stand på 
baggrund af det massive fremmøde den 
10. maj. 

De resultater skal nu bruges som afsæt til 
at sikre endnu større indflydelse.

Det betyder, at vi nøgternt har set på, hvad 
vi får mest ud af i denne nye situation – og 
det er ikke længere en demonstration. 

Derfor har vi valgt at aflyse arrangementet 
den 25. september.

Konference på Christiansborg
Den 22. oktober arrangerer vi til gengæld 
en konference i Landstingssalen på Christi-
ansborg.

Her vil Chefredaktør Kristian Lund for 
Dagens Medicin fungere som ordstyrer for 
et panel, der bl.a. består af repræsentanter 
for paraplyorganisationen Danske Patien-
ter, samt Lungeforeningen og Formanden 
for Foreningen for Lægers Ytringsfrihed 
Niels Høiby. 

Her vil panelet over for en række politiske 
beslutningstagere og andre patientfor-
eninger redegøre for de mange negative 
konsekvenser af Regeringens nye reform. 

Der er stadig brug for dit engagement!
Fine konferencer på Christiansborg 
betyder selvfølgelig ikke, at der ikke sker 
sjove events, som du selv kan deltage i, når 
semestret starter. 

Dem vil du høre meget mere om via op-
slag og flyers rundt omkring på Panum.

Med venlig hilsen,
Formand, Københavns Kredsforening

Morten Andresen

Intro FADL Intro Vagtbureau

Hold 101 onsdag den 12/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 onsdag den 12/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 103 torsdag den 13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 104 torsdag den 13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 105 tirsdag den 11/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 106 tirsdag den 11/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 107 torsdag den 13/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 108 torsdag den 13/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 109 onsdag den 5/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 110 onsdag den 5/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

RUS-INTRO
Vi vil gerne invitere dig og dit hold til en 
personlig introduktion til FADL på vores 
sekretariat i bygning 1.2.7 (lige ved starten 
af kemi-gangen).

Her vil vi også vil stå for lidt mad og 
drikke. 

Er du interesseret i at høre mere om FADL, 
selvom du går på et andet semester, er du 
også meget velkommen til at kigge forbi.

Så skal du bare lige huske at nævne at du 
eftersøger lidt mere information om de 
”senere” semestres medlemsfordele.

FADLs Vagtbureau vil samtidigt også gerne 
give en introduktion til de muligheder, 
du har for studierelevant arbejde allerede 
her fra 1. semester. Introduktion til V
agtbureauet finder sted på Blegdamsvej 4, 
2. sal.(ved Skt. Hans Torv).

INDRE ORGANER
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Tilmelding til FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikar Kurser i 
København starter mandag den 10. sep-
tember 2007.

Tilmeldingen foregår kun online via:

www.fadl.dk

Fra du har tilmeldt dig, har du 7 dage 
til at betale kursusgebyret på 50 kr. pr. 
kursusdag.

Et kursus koster derved mellem 50 og 150 
kr.

Betaling
Betalingen foregår i FADLs Sekretariat på 
Panum (byg. 1.2.7) i åbningstiden. 

Kursister vil i løbet af ugen inden deres 
kursus modtage en påmindelses-mail med 
information om tid og sted for kurset.

Kursus Dato Tid
Akut medicin 1 24/9 - 26/9 16.00-20.00

Akut medicin 2 22/10-24/1 16.00-20.00

Akut medicin 3 3/12-5/12 16.00-20.00

EKG 1 24/9, 25/9 og 26/9 17.00-21.00

EKG 2 8/10, 9/10 og 11/10 17.00-21.00

EKG 3 8/10, 9/10 og 11/10 17.00-21.00

EKG 4 22/10, 23/10 og 25/10 17.00-21.00

Kardiologi 1 24/9, 25/9 og 26/9 17.00-21.30

Kardiologi 2 22/10, 23/10 og 25/10 17.00-21.30

AKLS 1 25/ 16.30-22.00

AKLS 2 25/1 16.30-22.00

Radiologi 1 15/10, 16/10 og 18/10 17.00-21.00

Radiologi 2 12/11, 13/11 og 15/10 17.00-21.00

Sår og sutur 1 26/9 15.30-19.30

Sår og sutur 2 3/10 15.30-19.30

Infektionsmedicin 1 25/10-26/10 17.00-21.00

Infektionsmedicin 2 8/11-9/11 17.00-21.00

Stetoskopi 1 23/10 17.00-21.00

Stetoskopi 2 6/11 17.00-21.00

FADLs Generalforsamling 2007
Alle medlemmer af FADL indbydes til den 
årlige ordinære Generalforsamling i FADL. 

Kom og giv din mening til kende! 

Generalforsamlingen afholdes:

Den 3. oktober 2007 kl. 17.00
i Studenterklubben

Frist for opstilling er: den 4. oktober 2007.

Valget kører fra:

den 22. oktober - 2. november 2007

Valgresultatet offentliggøres den 7. okto-
ber 2007 i MOK

Dagsorden
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referanter

3. Beretning fra bestyrelsen og kredsfor-
eningens udvalg

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og 
udvalg

5. Beretning fra forlaget og bogladen

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritisk revisor og revisorsup-
pleant

9. Valgtaler fra lister/kandidater

10. Eventuelt

Hvad sker der på Generalforsamlingen?
Vi er på nuværende tidspunkt ved at sam-
mensætte en lidt anderledes dagsorden 
end vi plejer.

Målet er at sikre mere debat på General-
forsamlingen - og færre og kortere mundt-
lige beretninger.

Husk selvfølgelig også at FADLs årsberet-
ning kommer her i MOK i ugerne op til 
Generalforsamlingen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Sekreta-
riatet på kkf@fadl.dk.

INDRE ORGANER
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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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

1607
STIKKERHOLD PÅ HILLERØD 
SYGEHUS SØGER 4-5 NYE MED-
LEMMER. ANSØGNINGSFRIST: 
TIRSDAG DEN 18/9-2007 KL. 
12.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Med eget tøj og eget 
skab? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hill-
erød Sygehus søger 4-5 nye stikkere med ansæt-
telse pr. 1. oktober 2007. Arbejdet foregår i ambu-
latoriet og rundt på Hillerød Sygehus’ afdelinger. 
Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 7.30-15 er vi 
2 på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 7.30-15 
er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage 
tager vi blodprøver og måler blodsukker, men i 
vagterne tager vi også EKG.
Betingelser for ansættelse:
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om  
 måneden.
- Du skal have lyst til blive på holdet i en  
 længere periode. Derfor prioriteres  
 lavt semestertrin højt.  
- Du skal kunne deltage i holdmødet  
 mandag d. 24. september 2007 kl.  
 19.00
- Du skal kunne tage 5 følgevagter i  
 uge 39-40
- Du skal have et gyldigt akkreditering-
skort
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være 5 lønnede følgevagter i 
uge 39-40.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. september kl. 
10.00 (med angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive eller ringe til holdleder Sarah Wåhlin: 
waahlin@stud.ku.dk eller på telefon 226 226 47.

HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE
Aften og nattevagter

Glostrup skadestue søger 2 FADL-vagter som 
lægesekretærer.
Holdet skal dække ca. 20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: Alle ugens dage, aften og nat-
tevagter.
Vagtfordelingsplan kan rekvireres på VB

Arbejdsområder som lægesekretær på 
Glostrup skadestue:

- Varetage den akutte telefoniske visitation efter 
givne retningslinier.
- Skrive skadejournaler og dokumentation i 
forhold til afdelingens standarder.
- Skrive indlæggelsesjournaler om natten.
- Modtagelse af patienter i samarbejde med 
den visiterende sygeplejerske, registrere
   administrative oplysninger m.m.
- Div. registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
- Primære opgave vil være administrative læges-
ekretæropgaver, men Ad hoc opgaver
   på behandlingsstuerne kan forekomme.

Krav:

- Du skal kunne håndtere stressede situationer
- Have gode skriveegenskaber
- SPV timer minimum 400 timer (Der kan dispens-
eres for dette)
- Skal have bestået 4. semester
- Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. md., 
gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i ét af de første kommende læges-
ekretærvikar kurser
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtale på Glostrup 
skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste se-
mestertrin vil blive prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring i 
afdelingens procedurer inden holdstart.

Løn: SPV- holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 7. september kl. 
10.00

Tilmelding via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk 
(København – tilmelding til hold)

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk

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 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:
Den10. september 2007 inden kl. 10.00 til Vagtbu-
reauet via www.fadl-vagt - København – tilmeld-
ing til hold – Mærket ”Hold 4630”

For yderligere oplysninger kontakt da 
venligst holdleder Rikke Agesen på mail: 
rikkeagesen@stud.ku.dk eller tlf. 41570102.

VAGTBUREAUET
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HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 
Vil du være visitationsansvarlig lægesekretær på 
en travl og hyggelig skadestue?
Vil du have læger og skadestuesygeplejersker 
som dine nærmeste kolleger?
Vil du lære visitationsregler, skadestue arbejde 
og journalskrivning på et højt niveau? 
Vil du være med til modtagelsen af medicinske 
skadekald og traumekald?

Vi har et lille hyggeligt hold på 12 medlemmer 
der dækker 4 dagvagter i weekenden, 20 nat-
tevagter og 16 aftenvagter pr. måned. Herudo-
ver bliver der slået en del ekstravagter op, som 
man kan tage (overtidsbetaling).
Arbejdet kan til tider være stressende hvorfor det 
er vigtigt, at du kan bevare overblikket selvom du 
har fl ere bolde i luften.

Arbejdsområder:
· Varetage den akutte telefoniske visitat 
 ion efter givne retningslinjer.
· Skrive skadejournaler og dokumenta 
 tion i forhold til afdelings standarter.
· Modtagelse af patienter i samarbe 
 jde med den visiterende sygeplejer 
 ske. Herefter registrering og afslutning  
 af patientforløb.
· Rekvirere div. undersøgelser og prøver.
Arbejdet foregår i skadestuens sekretariat og på 
behandlerstuerne.
Ønsker du yderligere information, kan Funktions-
beskrivelse for hold 1701 ses hos Gry Orkelbog fra 
Vagtbureauets kursusafdeling.

For at søge stillingen skal du: 
· Have bestået 4. semester.
· Have min 200 SPV timer.
· Have gyldigt akkrediteringskort.
· Kunne skriftligt dansk 
· Kunne håndtere stressede situationer 
· kunne tage minimum 4 vagter hver 
måned – mulighed for fl ere specielt i ferierne. 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med holdleder og ledende lægesekretær.

Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring 
på afdelingen, bestående af 2 dagvagter, 1 
aftenvagter og 2 nattevagt. Oplæringen er 
naturligvis lønnet. 

Ansøgningsfristen: Mandag den 10. september 
kl. 10.00. Ansøgning via hjemmesiden www. 
Fadlvagt.dk – Tilmelding til hold. 

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

ER DU INTERESSERET I KARDI-
OLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret 
genoplivning på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatør-
er til ansættelse som kardiologiske assistenter fra 
uge 38 - 2007.

Stillingen som kardiologisk assistent 
(OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som 
fast personale på kardiologisk afdeling B på Rig-
shospitalet. Vi  dækker aftenvagter i hverdagene 
(2 pers.), dagvagter i weekenden (1-2 pers.) 
samt nattevagter (1 pers.). Obs’ernes arbejdsom-
råde udgøres primært af:
- Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl edn 
 ings EKG-overvågning af op til 46  
 patienter.
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
- Aktiv deltagelse i avanceret genop 
 livning ved behov.
- Deltagelse i visitering af akutte pa 
 tienter til bl.a. primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
-    Færdig med 5. semester ny studieordning 
(2000).
-    Ventilatør med fagligt engagement og mindst 
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
-I stand til at tage 6-8 vagter pr. 4 ugers vagtplan 
i 5 måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter 
pr. plan.
-Indstillet på at blive på holdet med 
pågældende vagtgennemsnit frem til opnået 
”pensioniststatus” (se senere).
-Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt 
dette er vigtigt grundet vores kompakte hold-
struktur.
-Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit en-
gagement, hvorfor du som OBS’er ikke bør være 
på andre hold. 
-Med fordel tidligt på studiet.
-(Vi dispenserer af og til fra nogle af oven-
stående punkter, så søg stillingen alligevel hvis du 
er i tvivl, om hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
-Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor 
visse grænser.
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Vi kan tilbyde:
-Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af oven-
nævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
-Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte 
nattevagter samt 6 betalte dag/aftenvagter, 
men arbejdet derefter skal i høj grad også 
betragtes som betalt indlæring af centrale teor-
etiske samt kliniske redskaber. 
-Spændende og klinisk særdeles relevant arbe-
jde med god uddannelse på en velfungerende, 
lille og hyggelig intensiv afdeling.
-“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 
afholdte vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 
3-4 vagter pr. 4 ugers vagtplan. 
-1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & 
Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
-Høj løn fra selvstændig pulje.
-Arbejde på et socialt hold med hyggelige hold-
møder, ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: mandag den 10. september 
2007 kl. 10.00 via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – hold 4101
(Angiv venligst på ansøgning  hvis der er særlige 
forhold, vi skal være opmærksomme på.)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag 
11. september 2007 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. 
eksakt klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Kirce 
Ahtarovski : 
Kikoman73@hotmail.com / 24 45 07 02

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER 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 fl eksibel, 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 fi nder 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.14. september 
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.

LÆGESEKRETÆR-VIKAR I ALMEN 
LÆGEPRAKSIS.
 
                Uge 40 til og med uge 44
 
Kvindelig praktiserende læge i solopraksis søger 
sekretærvikar i 5 uger 
( fra 1.10.til 2.11.07).
Praksis er beliggende på Østerbro med godt 
klientel , mange unge og børnefamilier.
Arbejdet består primært i receptionsfunktion :
- passe telefon: tidsbestilling, receptfornyelser, 
svarangivelser.
- modtage patienter, lave urintest, blod%, blodsu-
kker, BT ,mm.
- ordne post, indskrive evt. epikriser og lab svar, 
og skrive smånotater efter diktat.
Arbejdstiden er dgl. fra (8) 9-14 (15), onsdage 
dog 14-18(19).

Løn: 
Overenskomst ml. HK/privat og praktiserende 
lægers arb.giver- forening: timeløn inkl. pension 
kr. 139,32.

Ansøgningsfrist snarest.
Ansøgning sendes via www.fadl-vagt.dk 
– København – tilmelding hold

BIOPSIHOLD 1611 PÅ HÆMA-
TOLOGISK AFD. L121 PÅ HERLEV
Søger 1 nyt medlem

Vi er et hold på 6, som søger et nyt medlem. Job-
bet består af, at udføre knoglemarvsbiopsier på 
mistanke om leukæmi eller lymfekræft. Jobbet 
er lægefagligt relevant og godt at kunne inden 
turnus.

Vagterne afholdes mandage og onsdage kl. 
9-15 og torsdag 9-14.
Fra 1. oktober mandag og torsdag 9-14 samt 
tirsdag og onsdag 9-15.

VAGTBUREAUET
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HOLD 1707 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
HERLEV SYGEHUS

Vi er et velfungerende lægesekretærhold på 
Herlev Sygehus, som dækker flere afdelinger 
af minimum 3 måneders varighed – i øjeblikket 
er vi på onkologisk, reumatologisk og urologisk. 
Da vi er efterspurgt på sygehuset, søger vi nye 
holdmedlemmer. 
Arbejdet bestå primært i journalskrivning og 
arkivering, men andet forfaldende arbejde kan 
forekomme.
 
Arbejdstid vil primært være hverdage i dag- og 
aftenvagt, men weekendvagter kan forekomme, 
hvis man ønsker det.
Alle vil modtage oplæring før start.
   
Krav: 
- Skal have bestået 3. semester
- Minimum 200 SPV timer 
- Kunne tage minimum 4 vagter pr./ 
 måned, gerne flere 
- Det forventes, at du er på holdet i en  
 længere periode
- IT kyndig på bruger niveau
- Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 31. august 2007 kl. 10.00 til 
Vagtbureauet via www.fadl-vagt - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1707”

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

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS SØGER NYT MEDLEM.

Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Få betalt dit klippekort 
samt få løn for transporttiden? 
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Roskilde Sygehus søger en ny stikker med
ansættelse pr. 1. november 2007. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på 
Roskilde Sygehus’ afdelinger. Vi dækker dagvagt 
mandag til fredag kl. 7.30-14.30, hvor vi er 2 på 
arbejde. Aftenvagt dækker vi alle fredage og tre 
af fire lørdage, og i aftenvagt er vi 1 på arbejde. 
Vi tager både blodprøver, EKG og blodsukker-
målinger.

Betingelser for ansættelse:

1 VENTILATØR SØGES TIL HOLD 
4409  
Rigshospitalets neurologiske klinik-Neu/
afs. 2094

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

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

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timer 
varighed.

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 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 

- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
- Gyldigt akkrediteringskort.
- Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. 
- Du skal kunne komme til ansættelsessamtale 
på Klinisk Biokemisk afdeling på Roskilde Sygehus 
i  starten af september.
- Du skal kunne deltage i oplæring i september/
oktober måned, og oplæringen er lønnet.
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG.

Ansøgningsfrist: Fredag 31. august kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - 
København – tilmelding til hold – mærket hold
1609
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
eller ringe til holdleder Line Schlægelberger:
lineschlaegelberger@stud.ku.dk eller på telefon 
22908788.

Krav
- Min. 6. sem.
- Min. 200 SPV timer
- Kunne afholde 3 følgevagter   
 (lønnede) i løbet af september
- Begynde at tage vagter i oktober
- Kunne afholde min. 3 vagter mån 
 edligt også i eksamensperioden
- Have et gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Den 3. september kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 1611”
Evt. yderligere spørgsmål: Malene Risum tlf: 3582 
4737 

VAGTBUREAUET
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MSR BLIVER TIL MEDICINERRÅDET!

DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD (MSR) SKIFTER 1. SEPTEMBER NAVN TIL 
MEDICINERRÅDET (MR). DET BLEV PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFOR-
SAMLING 13. JULI BESLUTTET AT SKIFTE NAVNET TILBAGE TIL MEDICINERR-
ÅDET SOM FAGRÅDET VED MEDICIN HED INDTIL 1995.

HVAD BETYDER DET FOR MIG SOM STUDERENDE?
Det betyder at du i en periode vil høre om MSR/Medicinerrådet og det kan naturligvis være lidt irriterende at 
skulle gætte hvilken gruppe der forsøger at fortælle noget i MOK i øjeblikket.
Vi vil dog forsøge at gøre overgangen så glidende som muligt og det grundlæggende ved den hidtidige MSR-struktur 
vil ikke blive ændret:
MR holder møder hver 3. uge hvor alle medicinstuderende er velkomne til at deltage i diskussionerne omkring 
deres studie.
MR har pladser i studienævnet og forskellige udvalg herunder (fx. Revisionen af 6.-9. semester) og du er mere end 
velkommen til at komme med din mening om forholdene så vi kan tage dette videre i udvalgsarbejdet.
MR er alle medicineres talerør! Har du brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte os på 
medicinerraadet@punkt.ku.dk eller komme til et møde som altid annonceres i MOK og på vores hjemmeside (www.
mediciner.nu).

SYGE/REEKSAMEN – SÅ LYKKEDES DET!
DER ER NU SYGE/REEKSAMEN PÅ ALLE SEMESTRE. PÅ STUDIENÆVNSMØDET 
TIRSDAG D. 21. AUGUST BLEV DET BESLUTTET AT INDFØRE SYGE/REEKSA-
MEN I AUGUST PÅ ALLE SEMESTRE. DET BETYDER AT DET NU ER SLUT MED 
AT BLIVE FORSINKET HALVE TIL HELE ÅR, FORDI MAN SKULLE VÆRE SÅ 
UHELDIG AT BLIVE SYG TIL ELLER DUMPE EN EKSAMEN.

MEDICINERRÅDET BYDER ALLE NYE STUDERENDE VELKOMMEN
Velkommen til dit nye studie! Henover de næste par uger vil du højst sandsynligt blive bombarderet med 
oplysninger om fredagsbar, MOK, bogvalg og den ulidelige mad i kantinen. Her er nogle overlevelsesfakta som 
forhåbentlig får dig lidt nemmere igennem de næste uger:

· MR afholder bogmarked fredag d. 7. september. Her kan du købe brugte bøger, så hvis det står lidt sløjt til  
 på kontoen er MR’s Bogmarked en mulighed. (se mere på www.mediciner.nu)
· Kantinen bliver bygget om, og udvalget af mad ændres i takt med at forholdene bliver bedre. Dette skal stå  
 færdigt sommer ’08.
· Du kan finde oplysninger om hvad og hvem MR er og flere oplysninger om HR, skemaer og generelle   
 informationer om dit studie på MR’s hjemmeside www.mediciner.nu.

 HELD OG LYKKE!

SABRINA ELIASSON
FORMAND, MEDICINERRÅDET

INDRE ORGANER

http://www.mediciner.nu
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NU KOMMER DER 
SYGE/RE-EKSAMEN PÅ 
ALLE SEMESTRE!
Som de fleste nok har bemærket, har Demokratiske 
Medicinere det seneste halve år talt, råbt,  skrevet, 
tegnet og ageret for at få indført syge/re-eksamen 
på alle semestre. Utallige regnskove har måttet 
lade livet for at levere papir til endeløse MOK-in-
dlæg om emnet. Også MOK-redaktionen har været 
tæt på borgerkrigslignende tilstande i fortvivlelse 
over de uendelige indlæg om det samme emne. 
Men endelig er der lys for enden af tunnelen! 
Menneskehedens langvarige trængsler er ovre! 
Ørkenvandringen er slut, porten til paradiset er 
åbnet, Sisyfos-opgave er løst! Der er nu endeligt 
offentlig adgang til den hellige gral. Aldrig mere 
skal vi lide under manglen på syge/re-eksamen. 
Fremtiden tegner lyst, og der er vår i luften! El-
ler sagt med en lidt mere jordnær formulering: 
Studienævnet vedtog på sit møde d. 21. august 
et forslag fra Demokratiske Medicinere, om at 
indføre syge/re-eksamen på samtlige semestre. 
Ændringen vil være gældende fra næste sommer, 
og i første omgang afholdes de nyindførte syge/re-
eksamener kun en gang årligt i august. Vi vil her i 
efteråret arbejde videre med spørgsmålet om også 
at få indført syge/re-eksamen i februar måned, 
men dette vil tidligst kunne være gældende fra 
vinteren 08/09.

Lidt historie
Frem til foråret 2007 var der kun syge/re-eksa-
men på enkelte af medicinstudiets semestre – der 
var således ingen syge/re-eksamen ved de store 
eksamener på 3., 4., 5., 8., 9., 10. og 11. semester 
samt i sundhedspsykologi på 2. semester. I løbet af 
foråret stillede vi en række forslag i studienævnet, 
der førte til indførsel af syge/re-eksamen på 4. 
semester, 11. semester samt i sundhedspsykologi 
på 2. semester. 

Samtidig prøvede vi af politisk vej at skabe debat 
om det absurde i, at vi som medicinstuderende 
skulle forsinkes i studiet pga. manglende syge/
re-eksamen, når der samtidig er mangel på ud-
dannede læger. Vi henvendte os bl.a. til videnskab-
sminister Helge Sander og de uddannelsespolitiske 
ordførere for folketingets partier, hvilket førte til 
nogle interessante tilbagemeldinger, og en række 
§20-spørgsmål til debat i folketinget. Også Jylland-
sposten bragte på baggrund af vores henvendelse 
en artikel om problematikken. Helge Sander 
besvarede vores henvendelse ved at love, at han 
ville arbejde for en ændring af eksamensbekend-
tgørelsen, der pålægger universitetet at afholde 
syge/re-eksamen på alle semestre. I løbet af som-
meren blev denne ændring officielt udmeldt fra 
videnskabsministeriet, og på den baggrund stillede 
Demokratiske Medicinere i august et forslag til 
vedtagelse i studienævnet om indførsel af syge/re-
eksamen på samtlige semestre.

Hvad nu?
Forslaget blev vedtaget, og det er så her sagen står 
nu. Vi mener dette er en væsentligt forbedring af 
forholdende for alle medicinstuderende, men der 
er stadig plads til forbedringer. Som førnævnt er 
der i første omgang kun tale om syge/re-eksamen 
i august. Dette betyder, at en studerende der fx 
dumper 4. eller 8. semester ved en eksamen i 
januar, kan forsætte på næste semester i foråret 
også tage den dumpede eksamen igen ved syge/re-
eksamen i august. Derved undgår man at blive 
forsinket i studiet, men man mister noget af sin 
sommerferie til læsning. Vi vil derfor arbejde for 
at se på muligheden for også at få indført syge/re-
eksamen i februar, således man også kan gå til 
syge/re-eksamen et par uger efter den ordinære 
eksamen i januar. Vi vil naturligvis informere 
yderligere, når der er nyt i sagen. Kun fremtiden 
kan vise om endnu flere regnskove skal lade livet 
i denne sag.

Hvem er Demokratiske 
Medicinere?
Vi er en nystiftet studenterpolitisk organisation, 
der arbejder med en ny måde at drive studenter-
politik på. Vi tror på, at det skal være muligt for 
alle studerende at få indflydelse på studenterpoli-
tikken – også de studerende, der ikke selv direkte 
er aktive i en studenterpolitisk organisation. Sam-
tidig lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med 
underviserrepræsentanterne i studienævnet – der 
opnås langt mere gennem dialog med underviserne 
end gennem konfrontationer. Ved studienævnsval-
get i vinters fik vi 2 ud af de 5 studenterpladser i 
studienævnet for medicin. 

Gennem foråret har vi bl.a. arbejdet med spørgsmål 
som indførsel syge/re-eksamen, indførsel af 
læseferie, større konsekvens af fagenes evaluer-
inger, forbedringer af 4./5. semester og en generel 
styrkelse af studenterdemokratiet. Vi har også 
forsøgt at sætte mere fokus på de medicinstu-
derendes forhold i pressen og hos politikere i 
folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-eksamen. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at 
være med er du mere end velkommen – uanset om 
du går på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke 
have stor politisk erfaring, eller oceaner af tid du 
kan afsætte – det vigtigste er, at du brænder for 
at forbedre vores alle sammens studie. Læs mere 
på www.DemokratiskMedicin.dk, og kontakt os 
på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil være aktiv.

LUKSUS DISSEKTION I TJEK-
KIET

Den 28. juli vendte 29 medicinstuderende fra 
hele landet hjem efter IMCC’s traditionelle 
tur til Tjekkiet. Turen varede 2 uger og bød på 
dissektion på Masaryk University i byen Brno i 
faciliteter, universiteterne i Danmark desværre 
kun kan drømme om. Programmet var intenst 
– deltagerne modtog 60 timers undervisning på 2 
uger, og i weekenden var arrangeret ture rundt
omkring i landet. Udover det faglige
udbytte bød turen også på en mulighed for at
møde andre seje studerende fra hele landet. 
Faktisk var folk så glade for hinanden,
at det virkede fuldstændig nød-vendigt med den 
genforening, der sker om en måneds tid i Ålborg. 
Sådan kan man altså også møde nye mennesk-
er... Fra arrangørerne skal lyde varme hilsner til 
alle jer derude med mange tak for en fantastisk 
tur. For interesserede i næste års tur, se vores 
nye hjemmeside:

www.dissektionstur.dk(stadig under 
opbygning)
IMCC’s hjemmeside:
www.imcc.dk
eller skriv til dissektionstur@dissekti
onstur.dk
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OPLEVELSER, 
UDFORDRING OG 
UDDANNELSE 

Vil du være med til at arrangere 
semesterets aktiviteter?
Vil du have erfaring med frivilligt 
organisationsarbejde?
Vil du opleve Afrika, Indien eller 
Sydamerika?

Praktikanter i troperne er en basisgruppe under 
IMCC der arrangerer ophold i troperne for medicin-
studerende. 
Det kræver en del forarbejde at arrangere de 
mange ophold, så vi har altid brug for et par 
ekstra hænder. 
Er du interesseret, så kom og hør mere på

PIT’s planlægningsmøde
Tirsdag den 11. september 2007

Her vil du også få mere info om PIT’s aktivregler: 
Er du aktiv i mindste et semester, så kommer 
du højere i prioriteringsrækken ved fordeling af 
pladserne. Det betyder man har større chance for 
at få sin første prioritet! 
MEN man kan sagtens søge uden at være aktiv 
!!! 

Tid :  Tirsdag d. 11. september kl. 17.00
Sted :      Vi mødes foran IMCC’s kontor

Husk også informationsmøde 
d. 18. september 07,
Der er kaffe, te og kage til det hele!

Med Venlig Hilsen PIT

INDKALDELSE TIL 
SEMESTRETS FØRSTE 
MÅNEDSMØDE I SAKS
Månedsmøde Tirsdag den 11. september kl. 16.00 
på Kemigangen

Alle er velkomne.

Programmet indeholder bl.a.:

Præsentation af den nye hjemmeside

Beskrivelse af foreningens aktiviteter i ferien

Status på kommende kurser og foredrag

Information om den årlige generalforsamling

Læs mere på www.studkir.dk

Opdateret dagsorden udsendes til medlemmerne 
et par dage før månedsmødet.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerrum
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

INTROMØDE I SAKS 
d. 11. september kl. 15.00 på kemigangen

Er du interesseret i kirurgi?

Har du lyst til at lære kirurgiske færdigheder og 
hører spændende foredrag?

Vil du vide hvordan man bliver kirurg i Dan-
mark?

Overvejer du at skrive OSVAL indenfor et kirur-
gisk speciale?

Så er SAKS måske noget for dig.

SAKS er åben for studerende fra alle semestre, så 
kom og hør mere på intromødet.

Læs mere på www.studkir.dk

Med venlig hilsen
Flemming Bjerrum
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
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TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 35

Velkommen til et nyt semester! 

Vi ønsker ”gamle” studerende velkommen tilbage 
til studierne og de nye ønskes ganske særligt 
velkommen til det nye liv som studerende på det 
sundhedsvidenskabelige fakultet. Det er – ob-
serveret herfra – både spændende og hårdt, og vi 
ønsker det bedste for jer hver især! 

Vi vil minde om, at studenterpræsten har forskel-
lige tilbud, som du som studerende kan benytte 
dig af. Hvis du har tid og overskud hver eller hver 
anden uge er der debatforummet og strikkecafeen; 
hvis du har mod på at møde studerende fra andre 
fakulteter er der særligt oktoberfesten; hvis du får 
lyst til at diskutere det spændende og højaktuelle 
begreb ”ateisme” og dets plads i tiden, vil der være 
et par arrangementer i løbet af efteråret. 

Men du skal også være velkommen til at udnytte 
de gode bønner, der er at finde uden for vores 
kontor, når vi er der. Bønnerne findes både i 
den meget populære chokoladeudgave og i den 
laminerede visitkortagtige! Tag, hvad du synes, 
du har brug for! 

Og hvis du får brug for en samtale så er stu-
denterpræsten der til det samme. Samtalerne 
kan handle om hvad som helst; det behøver ikke 
at handle om tro eller kristendom, men kan være 
om studieforvirring, kærestesorg, dårlig økonomi, 
ensomhed, you name it! Du bestemmer, du kan 
komme anonymt og der føres ingen journaler. Det 
kan være en god idé at lave en aftale med præsten, 
så I kan tale uforstyrret, men du kan også kigge 
ind, når der er liv bag døren.

Som et særligt tilbud til MOK’s trofaste læsere vil 
vi igen i år tilbyde en semesterføljeton. Studenter-
præsten og hans medarbejder vil skrive på skift, og 
vi kan allerede nu røbe, at vi rider med på en bølge 
i tiden og lader The Simpsons danne udgangspunkt 
for en del af føljetonen. For ikke at skuffe nogen, må 
vi lige forberede jer på, at det til forskel fra meget 
af det andet vi tilbyder, kommer til at handle om 
de helt store ting i tilværelsen: skabelsen, tro, tvivl, 
bøn, livet og døden og det store ”hvorfor?”!

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

Studenterpræsternes oktoberfest – nu 
med helstegt pattegris
Dato: fredag 28. september 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

Traditionen tro holder vi en oktoberfest i beg-
yndelsen af efterårssemesteret med god mad, 
god sang, god pynt, god øl og godt selskab. Der 
vil som tidligere år være spændende autentiske 
oktoberfestgenstande, der bortauktioneres i løbet 
af aftenen, så hvis du har en svaghed for lækkert 
merchandise, så kan du få dit livs aften. I år løfter 
vi desuden løjerne med en helstegt pattegris, der 
bliver tilberedt udenfor festlokalerne. Da der er en 

begrænset mængde kød på det lille dyr anbefaler 
vi særligt i år tidlig tilmelding til festen!

Vi slutter kl. 23.59.

Tilmelding er nødvendig på oktoberfest-dk@hotmail.
com – senest onsdag den 26. september
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 første møde er den 11. september
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

Debatforummet er et rum, hvor man kan diskutere 
emner som ligger mellem videnskaben og resten 
af verden. Det kan både være mere principielle 
diskussioner om videnskabens væsen og rækkevi-
dde, om videnskab og religion, eller om etiske, 
filosofiske, eksistentielle spørgsmål.

Normalt vil der være et kort oplæg som indledning 
til en diskussion. Som regel vil det være studenter-
præsten der indleder, men det kan også være 
inviterede gæster eller deltagerne selv, hvis man 
har et emne man gerne vil have drøftet.

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé: Nu med 
bamser!
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Strikkecafeen er igen på banen med en hyggelig 

eftermiddag hver uge. Du e velkommen til at 
komme og være med, og det gælder både hvis du 
aldrig har lært at strikke og hvis du er verdens-
mester i venstredrejet kabelstrik på tid. Eller hvis 
du befinder dig et sted derimellem. 

Vi støtter projektet www.motherbearproject.org, 
men alle er velkomne til at strikke lige præcis det, 
som de har lyst til. Vi har pinde og garn til udlån, 
så du kan komme i gang.

Der vil som regels være god kage og kaffe på bordet, 
så ingen står i fare for at gå sukkerkolde.

Vel mødt!

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

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, akademisk medarbejder
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