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Det sker i ugen 2006/2007 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
efterfølgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: Anonym - Kunstnerens identitet er redaktionen bekendt. 
(Men vi siger ikke hvem det er...)

Onsdag:  Du tænker: “hvorfor er her så mange lækre damer på  
  det her studie?”
  DUM kl 21 (sæson 6 afs. 6)
  MOK nr 2, årgang 40 udkommer

Torsdag: Du undrer dig: “Gad vide hvor jeg kan møde dem under  
  lidt mere intime forhold?”
  Studenterpræstens Strikkecafé
  MR (MSR) møde i sofastuen

Fredag: Du får en åbenbaring: “Jeg tager da lige ned og spotter  
  dem lidt i fredagsbaren!”
  LANG FREDAGSBAR i Studenterklubben!!
  Bogmarked på kemigangen 1.2.20 - numre uddeles kl. 8

Lørdag: Du vågner og tænker: ”Hvem er I?”

Søndag: DUM kl 21 (G) (sæson 6 afs. 5 & 6)
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Studenterklubben holder intro for de nye!
  SYMS (Studerende Yngre MedicinStuderende) holder   
  opstartsmøde i "læserum stilhed" kl. 14. (MOK dækker  
  event'en med en fotograf)

Tirsdag: Kristne Medicinere samles kl. 18 v. hovedindgangen
  PIT møde kl. 17  
  FADL repræsentantskabsmøde kl. 16 - vel mødt!
  Studenterpræstens debatforum  
  SAKS månedsmøde
  DUM kl 21 (sæson 6 afs. 7)

Denne  redaktion

MOK



3
SEMESTERSTARTS VELKOMST!
På vegne af hele MOK-redaktionen vil jeg hermed gerne byde velkommen til studiet til alle de nye russere...
...men for, at det ikke skal lyde alt for meget som en tale fra Studielederen, vil jeg skære ind til benet!  Jeg håber I har haft en god rustur og har drukket og horet jer 
fra sans og samling i socialiseringens hellige navn.  
Nu må I tænke fremad!  
De næste 6 år (minimum) skal bruges på benhårdt arbejde med bøgerne!  I kommer til at kæmpe for en plads på biblioteket, I kommer til at leve af kantinemad og 
Torvets Kebab, I kommer til at svede og bløde biokemi, anatomi og fysiologi, I kommer til at bruge penge på bøger svarende til et mindre afrikansk lands BNP!
Når det så er slut, så er der stadig 10 måneder af året til at lave næsten lige præcis, hvad du vil, mens staten betaler dig den laveste overførselsindkomst af alle på 
bænken.  

Medmindre du har en forkærlighed for at leve asketisk, er det nok ønskeligt at supplere indtægten med lidt studiejob.  Som medicinstuderende er der en hel verden 
åben for dig, med FADL-vagter, underviserjob, og meget andet godt.  Så er du pludselig opgraderet til guld-dame og Hoegaarden på fad i fredagsbaren!  Husk også at 
sætte kryds i kalenderen sidste uge i November, da der er 69 timers-bar i Studenterklubben!

I kan også engagere jer i en masse basisgrupper, men det har rusvejlederne nok formidlet i form af et ”basisgruppe-oplæg” (alle tiders værste tjans at skulle kreere 
på ugeseminaret for rusvejledere).
En nylig artikel i Nyhedsavisen listede Lægevidenskab som et af de studier med mindst frafald, og nævnte prestigen ved studiet samt et godt socialt miljø som sta-
biliserende faktorer.  Så grib chancen, engager dig i de sociale muligheder på Panum!  Lad os håbe, at Fakultetet husker dette i deres disponering af de økonomiske 
midler!

Har du siddet i elevrådet på din skole, har du rig mulighed for at mænge dig med andre ligesindede i et af de studenterpolitiske organer.  Lidt som på Christiansborg 
lægges der utrolige kræfter i at føre intern krig mod de andre partier.  
”Storpolitisk” er der også røre i andedammen!  YL (Yngre Læger) har fået smidt bestyrelsen og formand Mette Worsøe på porten i et mistillidsvotum.  Efter forårets 
demonstration med stort opbud, har FADL erklæret den nye speciallægereform for ulovlig og et brud mod menneskerettighederne.  Det bliver spændende at se, hvad 
efteråret bringer – specielt for dem af os, der nærmer os turnus.  

I morges da jeg ankom til Panum, prøvede jeg ”Løkken” og trak et lod i tombolaen.  FADL havde arrangeret en lille gimmick, hvor man ”fik tildelt et speciale”.  Det 
lader til, at jeg er kommende oftalmolog.  Det er svært, at være utilfreds med så populært et speciale, men når jeg nu hellere vil noget andet, kunne det være, der var 
en der ville købe mit lod?  Lidt som når turnuspladserne handles, forventer jeg blot et par hundrede tusind…

Semesterstart er altid vanskeligt, men man vænner sig hurtigt til at forvirringen er midlertidig.  SIS er lige så uoverskueligt og ubrugeligt som det altid har været, 
men I år har Klinikudvalget og diverse afdelinger valgt at bekæmpe problemet ved at smide dokumenter efter det.  Jeg har modtaget ikke mindre end 16 vedhæftede 
Word-dokumenter med alt fra lister over CEKU-hold, velkomstbreve til Arbejdsskadeforsikring og Transportgodtgørelse.  Men der er nok en venlig sjæl fra mit hold 
der har brugt et par døgn på at gennemskue forløbet og kan formidle det kort og koncist til mig.  Dengang vi stadig slog op i Semesterhæfterne, sad jeg på mit kol-
legiekøkken og plottede undervisningstimerne ind i min kalender, da en medbeboer viste mig, hvordan de gjorde på DTU.  Når de loggede på CampusNET (deres svar 
på Punkt.KU), kom deres eget personlige skema automagisk frem på skærmen.  Det kan være det sker på KU engang i 2020…

Hvis der er noget der ikke fremgår af ovenstående, så kan I bare spørge jeres tutor, han/hun har ALLE svarene (og får penge for at besvare dem)…  Ellers kan I jo 
prøve med et læserbrev i MOK, men der er latenstid på cirka en uge.  En anden mulighed er www.studmed.dk - men husk at have ”fornuftighedsfilteret” på.

Et sidste råd, jeg selv fik, da jeg i sin tid startede:  Pas på tunnelen til Riget – i 80’erne farede en gruppe 1. semesterstuderende vild i kælderen og de blev først fundet 
flere uger senere (og efterfølgende lagt i sprit i våd studiesal)!

Til alle studerende der IKKE starter på 1. semester:  Velkommen tilbage!
Der er ikke meget, der har ændret sig over sommeren, alt er som det plejer.  Studenterklubben serverer fortsat halvlukne flaskeøl (dog ikke længere i plåk).  Man skal 
stadig stå i kø til de første par fredagsbarer.  Kantinens motto er stadig ”dårlig og dyr”.  Biblioteket er stadig proppet i eksamensperioderne.  Kassen har stadig Happy 
Hour om fredagen, Trafikken er stadig omdannet til en jydecafé, og festen slutter stadig på Louises.
MOK’s humor er stadig plat og ofte for langt under bæltestedet.  Vi vil fortsat forsøge at være din trofaste ven til de dårlige forelæsninger.  Vi bringer stadig inside-
information fra Kongehuset, og er stadig at finde i lokale 9.2.1, på nettet på www.mok.info hver tirsdag, og i Kantinen og på hospitalerne fra onsdag morgen.

/A.P. Skovsen
MOK-red.

REDAKTIONÆR STATUS ER FØLGENDE:

Jannie: Chefredak-
trisen der med hård 
hånd styrer og tolererer 
drengenes forbrug af øl, 
porno og tid. Når hun 
ikke surfer på nettet, 
finder hun tid til at 
lege med drengene fra 
FADL. Savner piger 
på redaktionen nu hvor 
Elise er out-of-town.

Martin BC:  Pumpet 
bigger than ever, er nu 
begyndt at træne mave!  
Rapporterer DUM (De 
Unge Mødre) hver uge 
enten verbalt eller skrift-
ligt i MOK. Find mig i 
fuldt flor på www.mar-
tinbc.dk

Christen:  Bruger det meste 
af redaktionstiden på at 
snakke i telefon med Lotte 
(kæresten) eller smutte 
tidligt for at tage til middag 
hos svigermor.  Når han ikke 
er på redaktionen sætter han 
netværk op i boligforeningen 
eller hiver jern i Fitness 
World.

Mav:  Hjemkommet fra 
rustur en ølmave tungere. 
Konditionstræner ud fra 
følgende formel: Rundt 
om én sø, der stoppes og 
samles alle tomme flasker 
op.  Når der er samlet 
nok til en bajer, stoppes, 
indkasseres og drikkes. 
Bruger det meste af sin 
fritid på PHILM og ODP.

AP:  Netop hjemvendt fra 
Traumecentret i Johan-
nesburg, "Zuid Afrika". 
Forsøger fortsat at ride med 
på pumperbølgen på trods 
af en nyopstået "skulder-
skade".  Har solgt kværnen 
til fordel for en budcykel.

David:  Nybagt far, der 
har et halvt års druk at 
indhente og derfor er 
tilbage på MOK efter 
"barsel" med budska-
bet  "jeg blander flere 
drinks!" og "hvornår 
skal vi i byen?"..

Elise:  MOK's udsendte 
til Randers for dette 
semester, hvorfra hun 
rapporterer til MOK om 
provinslivets glæder.

Dette kunne være dig!
Klik ind på www.mok.info 
og skriv en kort ansøgn-
ing inden 10. september 
kl. 12.00.
Vi søger kreative stud.
med'er (piger må gerne 
søge) der vil lege med, 
når vi laver MOK, være 
skribent, fotograf eller 
illustrator!!

LEDER
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Efterår 2007 - Uge 36-37
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
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 
Mandag 10/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag 11/9 1200 – 1300 0900 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag 11/9 1100 – 1200 1200 – 1500 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag  12/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  13/9 0800 – 0900  0900 – 1200  Malene Liberoth Esager 
Torsdag 13/9 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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl  International 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  International 

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                           
 

ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden udenlandsk stu-
derende og har du svært ved at forstå det danske 
sprog? Så kig her! 

Studievejledningen har samlet en række tilbud 
om sprogundervisning, der er særligt målrettet 
nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er 
gratis. På vores hjemmeside kan du se mere in-
formation om de enkelte kurser og hvordan man 
tilmelder sig.

Du finder de forskellige tilbud på 
http://medicin.ku.dk/vejledning/
dansk_for_udlaendinge/ 

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

LÆSEMAKKER?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme igen-
nem hvis man har en læsemakker. Her er nogle 
steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du 
lige er startet på studiet, eller hvis du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester og føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre, der ligesom 
dig har svært ved at finde en at læse med.

På administrationsgangen uden for studievejled-
ningens kontor er en opslagstavle med overskriften 
”læsemakkermarked”. Her kan du hænge opslag 
op eller du kan se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning 
i MOK eller på punkt.ku, hvor masser af medicin-
studerende kigger. Hvis du er ny på studiet, kan 
du prøve at spørge din tutor om han/hun kender 
nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 8 vejledere, 
som alle er lægestuderende. Vi har et personligt 
såvel som fagligt kendskab til uddannelsen og 
kender til det at være studerende og de problem-
stillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse 
og studieforløb.
 
Vi er:

 

Jesper Marsner Hansen, 
8. semester
 

Jonas Vestergaard Iversen, 
8. semester

 

Gro Askgaard, 
9. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard, 
forskning

 
Rasmus Storch Jakobsen, 
8. semester
 

Malene Esager, 
8. semester

 

Stine Birkelund, 
semesterfri
 

Josefin Viktoria Eklöf, 
7. semester

 

Vi vejleder alle indenfor næsten alle områder, 
herunder vejledning i forbindelse med udarbejdn-
ing af dispensationsansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har problemer ud over 
studiet er du også altid velkommen til at kontakte 
os. Vi kan ofte selv svare på dine spørgsmål, ellers 
ved vi hvem man skal kontakte for at få du får et 
korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe 
med at finde en løsning på problemerne, hvis du 
henvender dig i god tid.
 

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem 
der ved det…

STUDIEVEJLEDNINGEN
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STUDIEOPHOLD I 
UDLANDET 
Foråret 2008

Du har mulighed for at ansøge om et udvekslingso-
phold i udlandet for forårssemesteret 2008.

Hvortil? 
Primært de nordiske universiteter. Der er dog også 
ledige pladser på:
· de italienske universiteter i Rom, Ferrara, 
Firenze, Napoli, Perugia 
· i Coimbra, Portugal
· i Bonn, Tyskland
· i Iowa, USA – 1 plads på enten 9. eller 11. se-
mester
· i Sydney (New South Wales University), Austral-
ien – ny aftale

Hvordan – Norden og Europa?
· Ansøgningsskemaer og -vejledninger findes på 
http://medicin.ku.dk/internationalt/ 

Hvordan – Iowa og Sydney?
· Ansøgningsskemaer og -vejledninger findes på 
http://medicin.ku.dk/internationalt/ans-verden/ 

Ansøgningsfrist?
· Fristen er: 21. september 2007 inden kl. 12.00
· Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 
9.1.57

Vejledning?
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/ 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du desuden 
kontakte den internationale studievejleder Eva 
Maryl. Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 10-12 i 
lokale 9.1.27. Telefontid: Tirsdag kl. 9-10 på tlf.
nr. 3532 7091. 

Hos Eva Maryl kan man også låne mapper med 
erfaringsrapporter fra studerende, der tidligere 
har været på udvekslingsophold. Derudover kan 
man orientere sig informationsmapperne for de 
enkelte universiteter, som står i Ekspeditionen 
lokale 9.1.33B

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42
September 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

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.semes-
ters 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 medbringer 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, infiltrationsan-
algesi og materialevalg, suturering på fantom, træning i 
enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, steril 
anlæggelse af kateter på realistiske 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, gennemgang og 
træning i anamneseoptagelse samt den objektive under-
søgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig disciplin. Dette 

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

er et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges ved 
undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurologiske 
undersøgelse samt demonstration af teknik og diverse 
håndgreb, indøvelse af systematik i neurologisk under-
søgelse, træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte under-
søgelses teknik på rigtige patienter samt se eventuelle 
patologiske fund.

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne udføre kor-
rekt basal og avanceret genoplivning, herunder fungere 
som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af basal og 
avanceret genoplivning inkl. rytmegenkendelse, defi-
brillering og medicinering efter gældende europæiske 
standarder, intensiv træning i praktisk basal og avanceret 
genoplivning på realistiske fantomer, træning i teamled-
erfunktionen 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 lo-
kalanalgesi. Kurset er tænkt til alle jer der interesserer jer 
for suturteknik ud over den basale teknik der undervises 
i på 7 semester.

STUDIETILBUD
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TROMMESLAGER SØGES

Vi søger en trommeslager til vores band, som har 
øvelokale i Studenterklubben på Panum. Vi er pt. 
sanger, guitarist & bassist. Bandet spiller covers + 
egne sange - med rødder i både grunge, garage rock 
og surf. Ring, skriv eller slå højt på jungletrom-
merne, hvis du er interesseret, så inviterer vi på 
jam og hjemmebag! Kontakt anjaheen@stud.ku.dk 
eller ring 28769522 eller 27219252.

UNDERVISER SØGES
 
Teknisk skole i Ballerup søger underviser i biome-
kanik for ortopædister. Ortopædister er håndværk-
erne, der laver orteser og proteser. 
Deres uddannelse består af et 4 årigt forløb, hvor 
de skal have ialt 60 timers biomekanik fordelt på 
3 skoleforløb. Der oprettes et lille hold med max 
4 elever om året. De undervises 4-8 timer i træk, 
hvilket får timerne (lønnen) til at akkumulere 
hurtigt. 
Undervisningen er fordelt i december, august 
og lidt i juni. Skolen er meget fleksibel og sa-
marbejdsvillig ved skemlægning. Der foreligger 
komplet undervisningsmateriale til hele kurset, 
som vil blive overleveret fra tidligere underviser 
ved ansættelse. 
Teknisk skole og eleverne sætter stor pris på deres 
eksterne undervisere, og undervisningsmiljøet er 
rigtig hyggeligt.

Ansøgninger skal sendes til Gert Ottesen på 
GO@tec.dk. Yderligere information kan fås hos 
Bjarne eller Gert på 38 17 70 00

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2007-08

Sted: Psykiatrisk auditorium (Rigshospitalet), 
Henrik Harpestrengs Vej, opgang 61a
Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund 
Kontakt: www.klinisksexologi.dk og www.sex-
ogsamfund.dk
Adgang: Gratis

20. september: BEMÆRK DATO

Mimi Strange
Børn og unge med seksuelt krænkende adfærd 
– erfaringer fra Projekt Janus
Projekt Janus har til formål at forebygge seksuelle 
overgreb ved tidlig behandling af seksuelt græn-
seoverskridende børn og unge. Projektet tilbyder 
ambulant behandling til drenge og piger i alderen 
6-18 år med seksuelt bekymrende eller krænkende 
adfærd. I oplægget vil de foreløbige erfaringer 
og resultater gennem fire år blive fremlagt. Der 
lægges vægt på at beskrive den psykologiske 
profil såvel som den behandlingsmæssige indsats, 
herunder gruppeterapi og tværfagligt samarbejde. 
Mimi Strange er klinisk psykolog og leder af 
Projekt Janus.

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo 
Møhl

BESTÅ DE AMERIKANSKE EK-
SAMINER!!

Bøger, CD’er, video og audiobånd sælges – som 
ikke kan købes normalt – kun i forbindelse med 
at tage dyre kurser
Elleve studiebøger med gennemgang af alt rel-
evant pensum, samt syv  bøger og tre CD’er med 
simulated-exams med de hyppigst forekommende 
spørgsmål og emnegrupper, samt en video  –  alt 
hvad man skal bruge til USMLE 1 og 2 og 3 samt 
clinical skills exam.  Herudover får du også med 
i købet:
Internal medicine:  materiale til den amerikanske 
eksamen USMLE step 1 and 2:  Audio study tapes 
internal medicine (diseases by organ systems)
Clinician’s pocket reference – Gomella og Haist:  
uundværlig ved turnus I USA
The Washington manual of medical therapeutics 
– Ahya, Flood og Paranjothi:  uundværlig ved 
turnus i USA
Early arthritis (CD):  a crucial diagnostic and 
therapeutic window of opportunity (Cornell 
University)
Fetal monitoring in clinical practice (CD):  et kur-
sus i, hvordan man aflæser og tolker fostrets og 
livmoderens aktiviteter under veer og fødsel.
KPLL Hjerteinsucicficiens undervisning (CD):  
kursus ved ledende kardiologer fra praktiserende 
lægers laboratorium i Pilestræde
Injektionsteknik (CD):  vejledning i blokader
Rygdoktor.dk (CD):  nyeste viden om sygdomme 
og behandling i ryg og bevægeapparatet
Spirometri (CD):  et uddannelsesprogram i spiro-
metri med interaktiv videnskontrol

Pris for hele sættet samlet:  1950 kr.  (nypris over 
7000 kr.)
C. Lund +45 20 16 18 50

ANNONCER

MUNKSGAARD 
DANMARK HAR 
FÅET NY 
HJEMMESIDE

Besøg os på www.munksgaarddanmark.dk 

og læs meget mere om forlagets udgivelser 

inden for medicin og sygepleje.

OBS! Som tilmeldt bruger får du adgang 

til en række unikke ekstra muligheder 

for den enkelte bog fx tests, supplerende 

opgaver, videospots mm.

www.munksgaarddanmark.dk
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HALVANDET VÆRELSE TIL 
LEJE PÅ ØSTERBRO

Lyst værelse cirka 17 kvm med adgang til fælles 
stue udlejes til rolig kvindelig studerende. Adgang 
til køkken og bad. Internetopkobling og kabel-tv 
mulige. Rummene er del af en stor lejlighed som 
deles med kvindelig stud. psych. Central beliggen-
hed og nem transport til institut og by. Husleje 
3.500 inkl. forbrug. Send en mail med nogle ord 
om dig selv samt et telefonnummer, og jeg vender 
tilbage. Susanne: toron@webspeed.dk

HONORARLØNNET 
FORSKNINGSTILKNYTNING!

Baggrund: Et stort dansk multicenterforsøg in-
denfor anæstesi og kirurgi er i gang: ”Perioperativ 
iltfraktion – effekt på kirurgisk sårinfektion og 
pulmonale komplikationer” (PROXI-forsøget). 
Forsøget undersøger om man ved at øge FiO2 under 
anæstesi til abdominalkirurgiske operationer kan 
forebygge sårinfektioner, men også om interven-
tionen giver pulmonale bivirkninger.

Stud.med.’er søges: Til inklusion og opfølgning af 
de kirurgiske patienter. Du vil få grundig super-
viseret oplæring inden start. Tilknytningen giver 
god indsigt i anæstesi, kirurgi og forskningsmetode 
til gavn for din egen evt. kommende forskning / 
OSVAL II.

Hvor og hvordan: Vi har etableret et hold af 
medicinstuderende, der dækker vagter på Herlev, 
Gentofte og Rigshospitalet, men søger 3-4 flere 
stud.med.’er tilknyttet forsøget, som forventes at 
vare til sommeren 2008. Patienterne skal tilses 
alle ugens dage, men der er gode muligheder for 
at bestemme hvornår på døgnet, det passer dig. 
En dags arbejde tager ca. ½-1½ time. Du indgår 
i en vagtplan, som passer med din ønskede arbe-
jdsmængde og foretrukne hospital. Det vil således 
være en fordel hvis du f.eks. har klinikophold på 
et at de nævnte hospitaler, men det er ikke noget 
krav.

Hvor meget: Du får et honorar pr. dag du arbejder. 
Beløbet afhænger af hvor mange patienter, der 
deltager, men vil være godt betalt. 

Kontakt: Christian S. Meyhoff, læge, ph.d.-stud., 
Anæstesi- og operationsklinikken 4231, Rigshos-
pitalet, meyhoff@rh.dk eller 35 45 09 58 og hør 
nærmere hvis du er interesseret.

STUDERENDE SØGES TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU

Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstuderende eller master-studer-
ende
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
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 Sundhedsprojekt). 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 stud-
erende og seniorforskere 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 fællesskab.

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 børnevaccinationer og langtidsef-
fekter 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 Bis-
sau, 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 betragtning, vedlagt seneste karakterudskrift og CV, senest 22. 
september 2007, til de tre nedenstående e-mail adresser.

Morten Sodemann, Læge, PhD Christine Stabell Benn, Læge, PhD
Infektionsmedicinsk afdeling, OUH Bandim Health Project, Statens 
Serum Institut
e-mail: mortenso@dadlnet.dk, tlf.: 51228476  e-mail: cb@ssi.dk, tlf.: 
32688354

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

•
•
•
•

•
•
•

LIDER DU AF MIGRÆNE?                                                 

På Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital 
søger vi forsøgsdeltagere, der lider af migræne, og 
som ønsker at være med i videnskabelige forsøg.

Der ønskes forsøgsdeltagere af begge køn
mellem 18-55 år, som i øvrigt er raske.

Ved interesse ring : 43 23 30 66  eller 43 23 
45 14  på hverdage mellem 13-15 eller email: 
hewisc01@glo.regionh.dk

Hovedpineforskningen  - Neurologisk afdeling, 
N01
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

ANNONCER

Aften-behandler til hårfjerning

Nygart Privathospital søger én eller 
flere stud.med. til  aften-behandling. 
Arbejdstiden er ca. kl. 16-20, 2-3 dage 
om ugen i vores klinik i København.
 
Jobbet vil bestå i hårfjerning med Ellipse 
og samt mindre opgaver.
 
Tiltrædelse omgående og løn efter aftale.

For yderligere information om 
Privathospitalets virksomhed henvises til 
www.nygart.dk.

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

Ansøgning vedlagt CV og foto bedes 
sendt til mail@nygart.dk mærket: aften-
behandler 

Følgende brev burde allerede være havnet i de fleste 
4.-semestersstuderendes punkt.ku-mailbox - men 
her er det for en sikkerheds skyld:

TIL STUDERENDE PÅ 4. SEMES-
TER, EFTERÅRET 2007
På grundlag af en henvendelse fra dekanen har 
studienævnet besluttet at gen-overveje strukturen 
for 3. – 5. semester på studieordningen af 2006.
For de studerende, der er indskrevet på studie-
ordningen af 2006, og som skal have undervisning 
på 4. semester, efteråret 2007, betyder dette, at 
undervisnin-gen i kurset i energiomsætning og 
muskler udskydes til 5. semester.
4. semester indeholder således i efteråret 2007 
følgende elementer:
• et 4-ugers kursus i metodelære med en efter-
følgende eksamen i form af en 48-timers skriftlig 
hjemmeopgave
• kursus i hjerte, lunger og blod og kursus i mave, 
tarm og lever med en ef-terfølgende 6-timers skrift-
lig, integreret eksamen. Emneområderne energi-
omsætning og muskler vil ikke indgå i eksamen 
på 4. semester i januar 2008.
De hidtidige tilladte hjælpemidler til eksamen 
udvides med yderligere metabo-liske kort.
Studienævnet vil i efteråret 2007 informere 
yderligere om den endelige ud-formning af 5. 
semester.

Venlig hilsen
Jesper Brahm

Studieleder for medicin

Info til 4. semester
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Overskriften på dagens afsnit er hugget direkte fra en 
skøn hjemmeside: www.simpsonizeme.com . Her kan 
du uploade et billede og – vupti! – har du en udgave 
af dig selv, som du ville have set ud, hvis du var født 
i Springfield. Prøv det! 

Konkurrence: Simpsoniz’ dig selv og send både 
det originale og det nye billede til lotz@adm.ku.dk 
senest den 12. september. Vi trækker lod blandt de 
indkomne billeder om bogen ”The Homer Book. The 
Simpsons Library of Wisdom”.

God fornøjelse!

STUDENTERPRÆSTERNES 
OKTOBERFEST – NU MED HEL-
STEGT 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, kæl-
deren

Traditionen tro holder vi en oktoberfest i begyndelsen 
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 Studentermenigh-
eden på KUA (www.ku.dk/praesterne)

STUDENTERPRÆSTENS DEBAT-
FORUM: ”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

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

DEN RØDE TRÅD – STRIKKE-
CAFÉ: NU MED BAMSER!
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, 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 ori-
enteret om arrangementer mm.

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 35

OG STARTEN ER GÅET…! 
Det er mandag, det er september og det er semes-
terstart. De nye studerende kommer gruppevis 
og hilser på, Nicolai tegner og fortæller og byder 
velkommen, og der skal skrives første del af dette 
semesters føljeton. 

Som nævnt i sidste uge vil jeg – forsøge at - gøre mig 
klog på familien Simpson, og Nicolai vil supplere 
med overvejelser over samspillet mellem religion 
og humor. Følg med her i MOK hver uge – og hav et 
rigtig godt semester! 
     
Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og 
Lise Lotz, akademisk medarbejder 

SIMPSONIZE ME!
Her hos studenterpræsten er vi ikke bange for at 
være lidt populistiske, så vi hægter os på Simpsons-
bølgen, og satser på, at der faktisk kan komme noget 
fornuftigt ud af det.

Nu vil jeg til at starte med gøre klart, at vi her på 
kontoret udmærket godt er klar over, at der ikke 
bare er forskel, men STOR forskel, på tilgangen 
til religion og kristendom i henholdsvis Danmark 
og USA. Danskere generelt har en meget privat, 
blufærdig eller måske ligefrem tilbagelænet holdning 
til religiøse forhold. Det kan måske begrundes med 
at i århundreder har det at være religiøs i Danmark 
mere eller mindre automatisk været ensbetydende 
med en tilknytning til den store, rummelige og 
næsten altfavnende Folkekirke. Vi er blevet lidt 
dovne religiøst set.

I de senere år er automatikken blevet udfordret; 
blandt andet ved at vi nu har et stort mindretal 
af danskere, som ikke bare bekender sig til noget 
ANDET end Folkekirkens kristendom, men gør det 
noget mere aktivt, end vi selv har fået for vane. Men 
vi er selvfølgelig slet ikke i samme situation som i 
USA, hvor den menighed, som man er tilknyttet er 
af afgørende betydning for ens identitet.

Det hele begyndte i 1987 med et antal små animerede 
vignetter i ”The Tracy Ullman Show”, der blev brugt 
i overgangene mellem showets forskellige indslag. 
I 1990 var den gule families popularitet vokset så 
meget i brede kredse, at den fik sin egen sendetid. I 
andre kredse var serien dog slet ikke populær, og der 
blev talt dunder rundt om på de mange konservative 
amerikanske prædikestole. Moralske ledere mente at 
kunne læse ud af serien om den noget samspilsramte 
familie, at nu havde den vestlige civilisation nået et 
nyt lavpunkt – og de sidste tider måtte være nær. 
Selv præsident George Bush den Ældre fandt i 1992 
anledning til at gøre opmærksom på sin utilfredshed 
med serien. 

Med årene er holdningen til serien dog blevet noget 
anderledes i de ellers meget kritiske kredse, og i feb-
ruar 2001 opnåede Simpsonfamiliens fromme nabo, 
Ned Flanders, den store ære at komme på forsiden 
af Billy Grahams evangeliske magasin ”Christianity 
Today”. Man har fået øjnene op for det positive i, at 
her er der er populær sitcom, som faktisk indregner 
religion, som en vigtig del af almindelige mennesk-
ers liv. Nej, vores hovedpersoner – eller bipersoner 
for den sags skyld – er ikke fejlfri idoler til ønskelig 
efterlevelse, men de er til gengæld rigtige men-
nesker, med masser af svagheder og begår masser 
af fejltrin. Og de kæmper med livets store spørgsmål 
på en måde, så man som tilskuer både er godt un-
derholdt OG får noget at tænke over. Det er lidt af 
en kunst! Og derfor vil vi i den kommende tid se på 
nogen af de temaer, der bliver slået an i Springfield, 
og forhåbentlig vil du, kære læser, både blive under-
holdt og få noget at tænke over.

27. aug. 2007

VERDEN KALDER!
PIT holder infomøde den 18. sep!

Tag med IMCC PIT (Praktikanter I Troperne ) til 
Afrika, Sydamerika eller Indien

Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte? 
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven? 
Trænger du til en pause fra bøgerne? Eller er du 
bare nysgerrig?

Så kom til informationsmøde d. 18. september 
07,
og få svar på en masse spørgsmål, f.eks.
Hvad laver PIT ? Hvad kræves der for at blive 
udsendt med PIT ? Hvordan søger jeg ?

Men først og fremmest; få en fornemmelse for 
hvordan det er at leve og arbejde i troperne.

Tid : Tirsdag d. 18. september 
kl. 17.00- ca. 19.00

Sted : Lille mødelokale 

Der er kaffe, te og kage til det hele :-)

Alle er velkomne, UANSET studietrin !
Med Venlig Hilsen PIT

HEJ KRISTNE PÅ PANUM
Velkommen til eller tilbage til studiet. 
Vi samles første gang i dette semester tirsdag d. 
11/9 ved hovedindgangen til Panum kl. 18.00. Der 
vil blive sørget for pizza, sodavand og andet godt. 
Hvis vejret arter sig, spiser vi udenfor - alternativet 
er Panums æstetiske kantine. Vi vil bruge noget tid 
på at lære hinanden bedre at kende - forhåbentligt 
er der også et par nye ansigter til stede!
Senere vil vi bevæge os om til en nærboende 
KM’ere, hvor der vil være kaffe, sang og andagt.
Vi håber at se så mange som 
muligt! :-)
 

Venlig hilsen Kristne 
medicinere på Panum

INDRE ORGANER
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DAGSORDEN TIL MR-MØDE TORSDAG D. 6. SEPTEM-
BER KL. 16:15 I SOFASTUEN
1. Formalia

2. Nyt fra semestrene

3. Nyt fra udvalg        
 a. Fremlæggelse af 6.-9.semesters revisionen

4. Studienævnet

5. Sundrådet         
 a. Sundrådets Fond

6. Nyt fra bestyrelsen herunder økonomi      
 a. Opsigelse af telefonabonnementer

7. Nyt navn og logo- hvordan fortæller vi de studerende det?

8. Fagrådsdag 15. september

9. NMR-møde 3. november

10. Meddelelser

11. Evt.

Der er som sædvanlig mad efter mødet.

Er du ny og vil du gerne være med i Medicinerrådet? Kom evt. op på vores kontor kl. 
16 inden mødet. Her vil en aktiv fra MR sætte dig lidt ind i tingene på forhånd. Du er også meget velkommen 
til bare at dukke op til mødet.
Vi glæder os til at se dig

På vegne af MR
Sabrina Eliasson, Formand

Har du spørgsmål? Du kan altid skrive til bestyrelsen for MR på 
medicinerraadet@punkt.ku.dk

HUSK AT TJEKKE HJEMMESIDEN PÅ WWW.MEDICINER.NU

Medicinerrådet præsenterer

BOGMARKED
Kom og spar masser af penge på dine nye lærebøger

Fredag den 7. september kl. 12
Numre uddeles kl. 8 

Ønsker du at sælge bøger kan de indleveres:
Tirsdag den 4. september kl. 17-19 
Onsdag den 5. september kl. 16-18

Vi forbeholder os retten til at afvise bøger der skønnes usælgelige.

Udlevering af penge og ikke solgte bøger:
Tirsdag den 11. september kl. 16-18 

Arrangementet foregår i lokale 1.2.20 (ved kemigangen) Vel mødt!

STUDENTERKLUBBEN
Glædelig semesterstart til alle nye og gamle på Pa-
num. Studenterklubben har åbent igen og allerede 
på fredag er der laaang fredagsbar!
I hverdagen har vi åbent som vi plejer og kan 
stadig byde på Panums billigste og måske bedste 
kaffe og the.

Studenterklubben drives af basisgruppen husgrup-
pen (HG). Hvis du har lyst til at deltage aktivt i 
driften af klubben og møde nogle nye mennesker 
under ikke-faglige og afslappede forhold så er HG 
måske en basisgruppe for dig…

Intromøder for nye 
HG’ere vil blive 
afholdt mandag d. 
10. september og 
mandag d. 17., begge 
dage  kl. 14 og kl. 15.

Du er meget velkommen!

Mvh. Husgruppen

LAAANG FREDAGSBAR PÅ 
FREDAG D.7. SEPTEMBER!!
Lang fredagsbar varer fra 11-24 og er ligesom 
sidste semester røgfri. Døren lukker kl.23 og 
baren lukker 23.30. Garderobe er på eget ansvar 
så lad vær’ med at tage din nyeste og dyreste ja-
kke med! Du må ikke medbringe venner til denne 
fredagsbar. 

Husk studiekort eller optagelsesbrev 
samt selvfølgelig dit gode humør og at 
være sød ved dørvagter, bartendere og 
andre frivillige.

Normale åbningstider:
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17
Hverdagspriser
Sodavand - 6 kr.
Guld/øl - 9 kr.
Slik - 10 kr.
Kaffe/the - gratis (+1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil - helt gratis

OBS!
Husk også at sætte kryds i kalenderen 
lørdag d. 22. september, hvor der 
afholdes:

SEMESTERSTARTSFEST!

INDRE ORGANER

Til Drengene... Malou Stella ready to pop
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1 sem Dato Kl Sted Dato Kl. Sted
101 17-sep 14 LU 6. sem
102 17-sep 14 LU KKA1 18-sep 13 Haderup
103 17-sep 14 LU KKA2 18-sep 13 Haderup
104 17-sep 14 LU KKA3 18-sep 13 Haderup
105 17-sep 14 LU KKK1 01-okt 12 29.01.30
106 17-sep 14 LU KKK2 01-okt 12 29.01.30
107 17-sep 14 LU KKK3 01-okt 12 29.01.30
108 17-sep 14 LU KRH1 18-sep 12 29.01.30
109 17-sep 14 LU KRH2 18-sep 12 29.01.30
110 17-sep 14 LU KRH3 18-sep 12 29.01.30

2 sem 7. sem
201 12-sep 12 LU KKA, glo 1 06-sep 10 LU
202 12-sep 12 LU KKA, glo 2 06-sep 10 LU
203 12-sep 12 LU KKA, HER 3 06-sep 10 LU
204 12-sep 12 LU KKA, Her 4 06-sep 10 LU
205 12-sep 11 LU KKA, næstved 06-sep 10 LU
206 12-sep 12 LU KKK, AH 06-sep 11 LU
207 12-sep 12 LU KKK, BBH, rul 1 06-sep 11 LU
208 12-sep 12 LU KKK, BBH, rul 2 06-sep 11 LU
209 12-sep 12 LU KKK, BBH, rul 3 06-sep 11 LU
210 12-sep 11 LU KRH, 1 06-sep 11 LU

KRH, 2 06-sep 11 LU
3. sem KRH, 3 06-sep 11 LU

301 11-sep 16 TA KRH, 4 06-sep 11 LU
302 11-sep 16 TA KRH, 5 06-sep 11 LU
303 11-sep 16 TA
304 11-sep 16 TA 8. sem
305 11-sep 16 TA KKA 1-3 13-sep 13 TA
306 11-sep 10 LU KKK, 1-3 20-sep 13 29.01.32
307 11-sep 10 LU KRH, 1-3 24-sep 13 A2
308 11-sep 10 LU
309 11-sep 10 LU 9. sem
310 11-sep 10 LU Gentofte 17-sep 12 TA

Glostrup 17-sep 12 TA
4. sem Hillerød 17-sep 12 TA

401 11-sep 14 LU Helsingør 17-sep 12 TA
402 11-sep 12 LU Rønne 17-sep 12 TA
403 11-sep 12 LU Nykøbing falster 17-sep 12 TA
404 11-sep 14 LU Holbæk 17-sep 12 TA
405 11-sep 12 LU Nuuk 17-sep 12 TA
406 11-sep 12 LU Køge 17-sep 12 TA
407 11-sep 14 LU Roskilde 17-sep 12 TA
408 11-sep 12 LU Hvidovre 17-sep 12 TA
409 11-sep 12 LU
410 11-sep 12 LU 10. sem

KKA, 1-12 12-sep 14 TA
5. sem KKK, 1-12 12-sep 14 TA

501 24-sep 12 TA KRH, 1-12 12-sep 15 TA
502 24-sep 12 TA
503 24-sep 11 TA 11. sem
504 24-sep 11 TA KKA 1-6 13-sep 9 Haderup
505 24-sep 12 TA KKK 1-6 13-sep 10 Haderup
506 24-sep 12 TA KRH 1-4 13-sep 11 Haderup
507 24-sep 11 TA
508 24-sep 12 TA 12.sem
509 24-sep 12 TA Billede tages til fredagsbaren d. 5/10 kl. 15
510 24-sep 12 TA

Semesterfri
Billede tages til fredagsbaren d. 5/10 kl. 15

LU=Lundsgård auditoriet
TA=Teilum A

Scorebogen 2007/08
Tider til billedtagning, husk 50 kr.

OPLEVELSER, UD-
FORDRING OG UDDAN-
NELSE 
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

INDRE ORGANER
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SUNDRÅDET ØNSKER 
ALLE VELKOMMEN TIL 
ET NYT SEMESTER 

Af: Kenneth Geving Andersen
Formand, SundRådet
Hva enten du er gammel eller ny studerende ar-
bejder vi i SundRådet for, at du skal få så meget 
ud daf din studietilværelse her på fakultetet. Vi 
repræsenterer alle studieretninger og er et forum, 
hvor vi arbejder for et bedre studiemiljø og bedre 
studiefaciliteter.

Man behøver ikke have læst i lang tid, før man 
forstår, at der er ting, som ikke fungerer som de 
skal ved fakultetet. Manglen på læsepladser og 
gruppearbejdspladser er skrigende åbenlys, og 
studenterservice er langt fra hvad dagens studer-
ende forventer af et sted som KU. Vi har igennom 
de sidste par år haft en god dialog med dekanatet, 
og fået opmærksomhed  rettet mod vores synspunk-
ter. Således ser vi nu at der bliver indrettet flere 
læsepladser, allerede eksisterende læsepladser 
bliver opgraderet, toiletter bliver renoveret, og ikke 
mindst kantinen bliver nu bygget om.

SundRådets Fond
Mange studerende er aktive i en forening eller 
gruppe som laver sosciale arrangementer. Det er 
ofte tidskrævende, og det kræver penge at lave gode 
og attraktive arrangementer. SundRådet er en par-
aply for alle disse grupper og arbejder med skaffe 
penge til at hjælpe med dette arbejde. Bestyrelsen 
i SundRådet har forhandlet igennem det sidste år 
med dekanatet om støtte til disse arrangementer. 
Dette har vi haft succes med, og fået en årlig bevil-
ling på 200 000 kroner! I tillægg til dette arbejder 
vi med private aktører og har fundraiset over 100 
000 det sidste år. I samarbejde med dekanatet har 
vi aftalt at dekanatets bevilling og de 
penge bestyrelsen har samlet ind skal lægges i en 
fond. Denne fond skal dele penge ud til grupper og 
foreninger, og dermed gøre det lettere at arrangere 
faglige arrangementer, fester mm.

Pladsforhold til foreningerne
Det er ikke alle grupper, som har egnede lokaler 
til at drive deres foreningsarbejde, planlægge 
fester og arrangementer. For 3 år siden lancerede 
vi ideen om at lave et studenterhus. Efter mange 
timers arbejde med møder og planlægning har vi 
fået medvind for ideen. Det bliver et studenterhus, 
hvor alle foreninger, grupper og andre aktive 
kan arbejde med at skabe et godt studiemiljø. 
Studenterhuset er nu færdigfinansieret og ligger 
på tegnebrættet.

Man må tro at det tager meget at ens tid at være 
engageret i SundRådet. Dette er ikke nødvendigvis 
tilfældet. I SundRådet arbejder vi med mange 
projekter og mange deltager aktivt i arbejdet. 
Det er derfor let at komme ind i arbejdet og man 
bestemmer selv hvor meget man vil engagere seg. 
Alle er velkomne til at deltage og arbejde med det 
projekt man finder meningsfuldt og givende.

Sundrådet
Københavns Universitet   
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Panum Instituttet, bygning 1.2.20  
Blegdamsvej 3B    
DK-2200 København N

NY BASISGRUPPE!!!!
SYMS – Studerende Yngre Medicinstuderende

Er du medicinstuderende og samtidig interesseret i at studere? Sidder du ofte på biblioteket og tænker ”er 
der andre som mig?” Efter flere opfordringer oprettes nu en basisgruppe, som tager disse problemstillinger 
op. Vi mødes en gang imellem og studerer sammen. Lyder dette som noget for dig? Vi mødes hver onsdag 
klokken 12 til 16 på biblioteket, hvor vi virkelig læser igennem. 

Det er desuden planen at vi på længere sigt vil søge midler, så vi f.eks. kan tage på hytteture, hvor vi kan 
læse sammen hele døgnet.

Lyder det som noget for dig? Så kom til stiftende generalforsamling i ”Læserum stilhed” 10. september 
klokken 14.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Udformning af logo-design-konkurrence
3. Vedtagelse af vedtægter
4. Valg af bestyrelse
5. Nedsætning af ansøgningsudvalg
6. Evt.

Ønsker du mere information, så skriv til formanden  Eller til næstformanden
Rune Hasselager     Jakob Thomsen
runehasselager@stud.ku.dk    maverick@stud.ku.dk

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

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 et rabatk-
listermærke, der giver dig fordelagtige 
rabatter på alt fra sandwich, motions-
center og sports- og fritidsudstyr til 
bøger fra FADLs eget forlag. Kom forbi 
FADLs Sekretariat og få et klistermær-
ke. 

Læs mere på www.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 blev Yngre Lægers Repræsentant-
skab indkaldt til ekstraordinært møde den 
29. august i Middelfart. 

Her blev Formand og Bestyrelse afsat af 
Repræsentantskabet. Der angives gang på 
gang at den officielle grund ikke er direkte 
relateret til 4-års-reglen, men det er svært 
ikke at se sammenhængen.

Vi kan kun støtte op om den nyfundne 
demokratiske glæde i Yngre Læger, hvor 
det mest af alt virkede som om den afsatte 
Bestyrelse forsøgte at placere en entydig 
”skyld” hos Formanden for så at redde 
deres eget skind.

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. Med Lisbeth Lintz 
som ny Formand bliver det spændende at 
se om Yngre Læger har fået en Formand 
med viljen til at kæmpe for medlemmer-
nes – og ikke egne – interesser.

Nye åbningstider
FADLs Sekretariat har fået nye åbningsti-
der, der gør det endnu nemmere for dig at 
få hjælp og vejledning i løbet af ugen. 

De nye tider er: Mandag-onsdag kl. 9.30-
12.30 og kl. 13.00-15.00

Torsdag kl. 13.00-18.00. Vi ses i Sekretaria-
tet på Panum (bygning 1.2.7)

Mocca Sandwich
FADL har indgået en aftale med mocca Sandwichbar, så alle medlemmer af FADL får 
hver 10. sandwich gratis. 

Der er desuden 15% rabat på alle varme drikke.

Kig forbi mocca Sandwichbar i Fredensgade 19 lige ved Panum.

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

Høring om 4-års-reglen
På fadl.dk kan du læse FADLs høringssvar 
om 4-års-reglen.

Det er de lægestuderendes officielle svar 
på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
udkast til bekendtgørelser om lægers 
videreuddannelse. Det er i disse udkast at 
4-års-reglen cementeres.

FADL pointerer i det 36 sider lange do-
kument at der er flere reelle lovmæssige 
problemer. 

Læs mere på www.fadl.dk.

INDRE ORGANER
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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
FADL, Københavns Kredsforening inviterer 
til introduktion til alle nye lægestuderen-
de og andre interesserede. 

Vi sørger for underholdningen og byder 
selvfølgelig på lidt lækkert, så kig forbi 
FADLs mødelokale på Panum. 

FADLs Vagtbureau vil også gerne give en 
introduktion til de muligheder, du har 
for studierelevant arbejde allerede fra 1. 
Semester. 

Introduktionen hos Vagtbureauet finder 
sted på Blegdamsvej 4, 2. sal. 

Information om tid og sted finder du i 
nedenstående skema.

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

Tilmelding til FADLs lægevikarkurser
Så er der kun en uge tilbage, inden tilmel-
dingen til FADLs lægevikarkurser går i 
gang.

Tilmeldingen foregår online på:

www.fadl.dk

Her kan du også kan læse mere om de 
enkelte kurser og se, hvor og hvornår, de 
afholdes.

Husk, at du har 7 dage til at betale for 
kurserne, fra du har tilmeldt dig. Betaling 
foregår i FADLs Sekretariat på Panum 
(1.2.7).

Et kursus koster mellem 50 og 150 kr 
afhængig af antal dage.

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 25/9 16.30-22.00

AKLS 2 25/10 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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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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

OBS   
Der er gratis EDB skærme til 
afhentning på Vagtbureauet, 
hvis nogen er interesserede

HOLD 1603 SØGER 6 NYE BLOD-
PRØVETAGERE.

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med 
Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også 
kaldet 3011. Vi tager blodprøver på forskellige 
afdelinger, alle hverdage fra klokken 08.00 til 
17.00. 
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 
08.00, som får fri klokken 14.00, og ligeledes 
møder 2 FADL-vagter ind klokken 11.00 og får fri 
klokken 17.00. Desuden er der bagvagts-funktion 
i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, 
hvor der
er streng mødepligt!

Krav til dig som ansøger:
· SPV-kursus, med min. 200 SPV-timer. 
· Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 
20/9-07, kl. 17.00, i den store kaffestue på 3011.
· Deltage i info-møde på 3011 den 18/9 kl. 14-16. 
· Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt 
om måneden.
· Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt. 
· Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 13. september 2007 
kl. 12.00 via: www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – mærkat hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kon-
takte holdleder Ilda Amirian pr. mail.: ilda@stud.
ku.dk

NYE BLODPRØVETAGERE TIL 
HOLD 1606 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING 339 HH

Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere skal 
på orlov og barsel, søger vi nye folk til holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt 
”vampyrhold” af medicinstuderende fordelt på 
5. til 12. semester. Vi søger nye blodprøvetagere, 
som er interesseret i at blive en del af holdet 
snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor 
vores arbejde består i blodprøvetagning i ambu-
latorium og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og ons-
dag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag 
og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-
fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)

Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkreditering.
Du skal have lyst til at blive på holdet i en 
længere periode.

Har ovenstående fanget din interesse, kan du 
bruge en god timeløn og er du træt af nat-
tevagter og weekendarbejde, så ansøg via 
FADLs vagtbureau, www.fadlvagt.dk – For med-
lemmer – Ledige hold. 

Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er 
du velkommen til at kontakte afdelingsbioanaly-
tiker Helle Skjøth på 36323459 eller holdformand 
Betül Karakaya på 24653206.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 14. september inden kl. 10.00 (husk 
at angive semestertrin)

NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

Kardiologisk afdeling Hvidovre Hospitalet søger 2 
engageret SPV´er som har lyst til at arbejde med 
kardiologiske og almen medicinske patienter.
Afdelingen modtager akutte patienter, der 
primært indlægges med hjerte-kar sygdomme. 
Der modtages ca. 3.500 årligt, og der er 35 
senge, som alle har monitorerings enheder. 
Afdelingen har med fokus på høj kvalitet inden-
for den kliniske sygepleje.
Arbejdstiden er alle ugens 7 dage fra kl. 14.00 
– 22.00

Afdelingen ønsker hjælp med:
- Bistå sygeplejersken ved modtagelse  
 af akutte patienter med praktiske  
 opgaver som værditagning (BT/puls,  
 BS, TD m.m.), påsætning af telemetri 
- Tage EKG
- Blodprøvetagning og venflon an 
 læggelse 
- Almene SPV-opgaver
- Bestilling af kost over Hvidovre kostsys 
 tem
- Servering af kost og evaluering af  
 kostindtaget
  
Afdelingen tilbyder:
- Godt arbejdsmiljø med et aktivt og  
 erfarent personale, der glæder sig at  
 arbejde med SPV´er  
- Fælles introduktion til afdelingens spe 
 ciale og procedurer af læger og  
 sygeplejersker 1-2 dage
- Følgevagt med en erfaren sygeplejer 
 ske
- Godt læringsmiljø
- Mulighed for adgang til topmoderne  
 motionscenter 
 
Krav: 
- Du skal kunne arbejde selvstændigt  
 og være ansvarsbevist
- Minimum tage 4 vagter pr. måned
- Du skal minimum have 300 SPV-timer,  
 gerne flere
- Det forventes at du er på holdet i en  
 længere periode
- Du skal kunne deltage i holdmødet  
 den 24. september
- Du skal have et gyldigt akkreditering 
 skort.

Ansøgningsfrist: Den 20. september kl. 10.00. an-
søgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1505”.

KÆRE VT `ER

Forsknings- og Innovationsstyrelsen søger assist-
ance 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen  har i septem-
ber og oktober måned (6-8 uger fra den 3. sep-
tember)  brug for assistance i forbindelse med 
modtagelse og forbehandling af  ansøgninger til 
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. 
Ansøgningerne skal rubriceres fagligt og tema-
tisk. Ud over dette kan der forekomme mere 
praktisk betonet arbejde, f.eks. med at foretage 
registrering i styrelsens edb-system.
Til en sådan opgave vil  en medicinstuderendes 
kvalifikationer være yderst relevante. 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen søger derfor 
en medicin studerende på minimum 6. semester, 
der skal indgå i samarbejde med rådets sekre-
tariat på 5 medarbejdere.
  
Krav:
· Skal være VT` er og minimum være  
 på anden del i dit medicinstudie.
· Arbejde 15-20 timer pr. uge i 6-8 uger.  
 (Forskningsrådet er fleksible ang. plac 
 ering af timer)
· Være åben og kunne samarbejde  
 tværfagligt. 

Løn:
· VT løn.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 13. september  kl. 
12.00

Hvis der skulle være spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte mig på telefon 35245402 eller mail 
go@fadl.dk.

VAGTBUREAUET
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SPV kursusplan
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17VAGTBUREAUET
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 flere bolde i luften.

Arbejdsområder:
· Varetage den akutte telefoniske visita 
 tion 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 flere 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

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: Torsdag den 6. september 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 

ALLERGI- OG LUNGEKLINIK I 
CHARLOTTENLUND 
Medicinstuderende til  allergi- og lungeklinik 
i Charlottenlund søges.  Du vil blive oplært i 
lungefunktionsmåling og allergivaccination. Efter 
en nødvendig introduktionsperiode forventes det 
at du arbejder selvstændigt.  Desuden består 
arbejdet i sekretærfunktioner altså primært tel-
efonpasning,  Patientkontakt er relativ krævende, 
så  der er udfordringer i at komme til at fungere 
godt i arbejdsrutinerne.  Holdet består i øjeblikket 
af 3 andre studerende. Du  skal kunne møde  på 
mandage fra kl 13 til 16 her i efteråret. Næste se-
mester kan andre mødetidspunker aftales med 
de andre assistenter.  Man skal kun reflektere 
på annoncen, hvis man  som udgangspunkt  vil 
arbejde 1 år i klinikken.   Oplysninger om klinikken 
får du på www.astmadoc.dk <http://www.
astmadoc.dk/>.  Hvis du har interesse for dette 
arbejde kan du  sende  ansøgning via e-mail til  
a.frost@dadlnet.dk <mailto:a.frost@dadlnet.dk>. 
Ansøgningsfrist  7. september.

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
SØBORG

Arbejdssted:
Praktiserende læge, Carl Blochs Alle, 2860 Søborg  
søger lægesekretærvikar
i perioden: 15/10 – 19/10 (uge 42) 
Tidsrum:         mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
9:00 – 12:00 
onsdag 15.00 – 18.00
                   
Løn:            
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiserende 
lægers arb.giverforening
Timeløn inkl. pension kr. 139,32.
Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer. 
 
Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - 
København – tilmelding hold   
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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.

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 

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.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på 
afdelingen.

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

Ansøgningsfrist er 14. september kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk  -  For medlemmer  -  Ledige 
hold

Dato for ansættelsessamtaler er endnu ikke 
fastsat. Følgevagter afholdes i september/okto-
ber, således at ansatte vil være vagtaktive fra 
oktober/november 2006.

Yderligere info fås hos holdleder: Dennis Hallager 
Nielsen: Mob.: 26978742, dennishallager@stud.
ku.dk 

BIOPSIHOLD 1608, RIGSHOSPI-
TALET SØGER 5 NYE MEDLEM-
MER

Er du interesseret i hæmatologi og har lyst til 
lære at tage knoglemarvsbiopsier, så har vi job-
bet til dig. Vi er tilknyttet hæmatologisk afd. på 
Rigshospitalet og forestår de fleste af afdelingens 
knoglemarvsbiopsier. Arbejdet kræver høj grad 
af selvstændighed. Vores arbejdstid ligger fra 
mandag til fredag i tidsrummet (ca.) 9.00 – 15.00. 
Vi er pt. et lille hold på 10 medlemmer. Hidtil 
har vi været alene på vagterne, men i løbet af 
efteråret ændrer vi arbejdsgangen således at 
vi er to på vagt af gangen. Derfor har vi brug for 
5 nye vagter. For at sikre optimal oplæring bliver 
der tale om løbende indsupplering i løbet af 
efteråret. 

Krav:
1 Går på 7. til 9. semester
2 Min. 400 FADL-timer eller lignende erfaring 
(f.eks. vikariat)
3 Interesse for hæmatologi
4 SKAL kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i 
løbet af efteråret.
5 SKAL kunne afholde min. 5 vagter månedligt 
det første ½ år.
6 Gerne klinisk ophold på hæmatologisk afdeling
7 Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagn-
ing
8 SKAL have et gyldigt akkrediteringskort

Der kan dispenseres fra ovenstående, så ansøg 
hvis du mener at være kvalificeret alligevel. 

Ansøgningsfrist: Ansøgning til Vagtbureauet via 
www.fadlvagt.dk  -  For medlemmer – Ledige 
hold, senest fredag d. 14. september kl. 10.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Steen Hylgaard 
Jørgensen, tlf.: 22 62 11 37 / shj@stud.ku.dk

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 flere 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 flest 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

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 praktiser-
ende lægers arb.giver-
         forening: timeløn inkl. pension kr. 139,32.

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

1607 STIKKERHOLD PÅ HILL-
ERØD SYGEHUS SØGER 4-5 NYE 
MEDLEMMER. 
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 akkrediteringskort
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.
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RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER 2 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. 

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 aflednings & 2 afledn 
 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 studie 
 ordning(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 holdstruktur.
-    Indstillet på, at hold 4101 gør krav  
 på dit engagement, hvorfor du som  
 OBS’er ikke bør være på andre hold. 
- Med fordel tidligt på studiet.
- (Vi dispenserer af og til fra nogle af  
 ovenstående 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 akkreditering 
 skort.

Vi kan tilbyde:
- Oplæringsprogram i bl.a. tolkning  
 af ovennævnte 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  
 teoretiske samt kliniske redskaber. 
- Spændende og klinisk særdeles  
 relevant arbejde med god uddan 
 nelse 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 holdmøder, ofte med efter 
 følgende 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

Dette indbefatter selvstændig vurdering af 
væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, stuegang med læge, blodprøvetagning, 
EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med 
behandling af svære blodtryksfald og initial 
hjertestopbehandling.

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

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

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

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

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

Ansøg hos FADL inden fredag den 14. septem-
ber 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.

KÆRE HOTLINE

Sidste år opgraderede jeg fra Kæreste 7.0 til Kone 
1.0 og bemærkede, at det nye program straks 
begyndte at kræve, at jeg installerede Børn 1.1, 
1.2 og 1.3.

Det tog en masse tid og brugte en masse res-
sourcer.

Det stod der ikke noget om i produktspecifikationen 
for programmet.

Oven i købet installerede Kone 1.0 sig selv i alle 
andre programmer og dukker straks op, når jeg 
starter computeren - og det overvåger alle mine 
aktiviteter.

Gamle programmer såsom Pokeraften 10.3, Druk-
fest 2.5 og Søndagsfodbold 5.0 virker ikke mere.

Når jeg prøver at køre dem får jeg beskeden: “Du 
har begået en ulovlig handling. Luk straks alle 
programmer, der ikke understøttes af Kone 1.0”.

Det er umuligt for mig at holde Kone 1.0 i bag-
grunden, mens jeg forsøger at bruge nogle af mine 
yndlingsprogrammer. Jeg overvejer at gå tilbage til 
Kæreste 7.0, men jeg kan ikke engang afinstallere 
Kone 1.0.

Kan I hjælpe mig?

På forhånd tak
Den forvirrede og frustrerede bruger

IT-Brevkassen
SVAR FRA HOTLINE:
Kære forvirret og frustreret bruger 

Dit problem er meget almindeligt, og mange klager 
over det samme.

Problemet skyldes hovedsagligt en misforståelse.
Der er mange mænd, der opgraderer fra Kæreste 
7.0 til Kone 1.0, fordi de tror, at Kone 1.0 hoved-
sagligt er et nytte- og underholdningsprogram.

Der tager de fleste fejl!

Kone 1.0 er et styresystem, der er designet til at 
styre alt.
Det er umuligt at fjerne Kone 1.0 for at vende 
tilbage til Kæreste 7.0, når Kone 1.0 først er 
installeret.

Nogle har prøvet at installere Kæreste 8.0 eller 
Kone 2.0, men de endte med at have flere proble-
mer, end de før havde med Kone 1.0.

Vi anbefaler, at du beholder Kone 1.0 og får det 
bedste ud af situationen.
Du kan eventuelt læse hele kapitel 6 i din manual 
“Almindelige Programfejl”.
Systemet vil køre helt perfekt, så længe du tager 
hele ansvaret for alle almindelige programfejl, lige 
meget hvad de skyldes.
Det bedste du kan gøre er straks at skrive: \\
UNDSKYLD, før styresystemet vender tilbage 
til normal.

Kone 1.0 er et storartet program, men det kræver 
en høj grad af vedligeholdelse.

Du kan overveje at købe mere software for at 
forbedre ydeevnen.

Vi anbefaler Blomster 2.1, Chokolade 5.0 eller i 
ekstreme tilfælde softwarepakken Pels 2007.

Men du må under ingen omstændigheder installere 
Veninde Miniskørt 3.3.

Dette program understøttes ikke af Kone 1.0 og 
vil resultere i, at Kone 1.0 afinstallerer sig selv 
og samtidig fjerner cirke 50 procent af systemres-
sourcerne. Det vil føles som 90 procent, men det er 
reelt kun cirka 50 procent.

Veninde i Miniskørt 3.3 er i øvrigt et program, der 
kræver store systemressourcer og vil derfor ikke 
kunne køres med den begrænsede kapacitet der er 
tilbage, efter Kone 1.0 har afinstalleret sig selv. 
 

 Med venlig hilsen
Hotlinen
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Et stort velkomstkys til alle de små nye studenter 
og studiner, der i denne uge vil pryde Panums 
gange. Lettere usportsligt lagde MOK allerede i 
sidste uge ud med et resumé af de første to afsnit 
af De Unge Mødre. Grundet mindre problemer 
i trykkeprocessen manglede enkelte essentielle 
linier. Vi har i denne uge derfor valgt at genop-
trykke sidste uges resumé. 
Til de enkelte af jer, der ikke skulle vide det, er De 
Unge Mødre en såkaldt dokumentar på Kanal 4, der 
løber over skærmen hver tirsdag og onsdag kl.21. 
Serien alle taler om kører nu på 6.sæson og tempoet 
er stadig hårdtpumpet. Vil du være populær og med 
på noderne blandt dine medstuderende, så kommer 
du ikke uden om denne hitserie.

Resumé af De Unge Mødre Sæsonstart aka afsnit 
1+2

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 gud-
skelov 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 for 
døren. Flere vil sikkert huske, at Bente forud for 
indkaldelsen var begyndt at styrke sit skrøbelige 
corpus. I det lokale gym blev armbøjninger og 
fjerlette vægte dog hurtigt for meget for Bente. Da 
de menige en efter en henter deres grej ser vi den 
stakkels 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. 
Bente afslører kort efter sit egentlige mål med ophol-
det i trøjen. Hun håber på, at befalingsmændene 
kan lære hende at tøjle det iltre temperament.
Hjemme går den forsmåede David og mukker over 
egne spildte chancer for en glorværdig karriere i de 
danske styrker. Han bemærker dog, at der er blevet 
mere behageligt derhjemme efter Bente er taget 
afsted. Det skal lige bemærkes, at David er boligløs 
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 interessant for faderen Mar-
tin. De to er igen begyndt at ses, men onde tunger 
mener dog, at der ligger noget andet bag. En skarp 
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.

På Sydsjælland er Dullemor blevet alene midt i sin 
graviditet. Michelles spådom er gået i opfyldelse og 
Sofie og Simon bor ikke længere sammen. Hvad 
der denne gang gik galt står ikke helt klart. Simon 
forklarer at han ikke ville lave om på sig selv og sine 
meninger. At dette dækker over hans afhængighed 
af net-porno er alment kendt, men da dette også 
var grunden til bruddet 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 skulle angiveligt være und-
fanget imellem den 2. og 12. august. Desværre for 
opklaringen lå der to lørdage i den periode. Svaret 
er dog ikke længere væk end fødslen, da den ene 
lodseddel er sort den anden hvid. 

Denne uges resumé aka afsnit 3+4

Uge 2 af denne sæson koncentrerede sig om det 
sidst tilkomne par, Christina og Brian, samt det 
dramatiske trekløver Sofie, Michelle og deres 
fælles eks Simon. 

I feriecentret Lalandia genfinder vi Christina 
og Brian og deres kamphund i fuld gang med at 
indrette sig i en 20 kvadratmeters hytte. Fire 
måneder inde i forholdet begynder Brians svagh-
eder at tone tydeligere frem. Christina mener ikke, 
at Brian bidrager til hverdagens pligter og føler, 
at hun må være den skrappe i forholdet. Brians 
dovenhed, som han selv tillægger hans mange 
virksomheder, er dog til at se igennem fingre med 
for Christina. Hun har tidligere haft flere uheldige 
forhold. Et voldeligt opgør med en eks efterlod 
hende med hukommelsestab. Om dette er grunden 
til at hun ikke med sikkerhed kan udpege til hendes 
ufødte barns fader er uvist. Objektivt virker Brian 

dog som lidt af en dovenlars og spørgsmålet er, om 
ikke Christina sparker ham ud i nær fremtid.

Sofie render fra Herodes til Pilatus for at hælde sin 
galde ud over enhver, der vil lægge øre til. Både 
hendes sagsbehandler og jordmoder for en lektion 
i bitterhed de sent vil glemme. Sofie er nu ”ready 
to pop” og graviditeten har ikke været skønsom ved 
hendes før så kønne ydre. Hun dulmer fortsat sine 
bekymringer med smøgerne, men har nu skåret 
voldsomt ned på uvanen. Det bliver således kun 
til 10 styks om dagen og Sofie planlægger at lægge 
dem helt på hylden i forbindelse med fødslen. Hun 
mener ikke man kan mikse smøger og fødsel, men 
faste seere vil huske, at dette ikke er tilfældet. I 
forrige sæson så vi den svovlgule Christina slæbe 
sig selv og sit dropstativ ud foran sygehuset for at 
få receptorerne mættet. 

Michelle og Simon er begyndt at se hinanden igen 
efter Simons brud med Sofie. Michelle benytter 
enhver chance til at hovere og påpege hvorledes 
hun forudsagde bruddet. Om der rent faktisk er 
romantik i luften imellem de to er svært at sige. En 
ting er dog sikkert - hvis ikke Simon snart finder sig 
en fast partner, kommer han til at bruge resten at 
sit liv på at arbejde børnebidragene hjem. 

Som en lille kuriositet, kan vi her fra MOK-redak-
tionen komme ved lidt DUM-sladder fra et anonymt 
vidne. I forbindelse med forrige uges brag i Parken 
mellem FCK og Benfica blev David fra Dalmose 
spottet på vej til kampen i fuldt supporter-outfit. 
Under armen havde han en unavngiven ung tøs, 
der bestemt IKKE var Bente! Hvad er det lige han 
har gang i? 

MOK-red./Martin 

DU FØLGER VEL MED I DE UNGE MØDRE?

NØRRE CAMPUS FESTIVAL 
Fredag d.14. september

Fakultetsfest for Farmakologisk-, natur- og sundhedsvidenskabeligt institut!
Fra kl.16-04 i Universitetsparken med ...

Magtens korridorer
Burhan G

Alex
Press play on tape

Tequila
Billetter (også til gæster) kan købes for 95,- i studenterklubben eller i døren for 

120,- (kun med studiekort).

FEST OG BALLADE

Bente, David og afkommet Emma


