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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: Studiestartsfestival

Onsdag:  MOK nr 3, årgang 40 udkommer
  

Torsdag: Protestaktion mod Lægeforeningen, kl. 12.00  
  se side 6.
  SYMS generalforsamling kl. 14 i "læserum stilhed"

Fredag: Nørre Campus Studiestartsfestival - køb billet  
  i klubben

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK



3

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

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

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

Klinikudvalget, Københavns Amt 
(KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl 
tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

Rettelse:
I sidste uges leder, skrev jeg fejlagtigt at 69-timers 
bar er i november måned.
Dette er selvfølgelig helt forkert, som alle ved 
ligger den altid i sidste weekend i oktober, dvs. 
den 25. til 28. oktober.
Som regel har vores kilder fuld anonymitet når de 
fodrer os med informationer, men i dette tilfælde 
har vi valgt at stikke Christoffer (bedre kendt som 
Bandana) der med vilje opgav fejlagtige informa-
tioner da MOK lavede research om emnet.  Tag 
den, gamle læsemakker! :-)

A.P. Skovsen 
/MOK-red.

RESUMÉ AF DE UNGE MØDRE
I den forgangne uge vendte Bente endelig hjem 
fra Antvorskov kaserne. Efter at have måtte 
undvære datter og ekskæresten David i 14 dage, 
var gensynsglæden stor. Den lagde sig dog hur-
tigt overfor David og inden der var gået 5 min, 
var de to tilbage i hund og kat-forholdet. David 
havde blandt andet glemt at købe ind, og så var 
kimen lagt til skærmydsler i det lille hjem. 

I ferieparadiset Lalandia nær Rødby Havn 
genfinder vi det umage par Kristina og Brian. 
I forrige uge så vi hvordan de to fandt sig til 
rette i feriehytten. Kristina brugte lang tid på 
at udpensle Brians manglende deltagelse i de 
huslige pligter. Han forsvar var da, at hans virk-
somheder tog al hans energi. I tirsdags måtte 
man dog støtte op om denne ellers tvivlsomme 
undskyldning. Det viser sig nemlig, at Brian 
er indehaver af ikke mindre end 1 diskotek, 
2 synshaller og 1 pølsevogn! Det er jo lige til 
iværksætterprisen. 
For at vise sin gode vilje, tager Brian Kristinas 
opfordring op og laver lækker morgenmad på 
sengen til sin udkårne. Hun vågner dog med 
nej-hatten på og bedyrer surt, at hun ikke har 
tænkt sig at ligge og svine sengetøjet til ved 
at nyde tebirkes og spandauere med creme i 
elskovsreden. Da Brian forsøger at glatte ud 
ved at rykke hele baduljen nedenunder, får han 
endnu en verbal spand koldt vand i hovedet. 
”Kunne det ikke have været rart med en blomst 
på bordet eller hva’?”
Vi håber Brian snart for sat sig lidt i respekt og 

ser frem til den uundgåelige spa-scene, der har 
vist sig en fast del af et Lalandia-besøg.

Hos imitationen af moder-rollen, Malou Stella, 
er alt ved det gamle. Britta er fortsat mor til to 
og forsøger uden held, at lære Malou Stella de 
helt basale børnepasningsevner. Lidt positivt 
er der dog at spore. Martin er nemlig ved at 
vokse sig ansvaret modent. På trods af at den 
unge fyr kun gik i 7.klasse, da han lavede barn 
på Malou Stella virker han nu mere og mere 
fornuftig. Det skærer dog stadig i øjnene, at 
han åbenlyst tager bad i selvbruner inden han 
forlader hjemmet. 

Faste seere fik et kærkomment gensyn, da 
AnnBeth pludselig dukkede frem på skærmen. 
Den nu 19-årige mor, der tidligere levede et 
hårdt liv med vold og druk, har nu taget sig 
gevaldigt sammen. Hun er gået i gang med 
forberedelserne til at starte på HF og lærer 
Dansk og Engelsk over nettet. AnnBeth har 
endelig indset, at Mark Brian Hansen ikke 
bliver manden i hendes liv. Hun koncentrerer 
sig derfor om pottetræningen af sønnen David 
(udtalt med engelsk accent). Forholdet til mod-
eren er fortsat godt og AnnBeth er tit på besøg, 
blandt andet for at smage moderens gode mad. 
I onsdagens afsnit var AnnBeth særlig heldig, 
da menuen stod på den klassiske ret ovnfritter 
med pomfritter.

MOK-red./ Martin

OBS: Generalforsamling flyttet til torsdag d. 13/9 
kl.14.00 i "Læserum Stilhed"

REDAKTIONELT
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ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden 
udenlandsk studerende 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_ud-
laendinge/ 

MERE TID TIL EKSAMEN, 
SÆRLIG HOLDSÆTNING 
ELLER ANDEN 
DISPENSATION?
Har du behov for at søge en 
dispensation til f.eks. ekstra 
tid til eksaminerne eller særlig 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 
en studievejleder inden du søger en 
dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:
- Du kan få behov for ekstra tid til en 
eksamen på grund af for eksempel læsevanske-
ligheder eller sygdom. 
- Du har problemer med børnepasning, 
skal på barsel eller har fået mulighed for at forske, 
og skal derfor have en særlig studieplan. 
- Du kan forudse, at du kom til at over-
skride en tidsfrist eller du skal have et 4. eksa-
mensforsøg.
- Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 
1. oktober / 1. marts, og ansøgning skal være 
vedlagt en dispensationsansøgningsblanket, 
der findes på www.medicin.ku.dk

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

MERIT – KUNSTEN AT 
SLIPPE FOR EN EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for 
øvelser eller hele eksaminer hvis du 
har læst fag der kan give merit. Men 
der er ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse kan 
det være at nogen af de fag du har bestået kan 
give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel 
eksamen. Man skal have ansøgt om merit senest 
semesteret før man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. Ansøgningsfristen 
er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der 
som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for 
meritansøgninger, hvorfor det er bedst at ansøge 
så hurtigt som muligt. Desuden bør man have talt 
med en studievejleder, inden man afleverer sin 
ansøgning. 

Efterår 2007 - Uge 37-38   

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
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 
Mandag 17/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag 18/9 1200 – 1300 0900 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag 18/9 1100 – 1200 1200 – 1500 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag  19/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  20/9 0800 – 0900  0900 – 1200  Malene Liberoth Esager  
Torsdag 20/9 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 STUDIEVEJLEDN-
ING 
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

TURNUS
Hvis du skal tilmeldes turnus 
sommeren 2008, skal du gøre dette via 
punkt.ku.dk på tilmeldingsblanketten 
til 2003-ordningen, senest den 15. 
september 2007.

Eksamenskontoret vil ultimo september indberette 
dig til Sundhedsstyrelsen. Du vil sidenhen modtage 
yderligere information fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis du bliver forsinket eller vælger at udskyde 
din turnus til senere end sommeren 2008, skal du 
kontakte Sundhedsstyrelsen.

Hvis du har evt. spørgsmål i forbindelse med 
turnus, kan du kontakte Sundhedsstyrelsen 
(EFUA@sst.dk). Se også på vores hjemmeside om 
turnus http://medicin.ku.dk/turnus/

Fase II

STUDIEVEJLEDNINGEN
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GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god mulighed for at forberede sig til det kliniske 
ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen på 
12. semester, og til at genopfriske færdighederne 
inden et lægevikariat eller turnus.

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

AFLYSNING
Kurset i journaloptagelse og objektiv us. d. 27/9 
er desværre aflyst. 

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

ONS 26/9 Neurologisk us. 16.15-19.15

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

TOR 11/10 Neurologisk us. 16.15-19.15

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 
eller på: ceku@rh.regionh.dk.

Sted: Center for Klinisk Uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.
AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud, har du karantæne for deltagelse i de 
gratis aftenkurser på CeKU.

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

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende som 
er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, 
til 6. sem studerende med særlig interesse eller 
som brush up for andre. Kurset indeholder:  
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

gelig disciplin. 
Dette er et kursus 
i de praktiske fær-
digheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte 
undersøgelses teknik på rigtige patienter samt 
se eventuelle patologiske fund.

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret geno-
plivning, herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. 
rytmegenkendelse, defibrillering og medicin-
ering efter gældende europæiske standarder, 
intensiv træning i praktisk basal og avanceret 
genoplivning på realistiske fantomer, træning 
i teamlederfunktionen i diverse realistiske 
hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge 
Martin Glud fra plastikkirurgisk afdeling 
på Rigshospitalet. Der vil blive undervist 
i forskellige avancerede suturteknikker og 
lokalanalgesi. Kurset er tænkt til alle jer der 
interesserer jer for suturteknik ud over den 
basale teknik der undervises i på 7 semester.

4-års-regel
PROTEST MOD 

LÆGEFORENINGEN! 
Torsdag den 13.9 
kl. 12 fra Panum 

Klip protestpostkortet hér til 
højre ud fra MOK og skriv 
en hilsen til Lægeforeningens 
ledelse på bagsiden. Med postko-
rt cykler vi til Lægeforeningen, 
som ligger tæt ved Østerport St. 
Vi håber på et stort fremmøde, 
så Lægeforeningen kan forstå 
at de bestemt ikke har vores 
opbakning. 
 
Mvh. Lægeforeningens 
Befrielsesfront

STUDIETILBUD
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“SÆTTER MAN FINGERAFTRYK PÅ EN 
HUNDELORT, FÅR MAN BESKIDTE FINGRE!” 

Skrev reservelæge Steffen Kristensen i 
Ugeskrift for Læger og trak sig samti-
digt fra Yngre Lægers repræsentantskab. 
Han spurgte videre: “Er man blevet så 
fokuseret på fingeraftryk, at man sætter 
dem på hvad som helst?” Reformen er en 
hundelort. Både for os, de kommende læger, 
og for patienterne. Der er især to punkter, 
som vi finder kritiske: Fireårs-reglen og 
forkortningen af turnus. 
 
FIREÅRS-REGLEN
Reglen betyder at senest fire år efter den 
dag, du starter på turnus, så skal du være 
i gang med din speciallægeuddannelse. Du 
skal bruge ét år på turnus samt et år på en 
introduktionsstilling. Det giver altså to år 
til at samle basale kliniske færdigheder, se 
lidt forskellige sider af lægelivet, rejse med 
Læger uden Grænser og så videre. I praksis 
bliver det to års benhård konkurrence om 
at kvalificere sig til det speciale, du ønsker 
(hvis du altså ved det). 
 
En måned efter at aftalen var underskrevet 
sagde formanden fra Yngre Læger ligeud, at 
hun ikke anede, hvad konsekvenserne af ikke 
at overholde tidsfristen ville blive: “Med hen-
syn til konsekvenserne af fireårsprincip-
pet arbejdes der i øjeblikket på at udar-
bejde indholdet i og konsekvenserne af 
princippet. Vi arbejder naturligvis for, 
at dette ikke bliver en rigid regel - det 
er der ingen, der har interesse i.” (Mette 
Worsøe, 28.maj 2007). Desværre kender vi 
konsekvenserne nu. Lars Løkke har sagt til 
Folketingets Sundhedsudvalg, at de læger 
som ikke overholder fristen mister retten 
til at blive speciallæge. Resutlatet er langt 
fra hvad Lægeforeningen mente de havde 
skrevet under på. Alligevel fastholder både 
Yngre Læger og Lægeforeningen stadig støt-
ten til fireårsreglen. 
 

Vi tror at en utilsigtet konsekvens af reglen 
bliver studietidsforlængelse og lægeflugt – til 
andre brancher med bedre arbejdsvilkår og 
til andre lande. Reglen løser dermed ikke 
speciallægemanglen. Den skaber dårligere 
læger og sandsynligvis også færre. 
 
FORKORTNING AF TURNUS
Et andet kritisk punkt i aftalen er afkortnin-
gen af turnus fra halvandet til et år. Især i 
samspil med fireårsreglen er det kritisk, at 
vores basisuddannelse blev reduceret med 
en tredjedel. I stedet for et halvt år med 
henholdsvis medicin, kirurgi og almen prak-
sis skal vi fremover kun stifte bekendtskab 
med to af områderne. I realiteten hører de 
fleste patienterne jo ikke kun til ét speciale. 
Derfor er det en alvorlig forringelse af lægens 
kliniske uddannelse og evnen til at skabe 
sammenhæng i patienternes forløb. 

mvh. Stine Maiken Brix, Heidi 
Hansen, Stine Thunboe og Grete 
Andersen
/Lægeforeningens Befrielsesfront

PROTEST 
MOD LÆGE-
FORENINGEN! 
Torsdag den 13.9 
kl. 12 fra Panum 
 

HVORFOR VENDER VI 
PROTESTERNE MOD 
LÆGEFORENINGEN?
Vi har to krav til Lægeforeningen: 1. 
Træk støtten til fireårs-reglen! 2. For 
Demokrati i Lægeforeningen! Det er 
alt afgørende for os som medicinstud-
erende og kommende læger at vi har 
en stærk organisation, som kan arbejde 
for vores sag. Lige nu er det desværre 
ikke tilfældet. Lægeforeningen bliver 
brugt at Lars Løkke og Bent Hansen 
til at lukke enhver diskussion om refor-
men ned. Det så vi senest til samråd i 
Folketingets sundhedspolitiske udvalg 
den 5.9, hvor Lars Løkke henviste til 
Lægeforeningens støtte hver eneste 
gang reformen blev problematiseret. 
 

HVAD SKAL DER SKE I 
MORGEN?
Klip dit eget protestpostkort ud herfra 
MOK og skriv en hilsen til Lægefore-
ningens ledelse. Med postkort cykler vi 
til Lægeforeningen, som ligger tæt ved 
Østerport St. Vi håber på et stort frem-
møde, så Lægeforeningen kan forstå at 
de bestemt ikke har vores opbakning. 
 
Du kan kontakte os på 
befridadl@gmail.com

LÆGEFORENINGENS 
BEFRIELSESFRONT

FORLØBET 
KORT 

– Nye studerende kan 
starte her

I slutningen af april i år indgik 
Sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen, formanden for Danske 
Regioner Bent Hansen en aftale 
med Jens Winther, formand for 
Lægeforeningen, Mette Worsøe, 
formand for Yngre Læger og Poul 
Jarzczak, formand for Foreningen 
af Speciallæger. Aftalen handler 
om lægeuddannelsen e f ter 
universitetet – først og fremmest 
turnus og speciallægeuddannelsen. 
Aftalen blev indgået på det ene 
møde. Repræsentanterne fra 
Lægeforeningen siger at de fik 
et ultimatum – enten kunne de 
skrive under eller gå. Derfor 
b l ev  hverken  bag landet  i 
foreningen eller de studerendes 
repræsentanter inddraget. Til 
trods for at reglerne netop vedrører 
vores fremtid. Reformen er siden 
blevet mødt at massiv kritik fra 
studerende, læger og forskere fra 
alle kanter af lægeverdenen. 1000 
lægestuderende demonstrerede i 
maj mod reformen. 

Lægeforeningen 
Domus Medica
Trondhjemsgade 9
2100 København Ø

Porto 
unødvendig 
såfremt du 

selv cykler hen 
og afleverer 

postkortet til 
Læge-

foreningen 

Træk støtten til 4-års-reglen
!

Skriv din personlige hilsen til Lægeforeningen hér:

STUDIET
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HVAD VAR DET DER SKETE….?

ØV! - "Nitte! Du nåede det ikke!"
Lars Løkke Rasmussen kloner i både ond og 
mindre ond version...

En halv snes Lars Løkke 
kloner tog sidste mandag 
imod gamle studerende 
samt de nye, sagesløse og 
intetanende studerende på 
1. semester, og bad dem om 
at trække deres fremtidige 
spec ia le  i  tombolaen. 
A k t i o n e n  a r r a n g e r e t 
af  FADL skulle sætte 
fokus på vilkårligheden i 
fordelingen af specialer, 
hvis fireårsreglen i sin 
nuværende form bliver ført 
ud i livet. Den kan du læse 
meget mere om andetsteds 
hér i bladet!

BARNLØSHEDSBEHANDLING
 
Vi er et ægtepar, som herigennem søger kontakt 
til en eller flere kvinder, som vil hjælpe os med at 
donere æg i forbindelse med vores barnløsheds-
behandling.
 
Hvis du vil hjælpe os med at opfylde vores store øn-
ske om at få et barn, vil vi bede dig kontakte os.
 
Fuld diskretion. Dusør gives.
 
Henvendelse til: lj-thom@hotmail.com

STUDENTERMEDHJÆLP 
SØGES!
Er du interesseret i et fleksibelt fritidsjob, med 
rige muligheder for fordybelse og ansvar? Kan du 
lide et sundt arbejdsmiljø med gode kolleger? Så 
læs videre…

HVAD
Afdeling 521 på Steno Diabetes Center søger 
en medicinstuderende til indtastningsarbejde i 
forbindelse med forskningsarbejde. Arbejdet består 
fortrinsvis i, at opsøge og udvælge oplysninger i 
patientjournaler (på elektronisk eller papir-form). 
Dette kræver således, at du enten har stiftet 
bekendtskab med patientjournalen (fx via relevant 
arbejde) eller har bestået 6. semesters eksamen.
Efter en kortere indlæringsperiode vil du selv 
kunne tilrettelægge din arbejdsuge som du har 
lyst til.
Timelønnen for studentermedhjælpere er ca. 115 
kroner.

HVOR
Steno Diabetes Center er et hospital lokaliseret i 
Gentofte på Niels Steensens Vej.
Centret fungerer som regional diabetes-afdeling for 
det offentlige sygehusvæsen, med speciale i behan-
dling af, og forskning og uddannelse i diabetes.

Vores afdeling er især interesseret i den mole-
kylærgenetiske baggrund for type 2 diabetes, og vi 
søger at finde gener der disponerer til sygdommen. 
Afdelingen består af en broget skare af biologer, 
biomediciner, læger og kemi-ingeniører, hvilket gør 
arbejdet alsidigt og meget interessant.

Lyder dette som noget for dig, og har du spørgsmål 
til stillingen kan jeg kontaktes her:

Stud. Med Nikolaj Thure Krarup
Steno Diabetes Center, afd. 521, NLC
Niels Steensens Vej 1
Gentofte

Annoncer

STUDIET, SCOREBOG & ANNONCER
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LÆGEPRAKSIS PÅ FREDERIKS-
BERG C 

Solopraksis i almen medicin centralt beliggende 
på Frederiksberg søger medhjælp til

- Sygeplejerskearbejde i praksis en til to dage 

STUDERENDE SØGES TIL PRO-
JEKT I GUINEA-BISSAU
Du er Medicinstuderende, folkesundhedsvidensk-
absstuderende eller master-studerende
Du har
·Interesse for international sundhed
·Måske rejst i ét eller flere lavindkomstlande
·Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, 
Guinea-Bissau
·Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi 
bedrer sundhedsforholdene i Afrika
·Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler 
på engelsk 
·Ambitioner om at gøre en forskel
·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 studerende og senior-
forskere fra både Guinea-Bissau og Danmark i et 
meget aktivt, ind imellem krævende, men også 
spændende forskningsmiljø. Vores studenter 
publicerer som hovedregel mindst en artikel efter 
deres forskningsår. 
Løn og dækning af rejseudgifter søger vi i fæl-
lesskab.
Bandim Sundhedsprojekt (http://www.ssi.dk/
sw15658.asp) 
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i 
Guinea-Bissau siden 1979. Projektet er førende 
i verden på epidemiologiske studier af børnevac-
cinationer og langtidseffekter af børnesygdomme. 
Projektet følger regelmæssigt over 100.000 
mennesker i landet og registrerer dødelighed, 
sygelighed og en lang række andre faktorer, som 
gør det muligt at evaluere eksisterende og nye 
sundhedsinterventioner.

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

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

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

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

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

PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR 
I PÆDIATRI

Du inviteres til ansættelse som forskningsstudent 
mhp. klinisk videnskabelig
undersøgelse af endotoxiners betydning for ud-
vikling af allergi hos småbørn på
Dansk BørneAstma Center.
COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on 
Asthma in Childhood – er et
kohortestudie under Dansk BørneAstma Center. 
Vi følger ca. 400 børn med fokus
på astma, allergi, eksem og høfeber. Børnene er i 
dag mellem 6 og 8 år.
Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning for
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et 
års orlov, hvor man tager del i det
daglige arbejde i vores kliniske forskningsklinik, 
samt arbejder med et selvstændigt
projekt. Du kan få mere information om reglerne 
for forskningsår på
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende
forskningsår med afsluttende eksamination, samt 
få anledning til at deltage i
videnskabelig publikation, og forberede eget ph.d. 
studium.
Du vil skulle besøge børnenes hjem mhp. indsam-
ling af prøvemateriale til måling af
endotoxiner. Kørekort er derfor nødvendigt
Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam på en
børneafdeling, hvor dine arbejdsopgaverne er 
meget varierede.
Lønnen er 8.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2008.

Yderligere information fås ved henvendelse til 
PhD-studerende Klaus Bønnelykke
på telefon 3977 7360.
E-mail  ansøgning senest  1 .  oktober  på 
bisgaard@copsac.dk
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

 RASKE MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER SØGES

Effekten af interleukin-6 på omsætningen af se-
nevæv hos mennesker

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

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

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

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

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

Hvis dette har din interesse, kontakt da neden-
stående for at få yderligere information:
Stud.med.Mette Bisgaard  
Institut for Idrætsmedicin, byg 8. 
Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23
2400 KBH NV    

Tlf: 30708289     
Mail: mand0134@bbh.regionh.dk

VIKAR FOR RESERVELÆGE 
TIL VAGTER PÅ PSYKIATRISK 
CENTER FREDERIKSBERG.

På Psykiatrisk Center Frederiksberg vil vi 
gerne supplere vores vagthold af vikarer for re-
servelæger. Pga ubesatte reservelægestillinger har 
vi etableret et hold af medicinstuderende til at tage 
de ledige vagter - primært A/N-vagter (15.45 - 8.45) 
og weekend døgnvagter (8.45 - 9.15).
Som introduktion gennemgå en overlæge listen 
over introemner med dig og du skal på to betalte 
føl-vagter i dagvagt eller én dagvagt og én af-
tenvagt
til ca.23.
Arbejdet består i samtaler, vurdering og somatisk 
undersøgelse af selvhenvendere i psykiatrisk 
skadestue ( med knap ti henvendelser i snit i
døgnet), journalskrivning på patienter, der indlæg-
ges, akutte tilkald til afsnittene og herunder også 
kald til eventuelle tvangssituationer og psykia-
triske tilsyn på resten af hospitalet, når bagvagten 
er gået hjem. Bagvagten er i tilkald fra hjemmet og 
alle beslutninger konfereres med bagvagten.
Afdelingen har 86 senge fordelt på to lukkede og 
to åbne almenpsykiatriske afsnit, et åbent og et 
lukket gerontopsykiatrisk afsnit, en skadestue 
med
åben adgang og i dagtid på hverdage et alment 
og et gerontopsykiatrisk dagafsnit og desuden to 
distriktspsykiatriske centre og et opsøgende
psykiatrisk team.

Ansøgningsfrist d.15.9.07.
Henvendelse snarest til (og eventuelle spørgsmål 
kan også rettes til):

Ledende overlæge Kim Solstad,
mail: kim.solstad@frh.regionh.dk eller
Psykiatrisk Center Frederiksberg, Frederiksberg 
Hospital, Ndr.Fasanvej 57,
2000 Frederiksberg.

HAR DU ASTMA?

Og bruger du anfaldsmedicin (fx. 
Ventoline, Brincanyl)?

På Lungemedicinsk Forskningsenhed ved Bispeb-
jerg Hospital søger vi mandlige astmatikere over 
18 år til videnskabeligt forsøg. Vi ønsker at un-
dersøge blod- og urinkoncentrationer af inhaleret 
salbutamol i normale doser hos astmatikere.

Forsøget er risikofrit og indebærer 1 til 2 besøg på 
Bispebjerg Hospital.

For yderligere information kontakt

Stud.med. Jimmi Elers 
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Tlf. 40 73 50 39

ugentligt og som vikar efter behov.
Arbejdet er selvstændigt og du vil sammen med 
en sygeplejerske have vekslende arbejdsopgaver 
som f.eks. blodprøvetagning, vaccinationer og tel-
efonvisitation. Praksis har edb med styresystemet 
Medwin. Studerende med Medwin/praksiserfaring 
eller på fase 2 foretrækkes.

- Tillige søges rengøringshjælp 2 gange ugentligt á 
to timer pr gang. Fleksible arbejdstider. 

Henvendelse rettes til
Læge Eva Togsverd
Hostrups Have 40, 2. mf.
1954 Frederiksberg C
Tlf. 3537 0520 i dagtiden og 4495 5675 om aftenen/
weekenden.E-mail: evatogsverd@hotmail.com

ANNONCER



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

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

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

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

– din online butik

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

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

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

MacBook  
inkl. AoC rabat:

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

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

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 har du mulighed 
for at tegne en Familieforsikring (an-
svars- og indboforsikring) og en Ulyk-
kesforsikring til en attraktiv præmie 
og gode betingelser. Forsikringen er 
skræddersyet dine behov som medicin-
studerende og findes i normal dækning 
og udvidet dækning alt afhængig af 
værdien af dit indbo.

FADLs lægevikar kurser

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)

Ny rabataftale med ’Ny Form’
Ny rabataftale med Ny Form indbefatter bl.a. 20% rabat på massage, 5 x prøve træning 
til alle FADL medlemmer, 20% rabat på køb af fitnessudstyr på motionsbutik.dk og 
hipower.dk (på ikke nedsatte varer).
Medlemskontingent på 199 kr. / måned ved min. 6 mdrs. FITNESS medlemsskab.

Læs mere om aftalen på fadl.dk under de lokale medlemsfordele i København!

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

NB! Radiologi kurser
Der er ændringer i datoerne for følgende 
kurser:

Radiologi1: 8/10, 9/10 og 11/10

Radiologi2: 12/11, 13/11 og15/11 

Grundet sygdom hos underviserne har vi 
været nødsaget til at aflyse efterårets kur-
ser i mave-tarmkirurgi og neurologi.

Tilmelding til efterårets lægevikar kurser 
startede i mandags.

På fadl.dk kan du læse mere om de 
enkelte kurser og se, hvor og hvornår, 
de afholdes - samt hvilke kurser der har 
ledige pladser.

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).

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 8/10, 9/10 og 11/10 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

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.

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

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
De første hold af studerende har allerede 
været på besøg hos FADL og Vagtbureauet 
til RUS-introduktion. 

 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.

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

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?
Kom og få en status på FADLs kamp mod 
4-års-reglen. Det handler om de seneste 
aktiviteter og FADLs indsats for at sikre en 
ny vej i Yngre Læger og Lægeforeningen.

Vi er på nuværende tidspunkt ligeledes 
ved at sammensætte 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.

KREDSFORENINGEN



12
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

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

    OBS   OBS

TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER  LUKKER VAGTBUREAUETS EKS-
PEDITION, BOGHOLDERI OG KURSUSAFDELING KL. 16.00

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

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

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

Oplæring består af en betalt føl-
gevagt á 4 timer varighed.

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. sep-
tember kl. 10.00
Ansøgningen sendes via  www.fadl-
vagt.dk - København – for medlem-
mer – ledige hold.
                              
For yderligere oplysninger kan 
holdleder kontaktes på mail. 
mettenormark@hotmail.com 

VAGTBUREAUET
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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 værdi-
tagning (BT/puls, BS, TD m.m.), påsætning af 
telemetri 
-Tage EKG
-Blodprøvetagning og venflon anlæggelse 
-Almene SPV-opgaver
-Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem
-Servering af kost og evaluering af kostindtaget
  
Afdelingen tilbyder:

EKG- OG BLODPRØVETAGN-
INGSHOLD 1601 PÅ RH SØGER 
NYT MEDLEM.

Vi er et hyggeligt lille hold på 5 personer der 
søger et nyt medlem pr. 1. oktober 2007.

Vores arbejdsopgaver består i EKG- og blod-
prøvetagning på onkologiske ptt. 
Vi har eget kontor i stueetagen, hvor man er 
på vagt alene og hvor ptt. henvises til fra de 
onkologiske ambulatorier på RH. Vi har et godt 
samarbejde med blodprøvetagningen og med 
vores stamafdeling 5042. 

Herudover har vi nogle sekretærvagter, primært 
efter endt vagt som EKG-tager, hvor vi skriver ca. 
3 timer på ambulatoriet. Dette gælder efteråret 
ud. 

Der er holdmøde 1 gang om måneden hvor 
vagter og bagvagter fordeles. 
Arbejdstiden er man- fre 9-13 som EKG-tager og 
ca. 3 timer i forlængelse heraf som sekretær. Efter 
oplæring som sekretær vil der ligeledes være 
mulighed for at arbejde aften, hvis ønskeligt. Vi 
arbejder ikke på helligdage.

Krav:
- min. 300 SPV-timer
- erfaring i blodprøvetagning en fordel
- fleksibilitet og selvstændighed
- tage 4-6 vagter/md
- blive på holdet min. ½ år, gerne længere
- komme til holdmøde d. 25/9 kl. 17.00
- gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, 
både som EKG-tager samt som sekretærvikar.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 24. september 2007 kl. 12.00.
Ansøgning sendes til www.fadlvagt.dk- Køben-
havn- ledige hold- mærket ”hold 1601”. 

Ønsker du yderligere information, er du velkom-
men til at kontakte holdleder 
Dorte Nørøxe på dnoroxe@stud.ku.dk eller på 
mobil 50573919

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)

ANNONCER

NATARBEJDE PÅ VELFUNGER-
ENDE HOLD

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

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

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

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

Ansøgningsfrist:
Den14. september 2007 inden kl. 10.00 til Vagt-
bureauet via www.fadl-vagt - København – for 
medlemmer – ledige hold -Mærket ”Hold 4630”

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

-Godt arbejdsmiljø med et aktivt og erfarent 
personale, der glæder sig at arbejde med SPV´er  
-Fælles introduktion til afdelingens speciale og 
procedurer af læger og sygeplejersker 1-2 dage
-Følgevagt med en erfaren sygeplejerske
-Godt læringsmiljø
-Mulighed for adgang til topmoderne motions-
center 
 
Krav: 
-Du skal kunne arbejde selvstændigt og være 
ansvarsbevist
-Minimum tage 4 vagter pr. måned
-Du skal minimum have 300 SPV-timer, gerne flere
-Det forventes at du er på holdet i en længere 
periode
-Du skal kunne deltage i holdmødet den 24. 
september
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Den 20. september kl. 10.00. 
ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold – Mærket ”Hold 
1505”.

VAGTBUREAUET
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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.fadlvagt.dk 
- København – for medlemmer – ledige hold 
– 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.

BIOPSIHOLD 1608, RIGSHOSPI-
TALET  søger 5 nye medlemmer

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 hæmatolo 
 gisk afdeling
7 Gerne erfaring med knoglemarvs-bi 
 opsitagning
8 SKAL have et gyldigt akkreditering 
 skort

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 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 visitation efter 
givne retningslinjer.
·Skrive skadejournaler og dokumentation i 
forhold til afdelings standarter.
·Modtagelse af patienter i samarbejde med den 
visiterende sygeplejerske. 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: Fredag  den 14. 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 HOLD 1704 

AMAGER SKADESTUES LÆGES-
EKRETÆRVIKARHOLD 

Amager skadestue søger 2 FADL-vagt i funktio-
nen som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af 
varierende længde, 4 timers, 8 timers og 12 tim-
ers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- og 
nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge 
inden for disse områder: 

-Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
-Skrive primærjournal på akut indlagte patienter 
efter bånd
-Modtage patienter i samarbejde med den 
koordinerende sygeplejerske, registrere i Grønt 
System 
-Div. registreringer af patientforløb og afslutning 
af patientforløb
-I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver 
passe omstillingsbord samt overvåge diverse 
alarmer af teknisk art. 

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 
forskellige 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 

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 receptions-
funktion :
- 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

VAGTBUREAUET
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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 14. september kl. 
10.00

Tilmelding via hjemmesiden www.fadlvagt.dk 
– København – for medlemmer – ledige job.

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

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. 
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.

DIALYSEHOLD 4223: HJEMMEDI-
ALYSEHOLD I ØLSTYKKE SØGER 
NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, 
start og afslutning af dialysebehandling samt 
monitorering af patienten under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at læse 
eller få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har kørt 
hæmodialyse i næsten 30 år med hjælp fra 
dialyseassistenter. Patienten har selv stor viden 
om sin sygdom/behandling og deltager aktivt i 
vurdering af f.eks. væsketrækkets størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og 
hendes mand og holdets medlemmer er ofte på 
holdet lige indtil de bliver kandidater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. 
Tidspunktet aftales fra gang til gang. Vagterne 
kan således – indenfor rimelighedens grænser 
– tilpasses undervisning og klinikophold.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 300 dialysetimer
· at du er fleksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned
· du skal have et gyldigt akkreditering-
skort

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde så søg 
da alligevel. Måske har du andre kvalifikationer/
erfaring, der gør at du vurderes som værende 
den rigtige til jobbet

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Lise Mouritzen på email lise.mouritzen@gmail.
com for at høre nærmere.

Ansøgningsfrist: Den 20. september 2007 kl. 10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold

NYT HOLD
TRYG VESTA FORSIKRING
søger 5-7 personer

Arbejdsområde:
Det er en fællesnordisk alarmcentral (Ballerup), 
som betjener danske ,norske og finske kunder 
som under rejse i udlandet bliver syge eller kom-
mer til skade og får behov for indlæggelse eller 
ambulant behandling. 
Arbejdet som alarmassistent består i at modtage 
opkald fra de rejsende og hospitaler / klinikker 
overalt i verden, modtage medical reports og 
sammen med den vagthavende alarmlæge 
vurdere og koordinere indlæggelser, behandlin-
ger og hjemtransport med eller uden ledsager, 
ambulanceflytransporter og evakueringer. 
En stud. med. vil også kunne fungere som en 
medicinsk ressourceperson for de alarmmedar-
bejdere som ikke har sundhedsfaglig uddan-
nelse.
Oplæring er obligatorisk .
Krav:
-Du skal have min. have bestået 6.semester 
-Gode engelsk kundskaber er en forudsætning 
for at kunne varetage arbejdet og andre 
fremmedsprogskompetencer er selvfølgelig 
velkomne. 
-VI søger  imødekommende væsner og en god 
portion humoristisk sans gør det hele lettere. 
-Min. kunne tager 4. Vagter pr. måned 
-Blive på holdet i længere tid
-Gyldigt akkrediteringskort 
Arbejdstid:
Fredag - lørdag – søndag. Vagterne er 12 timer.

Ansøgningsfrist :  Mandag den 17.september 
kl. 10.00, søg via www.fadlvagt.dk – København 
– ledige hold – Mærket ”Tryg Forsikring” 

Krav: 

-     Du skal kunne håndtere stressede situationer 
-     Det forventes at du behersker blindskrift og 
har rutine i skriveopgaver
-     SPV timer minimum 200 timer.
-     Skal have bestået 6. semester.
-     Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
-     Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen 
med ledende lægesekretær.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, 
som planlægges individuelt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 21.juni kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. 
Fadlvagt.dk – København – til medlemmer – le-
dige hold – 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

ALLERGI- OG LUNGEKLINIK I 
CHARLOTTENLUND 

Medicinstuderende til  allergi- og lungeklinik i 
Charlottenlund søges.  

Du vil blive oplært i lungefunktionsmåling og 
allergivaccination. Efter en nødvendig introduk-
tionsperiode forventes det at du arbejder 
selvstændigt.  Desuden består arbejdet i 
sekretærfunktioner altså primært telefonpasn-
ing,  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  Hvis du har interesse for dette 
arbejde kan du  sende  ansøgning via e-mail til  
a.frost@dadlnet.dk 
Ansøgningsfrist  14. september.
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Det kan godt være, at du faktisk er en af de få, som ikke har 
bemærket det. Specielt hvis du lige er kommet hjem fra rus-
tur, og er i gang med at købe ”Kemiske data og Oversigter”.
Men – ikke desto mindre, uanset hvem du er, så vil vi fra 
Demokratiske Medicinere gerne fortælle lidt om et nyt koncept, 
vi har formet sammen med vores klonhær af spindoktorer og presserådgivere. Altså 
ikke i modellervoks eller noget i den retning. Men et mere abstrakt koncept, som i 
praksis har vist sig rigtig nyttigt og meget nytænkende! Især det sidste har vi selv 
været ret overraskede over, for vi mener det er ganske naturligt...

Og hvad er det så, Demokratiske Medicinere mener, er ganske naturligt? Jo! Lige 
indflydelse til alle og ægte demokrati i studenterpolitik. Konceptet kalder vi: ”Evi-
densbaseret Studenterpolitik” (herefter ES).

Hvad I alverden har de nu fundet på!? Burde de ikke hellere 
koncentrere sig om at studere?
Nogle af dem der ikke har været på rustur, har formentlig bemærket at vi til 
nøje udvalgte forelæsninger, har uddelt små spørgeskemaer. Resultatet af disse 
små ”mini evalueringer” har vi så brugt til at sikre, at de beslutninger omkring 
studiet som Studienævnet for Medicin har truffet, rent faktisk er i overensstem-
melse med det, som flertallet af studerende ønsker. Eller sagt med andre ord: Med 
evidensbaseret studenterpolitik (ES) har vi har gjort det til studenterpolitikernes 
opgave, at sikre demokratisk indflydelse til dem som beslutningerne berører (= de 
studerende = DIG!). 
Jamen hvad betyder det så for de enkelte studerende? Det betyder, at ES aktivt 
bringer demokratiet ud til alle studerende i hverdagen – uden at det er nødvendigt, 
at samtlige studerende tropper op til alle mulige møder på underlige tidspunkter. 
Allerede nu har ES haft afgørende betydning, for nogle af de sager vi har arbejdet 
med i studienævnet. Selv mener vi at ES er nytænkning, og det er et opgør med 
pamperi og mindretalsdiktatur. Det burde være helt klart, at de studerende som 
rent faktisk sidder med udfordringerne på et semester, også er nærmest til at have 
en mening om hvordan det kan forbedres. En ganske naturlig tanke. Sådan har det 
bare ikke altid været, og ES er med til at lave om på det allerede nu.

Hvad med alle fakultetets officielle evalueringer?
Vi er godt klar over, at mange studerende efterhånden er lidt trætte af at udfylde 
en masse email-evalueringer af undervisningen – specielt fordi man let kan føle, at 
der aldrig rigtigt er nogen, der kigger på resultatet alligevel. Desværre er der også 
masser af eksempler på den slags ignorance i fortiden – fx blev vores alle sammens 
hadefag ”TAS” evalueret helt i bund gennem 5 år, før det endeligt blev revideret. 
Men der er heldigvis forbedringer på vej. Som de fleste har opdaget, er der nemlig i 
år tiltrådt et helt nyt studienævn, hvor der er sket store udskiftninger blandt både 
studenterrepræsentanter og underviserrepræsentanter. Dette har medført en ny 
tilgang til evalueringerne fra studienævnets side – nu bliver de rent faktisk ofte 
bragt op i studienævnsdiskussionerne, og der er en del eksempler på at resultatet af 
evalueringerne, har haft stor betydning i forhold til studienævnets beslutninger. 

Spørg ikke hvad ES kan gøre for dig – spørg hvad du kan gøre 
for ES!
Derfor vil vi gerne opfordre alle studerende til at hænge i og give fagenes evaluer-
inger en chance – vi ved godt, at det er de samme spørgsmål der altid stilles, men 
disse evalueringer er noget af vores bedste ammunition, når vi i studienævnet 
skal argumentere for at kurserne må forbedres. Det er klart, at vi som studenter-
politikere står meget stærkere i forhold til kursusledere og undervisere, når vores 
ønsker om ændringer ikke blot er baseret på personlige holdninger eller løse 
rygter, men derimod på kolde, hårde data der bygger på samtlige studerendes 
holdning. Desværre er svarprocenterne på de officielle evalueringer noget lave, og 
dette medfører at nogle undervisere betvivler deres validitet. Derfor vil vi gerne 
opfordre jer alle til at besvare dem, og derved sikre vores ammunition til at drive 
”Evidensbaseret Studenterpolitik”. Til gengæld vil vi gerne love, at gøre alt hvad 
vi kan for at sikre, at resultatet af jeres evalueringer får konsekvenser i forhold til 
planlægningen af studiet.

Nye spindoktorer søges!
Vil du være med til at gøre ES til en vigtig del af studenterpolitik? Vi har naturligvis 
altid brug for nye aktive i Demokratiske Medicinere, så hvis du har interesse for 
studenterpolitik og kan afsætte lidt tid til at være med til at forbedre studiet, vil 
vi meget gerne have dig med. Læs mere på www.DemokratiskMedicin.dk (vi har 
kage!)
Vores spindoktorer siger vi skal afslutte vores indlæg med et slogan, så det vil vi 
gøre (bær over med os, det var det bedste vi kunne finde på):
Bring videnskaben ind i politik! Støt ”Evidensbaseret Studenterpolitik”! 

Kristian Aasbjerg Andersen (kasserer) og Jens Helby Petersen (formand), Demok-
ratiske Medicinere

MEDICINERLISTEN
8. SEPTEMBER 2007
UPDATE
 
Ministeriet gennemtvinger syge-/reeksamen
Vi har med glæde konstateret, at ministeriet i løbet af sommeren 
har lavet en bekendtgørelse, der tvinger universiteterne til at 
tilbyde syge-/reeksamen. Idet et af vores ”valgløfter” netop var 
at arbejde for syge-/eksamen, kan vi kun være tilfredse. Det har 
bestemt været interessant at involvere det politiske system - og 
det var åbenbart nødvendigt i den her sag. 
 
Nogle vil selvfølgelig indvende, at det er svært at vide, om 
vores protest på medicinstudiet og henvendelser til de politisk 
ansvarlige var det, der gjorde en forskel. Men det er da bestemt 
interessant at forestille sig. Det bemærkes også, at DM har 
lavet endnu en spam-kampagne, måske for ikke at gå glip af 
lejligheden for at føre sig selv lidt frem. Det ville måske have 
været smukkere, hvis de i tegneserien også havde fortalt lidt 
om, hvordan det startede med en række fælles drøftelser og 
ideudvikling i starten af forårssemesteret mellem Medicinerl-
isten og DM? Og de kunne måske også have forklaret, hvorfor 
Medicinerlisten pludselig ikke måtte stå som afsender på 
resultatet af vores fælles drøftelser? 
 
Men det er en skønhedsdetalje. Det vigtigste er selvfølgelig 
resultatet, som kommer nuværende og fremtidige studerende 
til gode. Prøv lige at overveje det; det her er da ret stort! Udo-
ver syge-/reeksamen vil der i fremtiden også være automatisk 
tilmelding til eksamen. 
 
Ændringerne på 4.-5. semester er udskudt
Gennem flere år har studerende arbejdet for at flytte kursus i 
energiomsætning fra 5. til 4. semester og samle OSVAL-ugerne 
på 5. semester, dvs. to uger fra 4. til 5. semester. Der er oplagte 
fordele: På den ene side vil man måske i højere grad bruge OS-
VAL-ugerne på faktisk at arbejde med sin opgave/artikel. På den 
anden side er energiomsætning mere oplagt at tage samtidigt 
med resten af biokemien. Dette blev da også endeligt besluttet 
i foråret af et enigt studienævn. 
 
Efterfølgende har en gruppe af undervisere klaget til dekanatet, 
fordi de mener, det giver en for stor stigning i arbejdsbelast-
ningen på 4. semester. Dekanatet er - overraskende - gået 
ind i sagen. Underviserne truede bl.a. med, at hvis ikke stu-
dienævnet annullerede beslutningen, så ville eksamen blive 
en katastrofe. 
 
Man ved jo desværre, hvordan det kan være med selvopfyldte 
profetier. Her skal man huske, at underviserne samtidigt er dem, 
der formulerer eksamensopgaverne og retter dem. En repræsen-
tant for underviserne fra basalfagene fremlagde det endda så 
dramatisk på studienævnsmødet, at han ville opfordrede os alle 
til “ikke at tage de studerende på 4. semester som gidsler”. 
 
Medicinerlisten har selvfølgelig ikke lyst til, at de studerende 
bliver taget som gidsler. Derfor måtte vi acceptere, at ændring-
erne blev udskudt. En ting blev dog aldrig opklaret: Hvem var 
de egentlige gidseltagere?!
 
Revision af 6.-9. semester
Udvalget for revision af 6.-9. semester har færdiggjort en enig 
indstilling til studienævnet. Arbejdet skal munde ud i en samlet 
beslutning i studienævnet i løbet af efteråret. 
 
Kristoffer Vogler (11. semester) og Melanie Veber (10. semester) 
har gjort et stort stykke arbejde i udvalget, bl.a. har de haft fokus 
på at inddrage hidtidige evalueringer, kandidatundersøgelser, 
inputs fra nuværende studerende osv. - alt sammen i be-
stræbelser på at der nu skal gennemføres nogle gode ændringer. 
Medicinerlisten har taget initiativ til, at de

Fortsættes
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MEDICINERRÅDET IN-
VITERER TIL FAGRÅDS-
DAG PÅ LØRDAG D. 15. 
SEPTEMBER KL. 12 

Hvad er fagrådsdagen? 
Fagrådsdagen er den dag hvor vi kan bruge 
tid på at diskutere nogle bredere emner i 
forhold til de almindelige MR-møder hvor 
vi skal nå at gennemgå alle semestre, dag-
sorden til studienævnsmødet osv. Det er en 
dag der er oplagt at dukke op til hvis man 
er ny, da der er ekstra meget tid- også til det 
sociale bagefter.

Dagsordenen for dette semesters 
møde er:
1.Velkomst v. Formand for MR, Sabrina
2.Hvad er MR’s kernemål og hvordan skal 
vi kommunikere disse ud?
3.Beretning fra årets sommerhustur
4.Pause
5.Hvad er status på arbejdet med 6.-9. 
semester?
a.Tilbagemelding fra studienævnsmødet 
onsdag d. 12. september
b.Fokusområder på 6.-9.semester som MR 
bør arbejde for i studienævnet
6.Beretning fra workshop i Amsterdam
7.Forbedring af 10. semester- hvad skal 
der ske?
8.Beretning fra AMEE 2007 i Trondheim
9.Meddelelser
10.Evt.

Er du ny og vil gerne lære mere om 
MR?

Du er altid velkommen til at kontakte MR 
på medicinerraadet@punkt.ku.dk eller kigge 
forbi vores kontor i lokale 1.2.20. Vi tager 
gerne ud og taler me d HR-grupper el.lign.
Du kan også finde mange oplysninger om det 
at være ny på studiet, HR-repræsentant osv.
på vores hjemmeside: WWW.MEDICINER.
NU.

Medicinerrådets Bogmarked var 
igen en succes!
De studerende på medicin har gjort det igen! 
Indleveret bøger og fået solgt for næsten 
90.000 kr! Dette betyder at der er solgt ca. 
7-800 bøger. Dette kan kun lade sig gøre 
når bøgerne er i så pæn en stand som de 
var i fredags. Mere end 100 studerende var 
igennem MR’s lokale, for at se om de kunne 
spare penge.
Vi glæder os til at se jer igen til næste 
semester!

MAGT, INDFLYDELSE 
OG PENGE!
Nogle tanker om studenterpolitik på 
medicin...

Af Sabrina Eliasson, Formand Medicin-
errådet
 
Tja, måske er ovenstående drivkraften for 
nogen af dem, som ønsker at involvere sig i 
sit studie. I så fald vil de nok blive skuffede. I 
hvert fald hvad angår magten og pengene.. 
Til gengæld tror jeg ikke, man skal under-
vurdere den indflydelse, man rent faktisk 
kan få på sit eget studie. Man får et overblik 
over, hvad meningen med ens kurser er, 
(og dem, hvor man ikke finder meningen, 
forsøger man at forbedre!), man ved, hvad 
der sker på hele ens studie, selv om man 
måske stadig kun går på 3. semester og 
så lærer man også at tale i forsamlinger, 
fremlægge ideer/projekter og i det hele taget 
strukturere sin tid.

Åbenhed og direkte indflydelse
Jeg mener, at det vigtigste i studenterpolitik 
er åbenhed. At være åben for alle forslag og 
åben over for de mennesker, som fremsætter 
disse forslag, uanset om man er enig i deres 
idéer eller ej. Medicinerrådet har valgt en 
struktur, der er åben for alle. Dvs. at alle 
studerende kan møde op og forme den politik, 
der bliver fremlagt i studienævnet og udvalg 
herunder- fx. i debatten om 6.-9. semester. 
Vi mener, det vigtigste er, at alle studerende 
føler sig hørt, hvis de skulle have noget på 
hjerte. Andre grupper mener, det er en alt 
for sårbar måde at drive sin forening på, da 
man så bare kan møde op med hele sit hold 
og bestemme, hvad MR mener. 
I MR skal du hverken melde dig ind eller 
betale gebyr. Du skal bare have en mening.

Det vigtige bagland....
Der kommer snart valg på medicin igen. 
Der er højst sandsynligt flere grupper end 
MR, som stiller op, og når din stemmeseddel 
kommer ind ad døren er det måske ikke så 
vigtigt, hvorvidt den ene form for demokrati 
er bedre end den anden, men du bør måske 
have taget stilling til, hvor du føler dig hørt, 
og hvor du som studerende føler du har mest 
indflydelse. Når valget er afsluttet er det op 
til de 5 som er valgt ind at forbedre DIT og de 
kommende studerendes medicinstudie. Det 
er svært at gøre uden et stærkt bagland. MR 
satser på, at alle I medicinstuderende er det 
bedste bagland, man kan få. 
Vi glæder os til at høre fra dig!

LÆS MERE PÅ WWW.MEDI-
CINER.NU ELLER SKRIV TIL 
MEDICINERRRAADET@PUNKT.
KU.DK

MEDICINERRÅDET

forskellige studenterfraktioner i studienævnet om 
et par dage mødes til aftensmad og diskussion af 
rapporten sammen med vores udvalgsmedlem-
mer. 
 
Hovedpunkterne i rapporten er: 
·udvidet klinisk introkursus i starten af 7. semester 
bl.a. med undersøgelsesteknik og journalskrivn-
ing
·basal farmakologi samlet i en blok på 6. semes-
ter
·klinikopholdene på 7. skal være kortere til fordel 
for mere formaliseret undervisning
·klinisk patologi var beskåret for meget og får 
enkelte flere timer
·tutorrollen på 7. og 9. skal styrkes og opholdene 
skal i højere grad formaliseres

Fælles aftagerpanel med Odense og 
Århus
Regeringen har bedt universiteterne om at oprette 
aftagerpaneler, der skal komme med indspark til 
uddannelserne. På medicin er behovet måske ikke 
så stort, idet der jo på vores professionsuddannelse 
er en langvarig tradition for at studiet udvikles i 
samarbejde med aftagerne. 
 
Lige meget om uddannelsen ligger i København, 
Århus eller Odense, så er det den samme tur-
nuslæge man skal have ud af det, og derfor ville 
det eneste smarte være at samarbejde med de 
fakulteterne i Odense og Århus om opgaven. Der 
er perspektiver i at bruge dette aftagerpanel som 
et springbræt til, at der kunne skabes en fælles for-
ståelse mellem de tre studier og Sundhedsstyrelsen 
samt Danske Regioner af, hvad en “basislæge” 
skal kunne.
 
Dette forslag tog Medicinerlisten op til mødet med 
dekanatet. Det viser sig nu, at ledelserne i både 
Odense og Århus af uvisse årsager ikke var inter-
esserede i dette, trods henvendelse fra København. 
Prodekan Flemming Dela havde ingen forklaring 
på dette, andet end at relationen mellem de tre 
fakulteter efter sigende skulle lide af nogle histor-
iske issues... Men livet er for kort til, at Medicin-
erlisten vil dykke nærmere ned i disse historiske 
issues, derfor endte historien altså her. 

Simon Krabbe
Medlem af Studienævnet for Medicin

MEDICINERLISTEN

Medicinerlisten (ML) er en gruppe skarpe og 
engagerede medicinstuderende på Københavns 
Universitet. Gennem det universitetspolitiske 
arbejde i bl.a. Studienævnet for Medicin arbejder 
vi for, at fakultetet forbedrer medicinstudiet og 
studiemiljøet. Det skal ske i bred dialog med så 
mange studerende som muligt. Ved valget i januar 
2007 fik Medicinerlisten 31 % af stemmerne.
 
Du er velkommen til at følge vores egen “propa-
ganda” på www.medicinerlisten.dk. Spørgsmål, 
kommentarer og evt. forslag vedrørende medicin-
studiet er du meget velkommen til at sende til: 
medicinerlisten@punkt.ku.dk.

Til drengene: Den svovlgule 
Christina med yngel

STUDENTERPOLITIK
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 36

Husk oktoberfesten! I september!
Tilmeldingerne er begyndt at komme ind, men in-
dtil videre er det kunne studerende fra det naturvi-
denskabelige fakultet, der har meldt sig. Det kan I 
da ikke have siddende på jer, sundhedsfolk!? 

Det bliver en forrygende aften. Pakken med ægte 
auktionsvarer fra www.oktoberfest.de er ankom-
met til posthuset og aftalen med slagteren, der 
skal stege pattegrisen er helt i vinkel. Snart skal 
der købes øl i rigelige mængder.

Tilmelding sker på oktoberfest-dk@hotmail.com 
senest onsdag den 26. september. Det koster 
en bagatel af kr. 75,- at være med. Kom ud af 
starthullerne!

Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

Er humor hellig? 

Som min gode medarbejder Lise skrev i sidste uges 
Mok, er vi blevet simpsonized. Og hvor Lise vil for-
følge sporet fra Springfield og undersøge, hvordan 
det er med religion og Simpsons, så vil jeg i stedet 
forfølge sporet fra skaberen og spørge: Er humor 
guddommelig eller djævelsk? 

Alt hvad der skrives om humor er som regel ikke 
særligt morsomt, så for at undgå dette, vil jeg 
begynde med en vittighed, som jeg har stjålet fra 
hjemmesiden www.danskultur.dk 

Biskoppen var jubilæumstaler og underholdt med 
muntre historier. Da der var mange journalister 
til stede bad bispen om ikke at referere vittigh-
ederne, da han gerne ville bruge dem ved senere 
lejligheder. 
Nogle dage senere stod i avisen: - ved kaffen fortalte 
biskoppen historier, som vi desværre ikke ser os i 
stand til at gengive på tryk.-

Dette er jo en meget harmløs vits. Men vi ved alle at 
humor og religion kan være et temmelig sprængfar-
ligt emne. Det er der mange grunde til. Det hellige 
har jo traditionelt noget ophøjet og det kan være 
svært at fatsholde ophøjetheden og ærefrygten, 
hvis det hellige undergraves af humor. For megen 
humor er undergravende.  Som en amerikansk hu-
morforsker har fremhævet, så forudsætter humor et 
dobbeltsyn, at man kan se en sag fra to sider. Har 
man et fundamentalistisk forhold til noget, så er 
man ofte svært enkeltsynet i det forhold. 

Mit problem er nu at MOK’s deadline nærmer sig 
meget hurtigt, hvilket betyder at denne klumme 
ikke bliver meget længere. Men følg med i næste 
uge. 

Studenterpræsternes oktoberfest – nu 
med helstegt pattegris
Dato: fredag 28. september 2007
Tid-1: kl. 17.30
Optaktsgudstjeneste i Skt. Johannes Kirke,
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N

Tid-2: kl. 18.30
Velkomst i Johannesgården, Blegdamsvej 1, 
kælderen

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

I år løfter vi desuden løjerne med en helstegt pat-
tegris, 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!

Homer Simpson: Are you saying you’re never going 
to eat any animal again? What about bacon?
Lisa: No.
Homer Simpson: Ham?
Lisa: No!
Homer Simpson: Pork chops?
Lisa: Dad, those all come from the same animal!
Homer Simpson: Heh heh heh ... ooh ... yeah ... 
right, Lisa. A wonderful ... magical animal.

Vi slutter kl. 23.59.

Tilmelding er nødvendig på oktoberfest-dk@hotmail.
com – senest onsdag den 26. september
Pris: kr. 75,- betales i døren.

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

Studenterpræstens Debatforum: ”Videnskaben og 
alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets første møde er den 11. september
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

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

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

Studenterpræsten står til rådighed

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

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). Du kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, 
hvis du skal giftes eller have dit barn 
døbt.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

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

SEMESTERSTARTS-
FEST
Klubben byder op til 
bondebal den 22/9 
fra 22-05!

Er du fra landet? 
Har du en indre malkepige 
gemt i dig?
Skal du have pløjet din mark? 
Kører du i John Deere til Pa-
num eller er du til Ferguson? 

SÅ skal du finde overalls og høtyv 
frem, flette rottehalerne, spænde 
yveret op og komme til årets fedeste 
bondebal med squaredance til den 
lyse morgen!
Duggen falder tidligt så husk at 
høsten skal være i hus inden 5 om 
morgenen!
Billetter sælges i klubben fra ons-
dag den 12/9 for 50 kr. mod forevisn-
ing af studiekort. Gæster udefra 
kan købe billetter torsdag-fredag 
den 20-21. Døren lukker klokken 24 
og der er happy hour fra 22-23 hvor 
der er dobbelt op (på shots, drinks 
og flaskeøl). 

•
•

•
•

BASISGRUPPER
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STUDENTERKLUBBEN
Studenterklubben drives af basisgruppen hus-
gruppen
(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. 17. kl. 14 og kl. 15.
Du er meget velkommen!
Mvh. Husgruppen

Nørre Campus studenterstartsfestival 2007
Billetter (også til gæster) kan købes for 95,- i stu-
denterklubben eller i døren for
120,- (kun med studiekort).
Vi har vores helt eget telt på festivalpladsen. Her 
vil vi forsøge at genskabe den hyggelige og stemn-
ingsfulde atmosfære som klubben er verdenskendt 
for! Her vil være cider, shots samt øl og vand til 
vanlige klubpriser. Og når musikken på festivalp-
ladsen stopper vil der være DJ i teltet og muligvis 
også et suprise live band…
Kom glad!

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!

INDKALDELSE TIL OR-
DINÆR GENERALFOR-
SAMLING I SAKS 
– Studerendes Almene Kirurgiske 
Selskab 

Afholdes den 10. oktober kl. 17.00 på kemigan-
gen

Programmet er indtil videre:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være fæl-
lesspisning.

For flere informationer se: 

www.studkir.dk

Mvh
Flemming Bjerrum

INDKALDELSE TIL IMCC 
GENERALFORSAMLING 
D. 5/10-07 KL. 18:00

Dagsorden

Formalia
Forslag til ændringer i IMCC´s vedtægter 
lokalt i København
Indkomne forslag
Fremlæggelse af regnskabs året 2007
Godkendelse af regnskab 2007
Administrationsgruppen beretter om år 
2007
Valg af administrationsgruppen i København 
IMCC
Evt.

Forslag til ændringer eller andre ting der skal på 
dagsorden skal være Adm. Gruppen i hænde senest 
d. 16 september 2007. 

Der vil være fælles spisning og hygge efter mødet 
og alle er velkomne til at komme, uanset om man er 
med i IMCC eller ej. Har du lyst til at stille op og få 
en plads i Adm. Gruppen i København så skriv en 
mail til miech@stud.ku.dk, ellers håber vi I kom-
mer og hygger med os til generalforsamlingen der 
er tilmelding til spisning su d. 23 september.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

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 J

Alle er velkomne, UANSET studietrin !

Med Venlig Hilsen PIT

•

•

•
•

MØD OP I TINGBJERG 
SKOLES SVØMMEHAL, 
MANDAGE 21-23 OG FÅ 
SVARET!
Vi spiller UV-Rugby fra 17. sep til og med 3. dec 
(15. okt er der dog lukket)

Vi afholder introduktion til UV-Rugby / FRIDYKN-
ING / brug af maske, snorkel og finner:
Man 17. sep 21-23

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester!
Dette takket være kontingentbetalende medlem-
mer i PUC, som støtter ideen om gratis motion 
for alle!

Formel bindende tilmelding til uv-rugby er velset, 
hos Christian på 20 1313 77 eller info@puc.nu

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning 
og UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder 
og mænd!

Der er stadigvæk masker, snorkler og finner til 
låns for alle!

Er du glad for vand, så kom og vær med!
-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne sig for dig

SIMS HOLDER 
MÅNEDSMØDE TIRS-
DAG D. 18/9-07 KL. 16.00 
I LOKALE 9.2.3
I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! 

Dette semester kan vi bl.a. byde på mulighed for 
udsendelse til idrætsstævner, som førstehjælper!

Dagsorden:
1. Velkommen til nye medlemmer
2. Siden sidst
3. Faglig dag
4. Forslag til kommende arrangementer
5. Status fra kasserer
6. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
SIMS

BASISGRUPPER


