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SEMESTERSTARTSFEST
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 Panum eller er du til Ferguson? 

SÅ skal du fi nde overalls og høtyv frem, fl ette 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!
Der kan stadig købes billetter i klubben for 50 kr. mod forevisning af studiekort. Gæster 
udefra kan købe billetter på torsdag og fredag. Døren lukker klokken 24 og der er happy 
hour fra 22-23 hvor der er dobbelt op (på shots, drinks og fl askeøl). 
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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: Semesterstartsfesten

Onsdag:  MOK nr 4, årgang 40 udkommer
  kl. 19.30. Da bedstefar var dreng. Forfatteren Mogens Wenzel
  Andreasen fortæller om sin barndom i Vanløse og på Frede-
  riksberg.  Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4, 1., Vanløse 

Torsdag: kl. 19.30. Gnosis’ Kraft og Hjertets Visdom. En indføring i
  Rosenkreuzernes vej, mål og lære. Gladsaxe Kommunes
  Medborgerhus, Søborg Hovedgade 79, Søborg  

Fredag: kl. 16. Planetmeditation. Denne meditation tager udgangs-
  punkt i bogen “The 17 steps to perfection” af Ananda Tara
  Shan. Heart Flow Healingscenter København, Sankt Peders
  Stræde 27 B, 3.sal, København K

Lørdag: kl. 11.  Regnbue-koncert for børn. Sangene fra cd’en til bogen
  “Min lille blå om Regnbuen” fremføres live af musikerne bag. 
  Paludans Bogcafé, Fiolstræde 10, København K
  

Søndag: kl. 12-16. Familiedag med høstfest. Aktiviteter for hele familien:
  Hoppeborg, vore bedsteforældres lege, bål, Cirkus Arcus,   
  fortælleværksted, DUIdutten, stabling af vaniljekranse, høst-
  bal, børneloppemarked, høstbal. Stedet, hvor børn og voksne
  hygger sig sammen - og med hinanden. Strandmarkens Fri-
  tidscenter, Hvidovre Enghavevej 2 C, opg. D lokale 3, Hvidovre 
 

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  kl. 19. Gruppehealing, v. Steen Kofoed. En aften, hvor den
  åndelige verden arbejder energimæssigt med dig via Steen 
  Kofoed. Kom og få en smuk energioplevelse direkte fra Lyset.
  Entré=Donation (hér kan man så snyde udenom - Red.) 
  Linnésgade 14, 1. sal, København K    

Tirsdag: kl. 14. Ole Rømers fødselsdag. Traditionen tro fejrer Kroppedal
  den gamle astronom med foredrag, lagkage og kaffe. Kroppedal
  Museum for Astronomi, Kroppedals allé 3, Taastrup

  Kl. 20.00 i klubben: Infomøde om den kommende Revy-  
  sæson - Se bagsiden for mere information

Denne  redaktion

MOK

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

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

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

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

EKSAMENS-
TILMELDING
Kære alle

Eksamenstilmeldingen til vinterens eksamener 
via punkt.ku.dk er nu overstået og fordeler sig 
som nedenstående:

Det skal i den sammenhæng nævnes, at siden vi 
begyndte at benytte eksamenstilmelding via punkt.
ku.dk ifm sommereksamen i 2001, har vi til dato 
modtaget 96629 tilmeldinger via www.

Tilmeldingstallen til V08 fordeler sig således:

Uddannelse Tilmeldinger til V08   
Cand.scient.san  125    
Civilingeniør    185    
Folkesundheds-
videnskab   901    
Humanbiologi     201    
MIH       0      
MPH       3      
Medicin   5962   
Molekylær 
biomedicin     30     
Odontologi       931    
Total     8338   

Eksamenstilmeldingen 
er derfor lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde 
sig, skal søge dispensation om for sen 
tilmelding. Dog skal det bemærkes, at 
mht. skriftlige eksamener kan der ikke 
umiddelbart forventes plads til for 
sent tilmeldte.

Mvh
Eksamenskontoret
Michael Sørensen

FLOT SÅ DET UD 
DA DE GIK OP TIL 
LÆGEFORENINGEN 
SAMMEN!
Som de fleste nok ved, var der arrangeret 
protestpostkort-overlevering ved Lægefore-
ningen i torsdags. Aktionen var arrangeret 
af en gruppe medicinstuderende, ”Lægernes 
Befrielsesfront”, som arbejder for at skabe 
opmærksomhed omkring de medicinstuder-
endes utilfredshed med 4-årsreglen. 

Lægeforeningen stod ved ankomsten parat 
med postkasser, tale, fortrykte postkort med 
mere eller mindre irrelevante spørgsmål, 
samt kildevand & cola. Dette viser at Læge-
foreningen i hvert fald er klar over at der er 
mange medicinstuderende, der er utilfredse 
med 4-årsreglen og nok havde ønsket at de 
var blevet spurgt inden deres kommende fag-
forening (måske?) underskrev en aftale, der 
i høj grad har indflydelse på deres fremtid. 
Det viser samtidig at selv en meget utilfreds, 
fattig medicinstuderende ikke kan sige nej til 
en kold cola fra fjendens lejr! Om Lægefore-
ningen så har tænkt sig at lytte mere til de 
studerende fremover vil tiden jo vise.

Det vigtige i denne sammenhæng er, efter 
min mening, at der fortsat er opmærksomhed 
omkring vores utilfredshed. Således var bl.a. 
Dagens Medicin repræsenteret i torsdags, og 
der debatteres og skrives til stadighed om 4-
årsreglen i både trykte og digitale medier.

Senest skriver uddannelsesansvarlig over-
læge Mogens Kjær Andersen, Medicisk Afde-
ling, Sygehus Fyn, Svendborg i Ugeskrift for 
læger, nr. 37, årg. 2007:
”Nye regler om 12 måneders turnus, tre 
måneders ventetidsgaranti på turnus og 
maksimalt fire år fra turnusstart til start 
på hoveduddannelse er unødvendige. Det 
giver marginale tidsgevinster, er dybt 
frustrerende for de involverede og forringer 
uddannelsen.”

Så sæt Jer ind i sagen, deltag i 
debatten og støt op om demon-
strationer, aktioner o.l., hvis I 
også mener at 4-årsreglen er 
uacceptabel.

Læs mere speciallægereformen  og 4-årsre-
glen på:
studmed.dk
ugeskriftet.dk
dagensmedicin.dk
fadl.dk

MOK-red./ Jakob mav Thomsen

STUDIET

PANUMS NYESTE BASISGRUPPE SYMS’ STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING LØB AF STABLEN D. 13/9
Referat fra stiftende generalforsamling i SYMS

Deltagende på mødet: ca. 7-10.
1. Velkomst ved konstitueret næstformand Jakob 
Thomsen. De fremmødte bydes velkommen og får 
et lille stykke kage.

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden god-
kendes.

3. Udformning af logo-design-konkurrence. SYMS 
søger om at få en forside i MOK. Præmieforslag: 
overstregningstusser, bøger som folk kan udenad og 
derfor ikke har brug for at studere længere, eksem-
pelvis SPV-håndbogen, kemiske data, osv.

4. Vedtagelse af vedtægter. Vedtages enstemmigt. 
(vedtægter følger under evt.)

5. Valg til bestyrelsen. Til at starte med afstemmes 
om hvorvidt vi skal stemme om de enkelte poster før 
eller efter at der er stillet kandidater til alle poster. 
Det vedtages at . Formand: Rune Hasselager 
vælges med stemmerne 7/0. Næstformand: Jakob 
Thomsen 5/2. Kasserer: Iain Bressendorf 5/0/2. 
Sekretær Golnaz Sadjadieh 6/1, dog var Golnaz 
ikke selv til stede ved mødet, så hendes stemme 
imod tæller ikke. PR-ansvarlig: Anders Nørskov i 
kampvalg mod Aske M. Bohm – stemmerne fordeles 
på hhv. 6/1 og 1/6, hvormed Anders Nørskov tildeles 
posten. Suppleanter: Rune Hasselager bliver sup. 
for næstformanden og Jakob Thomsen bliver sup. 
for formanden. Det vedtages at resten af medlem-
merne bliver suppleanter for de øvrige poster.

6. Eventuelt.
- Ansøgning om midler. Der skal søges om støtte fra 
Studenterklubben til indkøb at studiefremmende 
midler, såsom overstregningstusser, læsestativer 
og –lamper. Det diskuteres endvidere om ikke det 
vil være en fordel at medbringe bækkenstol på bib-
lioteket, idet dette vil spare tid brugt på toiletbesøg. 
Endvidere hvorvidt der skal søges om midler til 
dropstativer, venflons og glucose infusionsvæske, 
alternativt sonder med nutri-max, så man slipper 
for at bruge tid på at spise. Rune og Aske udformer 
ansøgning.
- Det foreslås at SYMS i eksamensperioden be-
sætter biblioteket for at optimere medlemmernes 
muligheder for at læse 24 timer i døgnet. Det tages 
op ved næste møde.
- Til sidst laves navnrunde. Der stemmes om hvor 
vidt man skal have navnet stående foran sig, sid-
dende i panden eller om man selv må vælge. Det 
vedtages at man selv må vælge.
- Vedtægter skrives som det sidste. Disse er ved-
taget under pkt. 4.
Vedtægter for foreningen (basisgruppen) SYMS:
§1. Foreningens navn er SYMS, forkortelse for 
Studerende Yngre MedicinStuderende.
§2 Formålet med SYMS er:
stk. 1. at fremme interessen for at studere blandt 
yngre medicinstuderende.
stk. 2. at holde de studerende væk fra gaden og får 
dem ind på biblioteket og læsesalene.
stk. 3. at fremme studiemiljøet på Panum Insti-
tuttet.
§3. Medlemmer skal være medicinstuderende, yn-
gre og have interesse for at studere medicin.
§4. Der må kun være 3 paragraffer i vedtægterne.

Tak for et godt fremmøde. Næste møde annonceres 
i MOK, på punkt.ku.dk og selvfølgelig i SYMS’ 
grupperum, syms@punkt.ku.dk

Mvh. Næstformand, Jakob Thomsen

OBS: MIDLERTIDIGT LOGO
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BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! Har 
du tænkt på økonomien? Og hvordan 
skal dit studie se ud fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra 
din uddannelse, da man under sin orlov ikke kan 
få SU. Du skal kontakte SU-kontoret eller bruge 
din minSU på www.su.dk, hvis du ønsker at få 
dine ekstra klip. 
Hvis du er berettiget til dagpenge skal du kontakte 
din kommune, som bevilger dette. 

Hvis du er gravid, kan du få ekstra tid til sin skrift-
lige eksamen, hvis du er gravid i tredje trimester på 
eksamensdatoen eller hvis du har komplikationer 
i forbindelse med sin graviditet. Du skal i dette 
tilfælde søge en dispensation og vedlægge van-
drejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i forbindelse 
med amning. Husk at ansøgningen skal være os i 
hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-
ieforløb i forbindelse med familieforøgelsen. Vi vil 
orientere dig om dine muligheder, f.eks. deling af 
semestre, og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du muligheder for at ønske 
holdsætning i et specifikt klinikudvalg eller på et 
specifikt hospital af hensyn til dit barns daginstitu-
tions åbningstider. Du kan i dette tilfælde søge om 
dispensation for dette.

MERE TID TIL EKSAMEN, SÆR-
LIG 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 eksa-
men 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 overskride 
en tidsfrist eller du skal have et 4. eksa-
mensforsøg.
- Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispen-
sation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en 
dispensation 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

ORDBLIND OG EKSAMEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater ved 
de skriftlige eksaminer? Så har 
Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne.

Eneste krav vi stiller er, at du kan dokumentere 
din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

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

SØG I GOD TID
Tænk fremad og søg en dispensation 
inden lokumet brænder og det er for 
sent. 

Hvis du finder ud af at du vil have dispensation til 
ekstra tid til eksamen, eller at du da for resten har 
taget et fag på folkesundhedsvidenskab der måske 
kunne give merit; så kom ud af starthullerne og søg 
i god tid. Sagsbehandlingen kan ofte tage lang tid, 
da der kun er studienævnsmøde cirka en gang om 
måneden, hvor sagerne behandles. 
Der kan altså godt gå to måneder og nogle gange 
mere før du får svar. Meritsager tager ofte endnu 
længere, da de først skal vurderes af fagene og 
derefter behandles af studienævnet.
Derfor: Søg dispensation lige så snart du finder ud 
af at det er nødvendigt. Hvis du skal søge merit så 
søg helst inden du kommer på det semester hvor 
faget er. Og snak gerne med en studievejleder 
inden du søger.

Efterår 2007  Uge 38-39
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
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 Esager Liberoth
Torsdag 20/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 24/9 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag 25/9 1200 – 1300 0900 – 1200 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag 25/9 1100 – 1200 1200 – 1500 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag  26/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  27/9 0800 – 0900  0900 – 1200  Malene Esager Liberoth 
Torsdag 27/9 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 træf-
fetid for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk  e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk  
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

StudieTilbud
TRAVEL GRANTS FOR MAS-
TER’S STUDENTS
Næste frist 1. november 2007

Den 1. november 2007 er der ansøgningsfrist for 
Danidas rejsestipendier til specialestuderende. 
Stipendierne kan søges til feltarbejde i udviklings-
lande i forbindelse med udarbejdelse af specialer, 
herunder OSVAL II. 

Der er planlagt infomøde på i København den 27. 
september. For yderligere information, se Danish 
Development Resarch Networks website på http://
www.ddrn.dk/index.php?side_id=51 . 

For yderligere information, se Danidas Travel 
Grants’ website på http://www.travelgrants.dk/ 

En ny Dian Fossey!?* 
(forhåbentlig dog med mindre død…)

Jeg har engang på Animal Planet set en dokumen-
tar om en dansk dame, der har brugt sit liv på at 
redde og opfostre forældreløse orangutang-unger. 
Forleden så jeg igen et program om den samme 
dame – nu på DR. Jeg undrede mig over flere ting: 
For det første, hvordan man finder på at bruge sit 
liv på den slags. For det andet, hvordan man kan 
holde ud af leve med dødstrusler dagen lang, fra 
folk som vil sælge én frugt. For det tredje, hvordan 
man mon kunne støtte damen og det økonomisk 
meget usikre projekt. Så kom åbenbaringen en-
delig! Denne gang fra TV2 – og i reklamepausen 
af alle steder. Det viser sig nemlig, at man godt 
kan donere penge til projektet. Det kan man gøre 
på mange forskellige måder, f.x. ved at adoptere 
en orangutang. Man kan sågar købe en bog! DU 
kan se mere om projektet på www.orangutang.dk 
- og jeg vil kraftig opfordre DIG til at støtte denne 
søde dame!

MOK-red/Jannie
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Karrieredag 2007 
Hvad vil du være når du bliver stor? 

Vil du redde liv i Afrika 
Eller drømmer du om et liv som 

forsker eller måske landsbylæge 

Mulighederne er mange. 

Derfor inviterer fakultetet studerende på alle 
semestertrin til 

Karrieredag
Torsdag d. 11/10 kl. 12 

På dagen kan du høre mere om din fremtidige karriere. 
Der vil være stande og oplæg fra 

� Alle 37 medicinske specialer 
� PhD uddannelsen. 
� Medicinalindustrien. 

Vi glæder os til at se dig 

Se mere på 
http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag07/

STUDIEOPHOLD I UDLANDET I FORÅRET 
2008
Ansøgningsfrist: 21. september 2007 kl. 12

Du har mulighed for at ansøge om et udvekslingsophold i udlandet 
for forårssemesteret 2008.

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

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

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

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

Vejledning?
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/ 

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

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

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til 
ALLE studerende på 6.-13. semester, som 
ønsker at forbedre deres kliniske færdigh-
eder. Det er en god mulighed for at forberede 
sig til det kliniske ophold på 7. og 9. semes-
ter, 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 klinikud-
valg. 

SEPTEMBER-OKTOBER:
ONS 26/9 Avanc. genoplivning 16.15-19.15
ONS 26/9 Neurologisk us. 16.15-19.15
TOR 27/9 Journ.opt/Objektiv us 16.15-20.15
TOR 27/9 Kombi-kursus 16.15-20.30
ONS 10/10 Journ.opt/Objektiv us 16.15-20.15
ONS 10/10 Kombi-kursus 16.15-20.30
TOR 11/10 Avanc. genoplivning 16.15-19.15
ONS 11/10 Neurologisk us. 16.15-19.15

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er 
påkrævet til alle kurser og kan ske på tel-
efon: 35 45 54 08 eller på: ceku@rh.regionh.
dk.
Sted: Center for Klinisk Uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.

NB. Til alle kurser anbefales det, at man 
medbringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at mel-
de 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 realis-
tiske fantomer og anlæggelse af venflon på 
hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, 
infiltrationsanalgesi og materialevalg, 
suturering på fantom, træning i enkeltsutur, 
fortløbende sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteran-
læggelse, steril anlæggelse af kateter på 
realistiske fantomer.

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

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der 
for mange medicinstuderende er en svært 
tilgængelig disciplin. Dette er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved 
undersøgelsen.

Kurset indeholder: 
Gennemgang af 
den neurologiske 
undersøgelse samt 
demonstration 
af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser 
på hinanden, mulighed for at bruge den 
indlærte undersøgelses teknik på rigtige 
patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal 
kunne udføre korrekt basal og avanceret 
genoplivning, herunder fungere som team-
leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang 
af basal og avanceret genoplivning inkl. 
rytmegenkendelse, defibrillering og medi-
cinering efter gældende europæiske stand-
arder, 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.

CEKU - CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STUDIETILBUD
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9. SEMESTER – 
LÆSEMAKKER SØGES. 
Skriv/ring og hør nærmere på 20336349.  
Mvh, Thomas

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

Så er det nu:
TROMMESLAGER OG 
GUITARIST SØGES!
Vi er to medlemmer af det tidligere band AFLØB. 
Da vi selv spiller hhv. guitar og bass, søger vi en 
ny trommeslager og en guitarist. Guitaristen må 
gerne synge eller lade være. 
Vi har tidligere lavet vores eget musik, og vi har 
ved flere lejligheder spillet i Klubben. Fremover 
regner vi med at spille noget andet, enten noget vi 
selv laver eller kopi (dog ikke sådan noget alt for 
party-mainstream!). Vi vil umiddelbart lægge vægt 
på pop-rock, soft punk, funk, og vi er selvfølgelig 
også åbne over for andre forslag. 
Vi forventer at du/I kan øve hver tirsdag aften, 
og vi håber meget på at kunne fortsætte succesen 
med at spille i klubben for venner, medstuderende, 
naboer og lignende (det er i hvert fald vores mål i 
første omgang). Ring/SMS/skriv til Simon og Igor 
på: 30261663 eller skriv_til_afloeb@yahoo.dk

HVOR ER VORES FINN B?
Vores elskede Bevægeapparatets anatomi er for-
svundet fra den våde studiesal. Hvis du eller din 
læsemakker har en Finn B stemplet med MAI og 
våd studiesal vil vi meget gerne have den igen. Vi 
savner den!
 
MVH
Studiesalsvagterne på våd studiesal

MANUVISION STÅR 
OG SKAL BRUGE EN 
UNDERVISER:
anatomi, fysiologi og patologi på sygeplejerske 
niveau

undervisningen foregår hver torsdag kl. 17:30-
22:00

Start torsdag den 20/9 og frem til sommer 2009.

Lønnen er kr.225,- x 4½ time pr. undervisnings-
gang inkl. forberedelse.

Læs gerne mere om vores uddannelse på www.
manuvision.dk

LEJLIGHED UDLEJES
Da jeg tager 3 mdr til Ecuador lejer jeg min lej-
lighed ud fra 1/10 - 31/12 2007. Det er en lys og 
sydvendt 2-vær lejlighed på 5. sal m. køkken og 
bad. Den ligger i Sølvgade, lige v Kongens Have 
i KBH K. Den er ca. 43 m2. Den er fin til at bo i, 
hvis man bor alene el sammen m en kæreste. Der 
er fastmonteret dobbeltseng i soveværelset, som 
ikke kan fjernes og ellers er lejligheden møbleret 
hvis du vil have det. 
Lejen er på 3800 inkl. varme og vand, men uden el 
og internet. Der er pt. et internetabonnement med 
bredbånd, som koster 239 kr. om måneden. 
Kontakt Tobias Ibfelt på tobias@ibfelt.com el tlf. 
20644580.

RESERVELÆGEVIKAR
Sygehus Sønderjylland

Til Sygehus Sønderjylland,kirurgisk klinik, 
Sønderborg, er der 4 uklassificerede reservelæ-
gevikarstillinger i kirurgi ledig til besættelse 1. 
november 2007 eller efter aftale. Vikariaterne 
løber frem til 31. marts 2008 med mulighed for 
forlængelse.

Den samlede kirurgiske afdeling er opdelt i 
kirurgisk klinik, Sønderborg og kirurgisk klinik, 
Aabenraa.

Sønderborg varetager kolorectalkirurgi, urolo-
gisk klinik modtager alle optageområdets akutte 
urologiske patienter og er ligeldes placeret på 
matriklen. 

Aabenraa er optageområdets akutkirurgiske 
modtageafdeling og varetager yderligere den øvre 
gastroenterologi.

Vagten er bunden 08.00 - 16.30 og 16.30 - 08.00 og 
normeret 9 skiftet vagt.

Arbejdssted
Sygehus Sønderjylland
Kirurgisk klinik, Sønderborg
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til 
overenskomst og er omfattet af Ny Løn, hvilket 
betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige 
forventninger til dit lønniveau.

Send din ansøgning til
Sygehus Sønderjylland
Att.: Overlæge Tom Bonnesen
Kirurgisk klinik, Sønderborg
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Ansøgningsfrist onsdag den 19. september 2007.

Det anbefales, at du ansøger elektronisk på denne 
e-post adresse:
tom_bonnesen@sbs.sja.dk

Hvis du har spørgsmål

Er du velkommen til at kontakte overlæge Tom 
Bonnesen, kirurgisk klinik, Sønderborg, tlf. 
74182301.

VIL DU GERNE MØDE NYE 
MENNESKER OG SMAGE 
SPÆNDENDE RETTER? 
Så tag din aftensmad med og mød op til 
FÆLLESSPISNING 
fre. D. 28-09 kl 19.00 i kantinen.
Fællesspisningen er arrangeret af 
Sehats medlemmer, som selv sørger for 
drikkevarer og underholdning. 

ANDELSLEJLIGHED PÅ 
TAGENSVEJ TIL SALG
Lys og velholdt 2 vær. andelslejlighed på 70 m2 
til salg.
Lejligheden ligger øverst på 6. sal og består af 
entré, dejlig lys stue med udgang til altan (8m2) 
med udsigt over byens tage, sove/arbejdsværelse, 
køkken med lille spiseplads, badeværelse med 
siddebadekar og bruser. Lejligheden, der har nys-
lebne parketgulve overalt, indeholder derudover 2 
depotrum med hylder.
Ejendommen er velholdt fra 1950’erne og med 
elevator, vaskekælder, egen p-plads, cykelkælder 
samt stor nyrenoveret fælles gårdhave.
Lejligheden sælges for 1.250.000 og den månedlige 
ydelse er 2.327 + forbrug. 
(Den offentlige vurdering er 1.342.714 + forbed-
ringer, så du sparer 100.000 kr!)
Henvendelse 23650843

VIKARIAT PÅ 
ORTOPÆDKIRURGISK 
AFD. NÆSTVED SYGEHUS
 
P. 1. november 2007 og 6 måneder frem, er der 
et ledigt vikariat på ortopædkirurgisk afd. på 
Næstved Sygehus. Du kommer til at indgå i for-
vagtslaget på linie med vores introduktionslæger 
og turnuslæger og med vagter i skadestuen og på 
operationsgangen. Du er på 8. semester eller senere 
og interesseret i at lære mere om ortopædkirurgi. 
Der er 1,5 uges introduktion, før du går selstændigt 
i vagt. Skriv eller ring, hvis du er interesseret også, 
hvis det kun er i dele af perioden, til:
 
Ortopædkirurgisk afd. 
Næstved sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Att: Jens Erik Warmarken

Mrk: vikariat pr. 1. nov.
Tlf: 56514184 

PRÆGRADUAT 
FORSKNINGSÅR I 
PÆDIATRI

Du inviteres til ansættelse som 
forskningsstudent mhp. klinisk 
videnskabelig undersøgelse af 
endotoxiners betydning for udvikling 
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, al-
lergi, eksem og høfeber. Børnene er i dag mellem 
6 og 8 år.
Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstu-
derende. 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 for-
skningsår på: 
http://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

ANNONCER
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BASISBOG I MEDICIN 

OG KIRURGI
REDIGERET AF TORBEN V. SCHROEDER, SVEND SCHULZE, 

JANNIK HILSTED OG LIV GØTZSCHE

4. UDGAVE

Basisbog i medicin og kirurgi er en dansksproget 

introduktion til de to centrale kliniske fag på 

medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I denne 

4. udgave er det grundlæggende koncept justeret og 

videreudviklet. For at sikre fornyelse og foryngelse 

er en del af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har 

betydet store ændringer i mange af kapitlerne. 

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

852 SIDER
CA. KR. 978,- 

(VEJL.)

SKOLARSTIPENDIER 
Gigtforeningen ønsker gennem sin tildeling 
af skolarstipendier at give kvalificerede 
medicinstuderende mulighed for at beskæft-
ige sig med reumatologisk videnskabeligt 
arbejde i løbet af studiet. De studerende kan 
ikke oppebære SU samtidig med, at de får 
et skolarstipendium. 

Gigtforeningen bevilger skolarstipendier 
af op til et års varighed, dog minimum tre 
måneder. Der ydes max. 120.000 kr. svar-
ende til 10.000 kr. pr. måned til stipendiet 
samt max. 15.000 kr. svarende til 1.250 kr. 
pr. måned til drifts- og annuumsudgifter. 
Overhead /administrationsbidrag dækkes 
ikke. 

Ansøgningen indsendes af den studerendes 
vejleder. Den skal indeholde en projekt-
beskrivelse, som omfatter forskningspe-
rioden, hvor der er en tydelig redegørelse 
for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i 
forbindelse med projektet. Ansøgningen skal 
vedlægges curriculum vitae og publikation-
sliste for ansøgeren samt curriculum vitae 
og karakterudskrift for den studerende. 
Ansøgning indsendes til forskningsrådet 
via Gigtforeningens elektroniske ansøgn-
ingssystem på www.gigtforeningen.dk/for-
skning.

En forudsætning for at søge om skolarstipen-
dium er, at Forskningsrådet for Sundhed og 
Sygdom (FSS) har været søgt. Svarskrivelse 
fra FSS skal vedlægges.

STUDERENDE SØGES 
TIL PROJEKT I GUINEA-
BISSAU

Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstu-
derende eller master-studerende.

Du har
Interesse for international sundhed
Måske rejst i ét eller flere lavindkomst-
lande
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 Sund-
hedsprojekt). Vi søger studerende til start vinter 
2007, sommer 2008 og vinter 2008, men vi er også 
interesseret i henvendelser fra folk, der gerne vil 
af sted senere. 
Der kan blive tale om flere forskellige projekter, 
omhandlende børnevaccinationer, tuberkulose, 
og meget mere. 
Du kommer til at arbejde sammen med en eller 
flere andre studenter, PhD studerende og sen-
iorforskere fra både Guinea-Bissau og Danmark 
i et meget aktivt, ind imellem krævende, men 
også spændende forskningsmiljø. Vores studenter 
publicerer som hovedregel mindst en artikel efter 
deres forskningsår. 

•
•

•

•

•

•
•

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

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

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

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

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

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

ANNONCER
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Panum Instituttet
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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...
i FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk 
sagsbehandler. Torben kan hjælpe 
med spørgsmål vedr. overenskomsten, 
arbejdsmiljø, barsel og selvangivelse. 

Ring på telefon: 3532 7479, send en mail 
til toc@fadl.dk eller kom forbi Torbens 
kontor på FADL-gangen (1.2.7).

Kom i form med NY FORM
FADL har indgået en rabataftale med fi tnesscentret NY FORM

Aftalen sikrer fordelagtige priser og træningsvilkår for alle medlemmer af FADL og 
inkluderer blandt andet:

• 5 x gratis prøvetræning

• Tilrettelæggelse af individuelt program & instruktørhjælp

• Ubegrænset træningstidspunkt (inden for NY FORMs åbningstider)

• Rygtræning, fi tness, vægt- og redskabstræning

• Ubegrænset holdtræning ifl g. holdoversigt (ikke inkluderet i FITNESS-medlemskabet)

• Rabat ved massage behandlinger (-20%)

Rabat ved køb af fi tnessudstyr på 
www.motionsbutik.dk og www.hipower.dk 
(-20% på ikke nedsatte varer).

Læs mere om fordele, vilkår og priser på www.fadl.dk eller kig forbi NY FORM, Bleg-
damsvej 32. I FADLs Sekretariat kan du desuden få et klippekort, der giver dig 5x gratis 
prøvetræning i NY FORM. 

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)

Marie Marolle
FADL har indgået en aftale med børnetøjsbutikken Marie Marolle, Søborg Hovedgade 
29, hvor du som medlem af FADL får 15% rabat ved køb af børnetøj. Marie Marolle 
sælger tøj fra bla. Wheat og Ida T. i str. 0-8 år. Tilbuddet gælder alle i forvejen ikke 
nedsatte varer og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Husk dit FADL-rabat-
klistermærke, når du handler hos Marie Marolle.   

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

I Københavns  Kredsforening har vi en 
kursusvirksomhed, der både udgøres af 
repræsentantskabsmedlemmer og menige 
FADL-medlemmer. Kursusvirksomheden 
arbejder med at arrangere og udvikle nye 
lægevikarkurser. Disse kurser er møntet på 
ældre studerende, der overvejer lægevika-
riat, men er i særdeleshed også gavnlige 
for studerende, der skal i klinik eller 
bare vil have genopfrisket nogle kliniske 
færdigheder. 

Der er et bredt udvalg af kurser, hvoraf 
man kan vælge op til 3 pr. semester. Endvi-
dere har kursusvirksomheden gennem de 
sidste 2 år arrangeret psykiatrikurser, der 

Kursusvirksomheden
er blevet afholdt på Axelborg med efterføl-
gende middag.

Gennem de sidste år har vi oplevet en mar-
kant stigende interesse for disse kurser, og 
vi vil derfor i kursusvirksomheden arbejde 
på at sikre den høje kvalitet og sørge for, at 
så mange som muligt får mulighed for at 
deltage i et lægevikarkursus.

Har du idéer, spørgsmål, eller er du inte-
resseret i at deltage i kursusarbejdet, så 
skriv en mail til rydberg@fadl.dk.

MVH. Jesper Rydberg
Formand for kursusvirksomheden

Husk FADLs Generalforsamling i Studen-
terklubben onsdag den 3. oktober.

Læs meget mere om Generalforsamlingen 
i det vedhæftede særtillæg, hvor du også 
kan læse dagsordenen, virksomhedsbe-
retninger og andre interessante ting om 
Generalforsamlingen. 

Vi afholder et lille ”Præ-Generalforsam-
lingsarrangement”, fra kl. 16.15 i Studen-
terklubben, hvor du uforpligtende kan 
snakke med dine FADL repræsentanter.

Selve Generalforsamlingen starter kl. 
17.00.

Generalforsamling 2007

KREDSFORENINGEN

” ”
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Årets beretninger og de seneste 
opdateringer om 4-års-reglen
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kort om dette hæfte

FADLs Generalforsamling 2007 er lige om hjørnet. 

Det betyder at FADL udgiver sine beretninger om årets hovedaktiviteter.
Det er forståeligt nok, nogle beretninger der er præget af 4-års-reglen.

På selve dagen kan du høre mere om de seneste opdateringer i sagen, 
og om hvordan du selv kan være med til at sætte fokus på Regeringens 
nye reform og de konsekvenser den får for såvel læger som patienter.

Vi forsøger også at ændre formattet på Generalforsamlingen en smule i 
år. Det bliver derfor flere kortere mundtlige beretninger i stedet for tid-
ligere tiders lange monologer. Du får samtidig mulighed for at møde op 
45 minutter før Generalforsamlingen starter og få en mere uformel snak 
med dine FADL repræsentanter. 

Det kan du læse mere om på de følgende sider. 

Med venlig hilsen,
Morten Andresen
Formand, FADL København

program den 3. oktober

kl. 16.15 ”Præg din fagforening for en aften”
I 45 minutter inden Generalforsamlingen starter kan 
du møde op og snakke med dine FADL repræsentanter 
om løst og fast. Du bestemmer selv om det skal vare et 
minut eller en halv time.

kl. 17.00 FADLs Generalforsamling 2007 starter
  1. Valg af dirigenter
  2. Valg af referenter
  3. Beretning fra Bestyrelsen og kredsens udvalg
  4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
  5. Beretning fra Forlaget og Akademisk Boghandel
  6. Forslag til drøftelse
        a. Overenskomst 2008. Kom med dine krav.
        b. Kurser. Hvilke lægevikarkurser mangler FADL?
        c. Støtte til Panums studiemiljø.
  7. Lovændringer
        Indkomne forslag offentliggøres i MOK &
        præsenteres på Generalforsamlingen
  8. Valg af to kritiske revisorer
  9. Valgtaler fra lister & kandidater
  10. Eventuelt

kl. 18.00 Smørrebrød

kl. 18.30 Resten af programmet

kl. 19.30 Øl & hygge
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det sker, den 3. oktDET SKER PÅ FADLS

GENERALFORSAMLING 2007

FADLs Generalforsamling skal indehol-
de visse punkter – det siger foreningens 
vedtægter. Størrelsen af punkterne bestem-
mer vi dog selv fra gang til gang. Derfor vil 
vi gerne forsøge et lidt andet format end 
vi plejer.

Det betyder, at vi nedprioriterer læng-
den af de mundtlige beretninger den 3. ok-
tober. Det sker for at vi kan bruge mere tid 
på at snakke om de ting der skal ske i for-
eningen den kommende tid, og ikke bare 
hvad der er sket. 

Hvad skal du have i løn?

Det er kun lidt over et år siden vi fik fær-
digforhandlet løn og arbejdsvilkår for peri-
oden 2005-2008, men det er allerede tid til 
at vi begynder at forberede næste periode. 

Det betyder, at vi begynder at indsamle 
krav til overenskomsterne for FADL-vagter 
og lægevikarer den 3. oktober.  Det kræver, 
at du tænker over hvad du synes om dine 
vilkår når du er på arbejde:

Får du for lidt i løn? »
Udfører du specielle arbejdsopgaver »
som du bør få et ekstra løntillæg for? 
Er der specielle arbejdsforhold, der »
bør tages mere hensyn til?

På Generalforsamlingen vil du få mulig-
hed for at komme med dine idéer og høre 
mere om den kommende proces og hvor-
dan du løbende kan følge med i hvordan 
forhandlingerne går.

Kurser

FADL tilbyder en lang række kurser, der 
forbereder os på det første lægevikariat, 
men er der fokus på de rigtige kurser til de 
rigtige semestre på studiet? 

På Generalforsamlingen har du mulig-
hed for at snakke med dem, der arrangerer 
kurserne og komme med dine idéer til nye 
kursustyper - evt. også tidligere på studiet, 
som et kursus i ortopædkirurgisk undersø-
gelsesteknik.

FADLs støtte til studiemiljøet

FADL giver hvert år over en halv million 
kroner til at forbedre studiemiljøet på Pa-
num og sikre ordentlige vilkår for de stu-
derende.

Det er en rigtig stor del af FADLs samle-
de budget, der derved bliver brugt på den-
ne måde. Når FADL samtidigt får stigende 
udgifter til det nye kontor vi har købt på 
Blegdamsvej 26, må vi til at tage et mere 
seriøst og dybdegående blik på alle vores 
udgifter.

I 2006 brugte FADL fx kr. 180.000,- på 
MOK, og kr. 150.000,- på rusvejlederud-
dannelsen. Ingen af disse aktiviteter går 
dog nødvendigvis tilbage til de medlem-
mer som oprindeligt har lagt pengene. 

Derfor vil vi i FADL gerne have en idé 
om i hvor stod grad medlemmerne ser at 
vi i bred forstand støtter studiemiljøet på 
Panum, og i hvor stor grad vi skal fokusere 
på at man direkte får et udbytte af at være 
medlem af FADL vs. ikke at være medlem.

Vedtægtsændringer

Der er ind til videre kommet et par for-
slag til ændring af FADLs vedtægter. De 
forslag skal altid godkendes af en Gene-
ralforsamling inden Repræsentantskabet 
stemmer om dem. Forslag offentliggøres i 
MOK i de to sidste numre inden General-
forsamlingen og de vil også kunne forefin-
des på selve dagen. 

De modtagne forslag handler bl.a. om 
hvorvidt man skal betale kontingent bag-

”Præg din fagforening for en aften”

I teksten rundt om denne boks har vi gi-
vet en kort introduktion til et par emner vi 
fra FADLs side selv gerne vil tage op den 3. 
oktober. 

Der er dog helt sikkert en masse andre 
spørgsmål eller kommentarer som du har 
om FADLs arbejde, vores prioriteringer det 
sidste år - eller noget helt andet.

Derfor har vi valgt at arrangere en ”Præ-
Generalforsamling” hvor du fra kl. 16.15-
17.00 helt frit kan komme ned i Studenter-
klubben og hyggesnakke med dine FADL 
repræsentanter og få svar på alle dine små 
spørgsmål om de politiske del af FADL. 

Du bestemmer helt selv om du har lyst 
til at blive til selve Generalforsamlingen.
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ud i et halvt til helt år hvis man melder sig 
ind i FADL senere end 1. semester, eller om 
denne praksis skal opgives, samt om man 
skal fjerne muligheden for at Repræsen-
tantskabet kan fastsætte et særskilt ind-
meldelseskontingent.

Valg 2007

Ved at møde op den 3. oktober får du 
også muligheden for at høre mere om hvad 
det indebærer at sidde i FADLs Repræsen-
tantskab.

Det er et spændende arbejde, der dog 
også kræver en stor indsats. Man får en 
unik indsigt i mange problemstillinger, 
som vi ellers ikke beskæftiger os med på 
studiet, men det er vigtigt at man er klar til 
at hjælpe med at drive foreningen videre 
så de lægestuderende i 2017 stadig har en 
stærk studenterfagforening med slagkraft 
og mulighed at trænge igennem til de rele-
vante beslutningstagere.

Er man til gengæld klar på at modtage 
den udfordring, så har man en rigtig fed 
chance for at præge:

Den danske sundheds- og uddannel-»
sespolitik
Løn- & arbejdsvilkår for de kommende »
lægestuderende
Sin egen lederuddannelse»

Det kan du høre meget mere om både 
før, under og efter Generalforsamlingen 
når vi bliver i klubben og hygger med fad-
øl de næste mange timer. 

4-års-reglen.
Den korte opdatering.

I efterårets første nummer af MOK brag-
te vi en kort opsummering om 4-års-reglen 
”siden sidst”. Her var vi bl.a. inde på som-
merens møde med Bent Hansen og mistil-
lidsvotummet til Yngre Lægers formand 
for bestyrelse. 

Siden da har ministeren været i åbent 
samråd i Folketingets Sundhedsudvalg, 
hvor aftalen gang på gang blev forsvaret 
med Lægeforeningens støtte. I knap en 
time formåede ministeren konsekvent 
ikke at svare på de stillede spørgsmål om 
reformens tvangselementer som han sta-
dig benægter at kunne få øje på.

Den eneste åbning på dagen, var et for-
nyet blik på mulighederne for dispensa-
tion for læger, der udøver humanitært ar-
bejde gennem fx Læger Uden Grænser. 

Du kan selv lytte til hele det åbne sam-
råd ved at besøge fadl.dk hvor en lydfil af 
samrådet er tilgængelig.

Postkort til Lægeforeningen

Både Dagens Medicin og Ugeskrift for 
Læger kunne berette om en gruppe af læ-
gestuderende kaldet ”Lægeforeningens be-
frielsesfront”, der torsdag den 13. septem-
ber arrangerede cykeldemonstration ud til 
Domus Medica for at aflevere protest-post-
kort mod Lægeforeningens fortsatte støtte 
til aftalen. 

Der stod Jens Winther Jensen og den 
nye YL formand, Lisbeth Lintz, klar til at 
tage imod de fremmødte studerende hvor 
de også blev bedt om at svare på om der 
ville have været mere indflydelse for de læ-
gestuderende såfremt de selv havde været 
studentermedlemmer af Lægeforeningen.

I FADL er vi desværre ikke i tvivl. Et re-
elt medlemsskab af Lægeforeningen ville i 
katastrofal grad have svækket FADLs mu-
ligheder for at rette kritik af aftalens uspi-
selige indhold.

Konference på Christiansborg

Den 22. oktober arrangerer FADL en 
konference i Landstingssalen på Christi-
ansborg for at sætte fokus på reformens 
negative konsekvenser for det danske 
sundhedsvæsen. Her vil der først være op-
læg fra et ekspertpanel, hvorefter Folketin-
gets Sundhedsordførere ligeledes vil indgå 
i paneldebatten. 

Som studerende har du også mulighed 
for at deltage på dagen, hvor vi har øre-
mærket min. 40 pladser til studerende. Du 
kan allerede nu skrive en mail til hf@fadl.
dk hvis du ønsker at deltage. Vi opsamler 
tilmeldingerne fra studerende i en særskilt 
”pulje”, hvor de ledige pladser fordeles ca. 
en uge før konferencen. Når du skriver din 
mail, så skal husk at angive navn, at du er 
studerende, samt din hjemmeadresse.
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københavns kredskøbenhavns kredsØGET FOKUS PÅ FADL SOM 
DEN SERIØSE ORGANISATION

De lægestuderende har det seneste år 
fyldt meget i den offentlige debat.

Hvad enten det handler om indførsel 
af kønskvotering på lægestudiet eller om 
lægers videreuddannelse, er de lægestude-
rendes holdninger i langt større grad end 
tidligere med i overvejelserne blandt poli-
tikere og andre beslutningstagere.

Det er en af de få positive konsekvenser 
af Regeringens nye reform af lægers vide-
reuddannelse, som har fået en forstem-
mende billigelse fra en Lægeforening, der 
i pinlig grad ikke har formået at varetage 
nogen andres interesser end topledelsens. 

De nye kontakter til medierne vil for-
håbentlig også i fremtiden give de læge-
studerende en bedre platform for at skabe 
fokus på såvel de lægestuderendes vilkår 
som vigtige samfundsmæssige problem-
stillinger, der dagligt overses af ”gamle” 
politikere, der fortsat viger tilbage for de 
følsomme og ubehagelige emner. 

Det er et arbejde vi allerede er påbe-
gyndt, og vil fortsætte med i det kommen-
de år. Følg med på www.fadl.dk.

Årets overskrifter

Øgede åbningstider og en ny ansat i »
receptionen
Ny hjemmeside»
Nyt logo»
Lægevikarkurser for over 1million kr. »
i 2006
Ny lejlighed til Kredsforeningen»
Længere åbningstider & øget Sekreta-»
riatsbistand

I takt med at FADL har fået flere med-
lemsfordele og har sikret større synlighed 
omkring disse, har Sekretariatet oplevet en 
øget medlemstilstrømning i åbningstiden, 
og der har især været ytret ønsker om en 
ugentlig aftensåbningstid. 

De ønsker, har vi forsøgt at imødekomme 
ved at udvide åbningstiderne, så der nu er 
åbent mandag – onsdag: kl. 9.30 – 12.30 & 
13.00 – 15.00, samt torsdag fra kl. 13.00 – 
18.00. Til at sørge for den øgede medlems-
betjening, samt sikre en større gennemgå-
ende sekretariatsrolle i administrationen 
af alle vores lægevikarkurser, har vi den 
15. august ansat Susanne Heinrich i recep-
tionen.

Ny hjemmeside & nyt logo

FADL begyndte for lidt over et år siden 
at se på en mere langsigtet opdatering af 
foreningens grafiske profil. I forbindelse 
med dannelsen af de nye regioner opdate-
rede mange af vores samarbejdspartnere 
og konkurrenter deres profil, og det er 
kun naturligt, at FADL følger med i denne 
udvikling og fortsat sikrer FADL et stærkt 
’brand’: Også de næste 50 år i foreningens 
liv.

Resultatet er det logo, som kan ses i alt 
FADLs materiale i MOK, på hjemmesiden 
og i andre reklamesammenhænge. 

Resultatopgørelse 2006

Kontingentindtægter mv. 2.456.012
Udgifter 2.122.761
Resultat før hensættelser 333.251
Årets resultat 220.044

Balance pr. 31.12.2006
Aktiver:
Omsætningsaktiver 1.928.434
Anlægsaktiver 6.328.068
Aktiver i alt 8.256.502

Passiver:
Egenkapital 6.020.324
Hensættelser 30.000
Gæld 2.206.178

Passiver i alt 8.256.502
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københavns kreds
Denne grafiske stil er blevet videreført i 

den nye fadl.dk-portal, der blev lanceret i 
slutningen af august. 

Her har vi forsøgt at samle de forskellige 
dele af FADL i en stor fælles portal, der sik-
rer let og sammenhængende adgang til de 
relevante oplysninger.

I løbet af efteråret og i starten af det 
nye år, udbygges siden løbende med nye 
funktionaliteter, hvor af det vigtigste selv-
følgelig er en længe tiltrængt adgang til 
vagtopskrivning over nettet, samt bedre 
administrativ service for holdene med ad-
gangsbeskyttede områder til at dele hold-
plan osv.

Regnskab 2006

Regnskabsåret 2006 sluttede med et 
overskud på kr. 220.044,00 mod et over-
skud i 2005 på kr. 1.255.720. Flere detaljer 
om årets resultat kan ses i infoboksen.

Den absolutte største udgift i 2006 var 
købet af lejligheden på Blegdamsvej 26. 

Til en værdi af 3,5 millioner kr. har 
Kredsforeningen foretaget en stor investe-
ring i FADLs fremtidige domicil, som for-
håbentligt vil kunne tjene medlemmerne 
de næste mange år.

At FADL nu får sit eget sted, vil også 
sikre større muligheder for selvstændigt 
at tilrettelæg-ge arrangementer og andre 
aktiviteter, hvor vi før var bundet af fakul-
tetets regler.

Støtte

FADL har i årets løb støttet følgende ba-
sisgrupper og organisationer:

MOK»
Rusvejlederuddannelsen»
Det medicinske studenterråd»
Medicinerrevyen»
SEHAT»
Filmklubben»
SAKS»
Scorebogen»
GIM»
Medicinerbands»
IMCC»

FADL mener fortsat, det er vigtigt, at vi 
er fælles om at støtte mange af de større 
arrange-menter, der finder sted på Panum. 
FADL sørger således for, at godt og vel 1 
million kr. kommer tilbage til medlem-
merne i form af arrangementer, bøger og 
andre sjove events. Yderligere brugte FADL 
sidste år over 1 million kr. på de opkvalifi-
cerede lægevikar kurser, som sikrer løntil-
læg i lægevikariaterne. 

Det er således de økonomiske dispositio-
ner, som Repræsentantskabet det sidste år 
har valgt at foretage.

FADL er også din forening

Hvis man mere direkte vil være med at 
præge retningen for foreningen, vil vi i Be-
styrelsen opfordre til at stille op til Repræ-
sentantskabet. Her får man en unik mu-
lighed for at sætte dagsordnen på et bredt 
udvalg af emner inden for de områder, der 
vedkommer landets kommende læger. 

Det være sig:

Lønvilkår»
Arbejdsforhold»
Sundhedspolitik»
Uddannelsespolitik»

På Generalforsamlingen i Studenter-
klubben den 3. oktober, bliver der gjort 
status over vores kamp mod Regeringens 
4-års-regel, og efterårets videre aktiviteter 
fremlægges.

Dagen efter er der så frist for at stille op 
til Repræsentantskabet. Det valg kan du 
læse mere om i MOK og på hjemmesiden 
på www.fadl.dk.

Vi håber, at Generalforsamlingen igen 
i år bliver spændende og at vi ser lige så 
mange deltagere som sidst. Vi starter kl. 
16, og der vil i løbet af mødet være aftens-
mad og så selvfølgelig øl bagefter.

Jeg håber, vi ses!

På vegne af Bestyrelsen,
Formand Morten Andresen

FADL, Københavns Kredsforening
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Som en fagforening er FADLs vigtigste 
opgave at forhandle overenskomster - året 
har dog vist, at FADL kan meget mere end 
det.  FADL har altid været de lægestude-
rendes talerør, men som en fagforening 
drevet af frivillige har vi været hæmmet af 
skiftende politikere. Det seneste år har dog 
vist, at selvom vi er ”kun” er studerende 
bliver Lægeforeningen og politikerne nødt 
til at tage os seriøst.

Politisk slagkraft eller studenterpolitisk 
tuderi?

I årets løb har FADL gentagne gange væ-
ret fremme på den politiske scene og påvir-
ket udviklingen til gavn for de studerende. 
Århus Universitet forsøgte at snige Aalborg 
modellen  igennem, men blev efter et stort 
politisk arbejde stoppet af FADL. Således er 
det nu frivilligt om de århusianske stude-
rende tager til Aalborg eller bliver i Århus.

Vi lancerede vores forslag til et nyt opta-
gelsessystem på lægestudiet i foråret. 

Dette har været en del fremme i medi-
erne og vi arbejder på at blive taget med på 
råd når den prægraduate uddannelse skal 
revideres.  

Den største politiske enkeltsag har helt 
sikkert været 4-årsreglen. 

Lægeforeningens aftale med sundheds-
ministeren betyder en utålelig tvangs-
foranstaltning der kun rammer de stude-
rende. Frihedskæmperne fra FADLs top 
har siden arbejdet både på den offentlige 
scene og i den politiske manege. 

Af offentlige tiltag kan nævnes demon-
strationen - hvor mere end 1000 var mødt 
frem, studiestartsevents, turnusguides og 
meget mere. 

Den mediemæssige bevågenhed har væ-
ret svær at etablere, men dette er lykkedes 
over alt forventning. Vi kan kun håbe at 
mediernes interesse og de politiske tiltag 
vil have den ønskede effekt. 

Én ting er helt sikkert – FADL fortsætter 
med at kæmpe så længe der er den mindste 
chance for at få rettet på Lægeforeningens 
katastrofale politik. 

Kerneområderne
Sygeplejevikarer og ventilatører

FADL har arbejdet med brug af FADL-
vagter i psykiatrien og har i den anledning 
mødtes med Bent Hansen. Vi vil i fremti-
den se en vandring mod mere fagligt re-
levante opgaver inden for psykiatri-områ-
det. For at sikre stabile vagtbureauer også 
i fremtiden er det essentielt at vi dækker 
vagtmarkedet bredt, og ikke indskrænker 
vores tilbud til specifikke vagttyper.

Overenskomstudvalget har endvidere 
påbegyndt det store arbejde, at lave en 
kommenteret overenskomst som skal 
sikre en ens fortolkning nationalt. På sigt 
vil dette betyde et kvalitetsmæssigt løft af 
vagttagerne. 

Billeder fra demonstrationen den 10. maj

Der blev taget mange billeder til FADLs 
demonstration den 10. maj. Her følger et 
par af dem.

Et af de mange projekter med den nye 
fadl.dk portal er, at vi begynder at samle 
mange af billederne så de bliver offentligt 
tilgængelige.

hovedforeningenhovedforeningenFORDI VI SOM LÆGESTUDERENDE
SKAL STÅ SAMMEN
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Desuden bliver der i øjeblikket arbejdet 
med en beskrivelse af rettigheder og pligter 
som FADL-vagt. Beskrivelsen bliver lavet i 
samarbejde med tillidsrepræsentanterne i 
København og den faglige sagsbehandler i 
Hovedforeningen 

De universitetsansatte 

Det diskuteres i øjeblikket om FADL 
skal tiltræde en særaftale om tilknytning 
til CFU forhandlingsfællesskabet. Dette 
vil bl.a. sikre en minimum løntilvækst i 
forbindelse med overenskomstforhandlin-
gerne.

Da mange af vores medlemmer i løbet af 
studietiden arbejder som undervisere, stu-
diesalsvagter, præparatfremstillere har vi 
over det seneste år lagt øget vægt på disse 
medlemmers rettigheder. 

Der har bl.a. været afholdt en intro-aften 
om rettigheder som studenterunderviser 
og studievejleder. På grund af det gode 

fremmøde bliver dette en tilbagevendende 
begivenhed der afholdes en gang per seme-
ster. 

Lægevikarer

Lægevikargruppen har fornyet meget af 
det skriftlige materiale. Dette har bl.a. be-
tydet nye foldere som f.eks. den nye Læge-
vikarguide - FADLs lille røde. 

Forhandlinger med Forsvaret har des-
værre trukket lidt ud, men vi er ved at 
nærme os en overenskomst. Vi satser på, at 
de først lægevikarer på de danske infirme-
rier er ude allerede i år. I forbindelse med 
lægevikariaterne vil der være mulighed for 
at deltage i kurser og øvelser. Vi har lavet 
en ny jobportal for lægevikarer på FADL.
dk – husk at tilmelde dig nyhedsbrevet for 
nye stillingsopslag.

FADL anno 2007 

FADL har gennem det sidste år arbejdet 

intensivt med en ny grafisk profil. Jeg vil 
således benytte lejligheden til at præsente-
re både vores nye logo og vores nye hjem-
meside. Det er vigtigt for os, at logoet sig-
nalerer dynamik og ungdommelighed – et 
ønske det gamle logo ikke længere levede 
op til.

Hjemmesiden er tænkt som en portal 
der dækker alle FADLs aktiviteter. Du vil 
således her kunne finde oplysninger om 
alle kreds- og hovedforeningsting, men 
også om FADLs øvrige virksomheder. Se-
nest er der tilkommet et kursusmodul som 
vi håber på sigt vil gøre kursustilmeldin-
gen mere smidig og lette arbejdet både for 
medlemmerne og personalet. Du kan læse 
mere på www.fadl.dk.

Hvad skal der ske i fremtiden? Mød op 
til Generalforsamlingen i din by og vær 
med til diskussionen.

Bjarne Skjødt Worm
Formand for Hovedbestyrelsen
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vagtbureauBERETNING FRA FADLS VAGTBUREAU

Først det formelle

I regnskabsåret 2006 fortsatte Vagtbu-
reauet den fremgang, der har været gæl-
dende over de senere år. Grundlaget for 
Vagtbureauet er, at selve driften skal ”gå i 
nul”, da vi gennem vores overenskomster 
er et rent non-profit foretagende. 

Årsresultatet blev således et overskud 
på 45 t.kr., der som tidligere år indgår i 
driften i det følgende år og bruges til vo-
res IT-udgifter. Kursusdelen kører sit eget 
regnskab, der skal ses over flere år, idet et 
underskud eller overskud indgår i efterføl-
gende års regnskaber. 

Da vi ikke på forhånd kender antallet af 
kurser, oplever vi at der kan være forskyd-
ninger fra år til år, hvilket også var tilfæl-
det for 2006, hvor flere kurser og stigende 
udgifter til akkrediteringen samt nye bø-
ger mm., påvirkede regnskabet. 

Det betød, at resultatet akkumuleret pr. 
ultimo 2006 var et underskud på 826 tkr., 
der planmæssigt indgår i 2007 regnskabet 
for udligning. Endelig er der også et sepa-
rat regnskab for administration af vores 
Sygedagpenge, hvor vi løbende opkræver 
et beløb pr. vagttime hos hospitalerne og 
efterfølgende bruger disse til udbetaling af 
sygedagpenge til vagttagerne. Dette regn-
skab er ligeledes et løbende regnskab, der 
ultimo 2006 havde et akkumuleret over-
skud på 96 tkr. 

I indeværende år, fortsætter den stigende 
dækning af vagter, hvilket også medfører 
at driften er i overensstemmelse med vo-
res budgetter for året og at den planlagte 
udligning af kursusregnskabet fortsætter. 

For vagttagerne

FADL-vagterne bidrog i 2006 til et meget 
flot resultat. Der blev omsat i alt 413.966 
vagttimer, hvilket svarer til over 51.000 en-
keltvagter. Dette er en stigning i forhold til 
2005 og resulterede i en samlet indkomst 
for de studerende på næsten 81 mio.kr. 
Der var 1.726 FADL-medlemmer, der fik 
løn gennem Vagtbureauet i 2006 og de 
tjente i gennemsnit 46.793 kr. 

Vagtbureauet har altid masser af ubesat-
te vagter året rundt, og for de første 9 må-
neder af 2007 har der således været næsten 
7.000 ubesatte vagter.

Vores kursusaktivitet sikrer medlem-
merne de vagtrelaterede kurser, der giver 
adgang til de mange attraktive vagter. I 
2006 havde vi også stor aktivitet på såvel 
SPV som VT-kurserne. 

Af praktiske årsager vil medlemmerne 
opleve, at der er flere kurser i et forårsse-
mester end om efteråret, hvilket gør, at der 
kan opstå venteliste til SPV-kurserne sidst 
på året, men vi forsøger, at alle kommer 
med i løbet af forårssemesteret. 

Der bruges mange ressourcer på at sikre, 
at indholdet i kurserne og undervisningen 
lever op til vores og hospitalernes krav.

Vagtholdene

Vagter på hold er en Vagtbureau specia-
litet, der lige fra starten har været en bæ-
rende del af hele grundlaget for driften og 
udgør nu halvdelen af vores samlede vag-
ter. I disse år gennemfører vi et skift væk 
fra de traditionelle hjemmehold over til 

hospitalshold af vekslende specialiserings-
grad. Målet er, at der skal være vagter og 
holdpladser svarende til alle semestertrin, 
således at det enkelte FADL-medlem kan 
få en vagtkarriere ”fra 1-12 semester”. 

Arbejdet med vores mange hold sikrer 
også, at der er en fortsat markant tilste-
deværelse på hospitalerne og at medlem-
merne kan få afprøvet en lang række spe-
cialer undervejs i studieforløbet. I år har vi 
også arbejdet med sommerhold, der blev 
en stor succes og som vil blive gentaget til 
næste år. I løbet af sommeren var over 700 
FADL-medlemmer aktive på holdene.

Kommunikation

Vagtbureauet hylder synligheden, hvil-
ket kommer til udtryk både i kommuni-
kationen med hospitalerne og også i tiltag 
over for medlemmerne. 

Senest har vi med den nye hjemmeside 
fået adgang til en helt ny platform som i de 
kommende måneder vil give alle en langt 
bedre og mere effektiv tilgang til generelle 
informationer samt mere direkte adgang 
til f.eks. holdene og for underviserne. Vo-
res semesterhæfter, der også kan hentes 
elektronisk på hjemmesiden, er sammen 
med brugen af vores nye logo og grafiske 
profil ligeledes tilpasset denne kommuni-
kationsstrategi.

Peter Andersen
Direktør i FADLs Vagtbureau,

København
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forlagBERETNING FRA FADLS FORLAG

2006 var et usædvanligt begivenhedsrigt 
år for FADLs Forlag. Aldrig før er der blevet 
udgivet så mange bøger i et enkelt år. 

Særligt bemærkelsesværdigt er det at vi 
nu har opfyldt foreningens ønske om at vi 
udgiver bøger til første del på lægestudiet. 
Således dækker forlaget snart hele studiet. 

Lægestudiet er et niche marked, fordi 
der er et begrænset antal lægestuderende i 
Danmark. Imidlertid er det forlagets ideo-
logiske kerneområde, så nødvendigvis må 
FADLs Forlag være stærkt repræsenteret 
her med gode bøger til foreningens med-
lemmer.

Anatomi-serien

Forlagets anatomiserie er helt nyrevide-
ret og vil blive suppleret yderlige i 2008 
med embryologi. Serien suppleres af den 
nye udgave af Basal neuroanatomi.

Der foregår nu et meget langt og sejt 
træk med at overbevise studiets undervi-
sere i anatomi samt de lægenstuderende 
om at vi har et troværdigt alternativ til de 
gængse lærebøger. 

Forlaget ser FADL som en vigtig hjælper 
og allieret i bestræbelserne på at få disse 
bøger ud til foreningens medlemmer. Først 
i det øjeblik hvor vores bøger er i omløb 

blandt de lægestuderende kan vi med til-
fredshed sige at vores målsætning er op-
fyldt. 

Nye titler

FADLs Forlag udgav desuden i 2006 føl-
gende nye titler: Medicinsk Genetik, Bio-
mekanik, Demens, Stress, Kræft i tal, Psy-
kiatriens udfordringer og  MOHO. 

Desuden blev der udgivet nye udgaver af  
Ortopædisk kirurgi, Reumatologi, Patologi 
og farmakologi og Psykiatri.

Et højdepunkt i løbet af året var samar-
bejde med Kræftens Bekæmpelse om ud-
givelse af ”Kræft i tal”, som blev uddelt i 
Ugeskrift for læger til alle danske læger. 

Aldrig før har så mange haft en udgivelse 
fra FADLs Forlag i hånden.

Vi er stolte over at vores Biomekanik- og 
vores Idrætsskadebog er solgt til udgivelse 
i Sverige – den sidste allerede inden udgi-
velsen i Danmark. Det er et udtryk for at 
forlagets faglige kvalitet stadig oftere ram-
mer et meget højt niveau.

Samarbejdet med forlagets andre orga-
nisatoriske dele er blevet stadig udbygget 
med flere lovende initiativer fx. 

Samarbejdet med Københavns Kreds-
forening om udgivelse af muskelkort og 
journalkoncepter. Campusbogladerne er 
i stigende grad blev brugt som det forum, 
hvor forlagets viser sig frem til de lægestu-
derende. Fx. i forbindelse med uddeling af 
boglegat til lægestuderende og happy-hour 
arrangementer. 

Årets resultat

Årets resultat er en smule mindre end 
sidste år pga. enkelte forsinkede projekter, 
men opvejes næsten tilsvarende af forbed-
ret indtjening på hver enkelt bog pga. sta-
dig bedre projektstyring. 

Resultatet er isoleret tilfredsstillende, 
især når bøgerne til første del af medicin-
studerende er blevet integreret på lægestu-
diet.

Forlaget takker for store, flid og dygtig-
hed som personale, konsulenter og frivil-
lige har udvist i løbet af året.

Jan Frejlev,
Direktør i FADLs Forlag
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FADL er en faglig interesseorganisation 
for lægestuderende i Danmark. Det bety-
der bl.a. studierelevant arbejde og faglig 
hjælp i juridiske spørgsmål. Ydermere 
varetager FADL lønforhandlinger med 
staten, der sikrer dig en god løn når du er 
på vagt, ligesom FADLs forsikringsordning 
giver dig fordelagtige vilkår når hjemmet 
skal sikres.

Endelig er FADL de lægestuderendes 
talerør på de sundheds- og uddannelses-
politiske områder. Herigennem har FADL 
sikret den offentlige opmærksomhed på 
farerne ved passiv rygning, vilkår i psykia-
trien og de mange negative konsekvenser 
ved Regeringens nye reform af lægers 
videreuddannelse. 

Ved at blive medlem af FADL, får du:

Studierelevant arbejde med god løn»
En forsikringsordning tilpasset dine »
behov som lægestuderende
Kurser der forbereder dig til senere »
lægevikariater og som giver løntillæg
Medicin.dk opslagsværket og den »
medfølgende kittelbog
Rabatordninger og tilbud gennem »
diverse forretninger i København
Adgang til billige og målrettede bø-»
ger gennem FADLs eget forlag
Faglig hjælp fra FADLs sagsbehandler»
Rabat på Ugeskrift for Læger og »
Dagens Medicin
Mulighed for at blive fagpolitisk aktiv»

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER
NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER 
TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT 

GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

OBS   OBS
TORSDAG DEN 20. SEP-
TEMBER LUKKER VAGT-

BUREAUETS 
EKSPEDIT ION, BOGHOL-
DERI OG KURSUSAFDE-

LING KL. 16.00

HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 

Amager skadestue søger 2 FADL-vagt i funktionen som læges-
ekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af varierende 
længde, 4 timers, 8 timers og 12 timers 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 delta-
gende i afdelingens 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 koordiner-
ende sygeplejerske, registrere i  Grønt System 
Div. registreringer af patientforløb og afslutning af patient-
forløb
I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver passe 
omstillingsbord samt overvåge diverse alarmer af teknisk 
art. 

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 planlæg-
ges individuelt.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 21.september kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk – Køben-
havn – til medlemmer – ledige 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

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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FADL er en faglig interesseorganisation 
for lægestuderende i Danmark. Det bety-
der bl.a. studierelevant arbejde og faglig 
hjælp i juridiske spørgsmål. Ydermere 
varetager FADL lønforhandlinger med 
staten, der sikrer dig en god løn når du er 
på vagt, ligesom FADLs forsikringsordning 
giver dig fordelagtige vilkår når hjemmet 
skal sikres.

Endelig er FADL de lægestuderendes 
talerør på de sundheds- og uddannelses-
politiske områder. Herigennem har FADL 
sikret den offentlige opmærksomhed på 
farerne ved passiv rygning, vilkår i psykia-
trien og de mange negative konsekvenser 
ved Regeringens nye reform af lægers 
videreuddannelse. 

Ved at blive medlem af FADL, får du:

Studierelevant arbejde med god løn»
En forsikringsordning tilpasset dine »
behov som lægestuderende
Kurser der forbereder dig til senere »
lægevikariater og som giver løntillæg
Medicin.dk opslagsværket og den »
medfølgende kittelbog
Rabatordninger og tilbud gennem »
diverse forretninger i København
Adgang til billige og målrettede bø-»
ger gennem FADLs eget forlag
Faglig hjælp fra FADLs sagsbehandler»
Rabat på Ugeskrift for Læger og »
Dagens Medicin
Mulighed for at blive fagpolitisk aktiv»

FORENINGEN
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NYT HOLD
TRYG VESTA Forsikring
søger 5-7 personer

Arbejdsområde:
Det er en fællesnordisk alarmcentral (Ballerup), 
som betjener danske ,norske og fi nske 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, 
ambulancefl ytransporter 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 forud-
sætning 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” 

•
•

•

•
•
•

DIALYSEHOLD 4223: 
Hjemmedialysehold 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 fl eksibel
at du kan tage 4 vagter pr. måned
du skal have et gyldigt akkrediteringskort

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

Pr. vagt afl ønnes 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

•
•
•
•
•

HOLD 1301
BBH Akut Modtageafdeling (AMA).
Kunne du tænke dig at lære at ligge venfl on, 
tage blodprøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne 
indgå i et stærkt team af læger, sygeplejersker 
etc., og vil du gerne kunne bestemme mere over 
din arbejdsdag? Vil du gerne arbejde på en fast 
afdeling, og slippe for at sidde fastvagt uden at 
se en sygeplejerske i 8 timer? Så kig her…
Vi søger nogle SPV´ere til AMA BBH. Vi er et godt 
etableret hold – og har et godt socialt sammen-
hold - afdelingen er så glade for vores arbejde. 
Der er et godt arbejdsmiljø, med et erfarent og 
aktivt personale.
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. 
Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, 
hvilke arbejdsopgaver der forligger er forskellige. 
Udover almindeligt SPV arbejde, arbejder man 
også selvstændigt. Hvis DU vil, lærer de dig gerne 
ovenstående færdigheder, samt meget mere. 
På den måde afl aster vi afdelingens sygeplejer-
sker i alle arbejdsopgaver, hvilket resulterer i en 
spændende og lærerig hver dag. 
Målet er at vi kan dække samtlige vagter i en 
måned. Men da vi står og mangler medlem-
mer, skal vi i første omgang dække nattevagter, 
derefter aftenvagter og til sidst dagvagter i 
weekenden. I denne prioriterede rækkefølge. Til 
sidst dækkes dagvagter på hverdage.

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være 
ansvarsbevist
Min. 200 SPV-timer
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn
Ansøgningsfrist: Fredag den 28.september kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – København – for 
medlemmer – tilmelding til hold – mærket ”Hold 
1301”

Har du spørgsmål er du velkommen til 
at kontakte holdleder Simon Reuter, 
simonreuter@studmed.dk eller 25 77 90 60.

NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

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

Afdelingen ønsker hjælp med:
Bistå sygeplejersken ved modtagelse af 
akutte patienter med praktiske opgaver 
som værditagning (BT/puls, BS, TD m.m.), 
påsætning af telemetri 
Tage EKG
Blodprøvetagning og venfl on anlæggelse 
Almene SPV-opgaver
Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem
Servering af kost og evaluering af kostind-
taget

  
Afdelingen tilbyder:

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 
motionscenter 

 
Krav: 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og 
være ansvarsbevist
Minimum tage 4 vagter pr. måned
Du skal minimum have 300 SPV-timer, gerne 
fl ere
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”.

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

• KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANTER
til semestret efterår 2007

Da kursusafdeling igen i år prøver at afholde 50 
% fl ere SPV-kurser, har vi brug fl ere fi guranter til 
vores SPV-eksamen.
Der afholdes eksamen hver torsdag og enkelte 
onsdage, og det forventes at du minimum delt-
ager 6 gange pr. semester.

Krav til fi guranter :
Du  skal minimum have 400 SPV-timer
Du skal have bestået 5. semester 
Du skal have en bred praktisk erfaring både 
fra somatiske vagter såvel som psykiatriske 
vagter 
Du skal være med til at sikre et højt faglig 
niveau i overensstemmelse med de 
sundhedsfaglige krav der forventes af en 
SPV-vagt.
Du skal have en ”skuespiller” gemt i maven 

Løn og vilkår :
Lønnen er 311,02kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår 
halvårligt. Arbejdsbyrden er fl eksibel, dog for-
ventes det at fi guranterne dækker al sygdom 
internt.
Ansættelse er gældende at semester af gang.
Interesseret !
Ansøgningsfrist fredag den 28. September kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding hold  – Mærket ”fi gurant”. 
Ansættelsessamtaler fi nder sted i uge 40 og 41 
på Vagtbureauet, de udvalgte vil derefter delt-
age i eksamen hvor færdigheder vil blive testet. 
Du har mulighed for at have en tillidsmand tilst-
ede ved samtalen.  

•
•
•

•

•

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%, 
blodsukker, BT ,mm.
ordne post, indskrive evt. epikriser og lab 
svar, og skrive smånotater efter diktat.

Arbejdstiden er dgl. fra (8) 9-14 (15), onsdage 
dog 14-18(19).

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

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

•

•

•

VAGTBUREAUET
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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
fl eksibilitet 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

•
•
•
•
•
•
•

WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET 
søger 6 nye holdmedlemmer

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

Krav:
Du skal have/kunne:

Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. 
sommer og eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på 
afd. 3011 RH i sep./okt. (typisk mellem kl. 14 
og 16)
Deltage i holdmødet 23. oktober 2007 kl. 
17.00
Tage ansvar og vide at det at arbejde på 
hold kræver en vis dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af sep-
tember/oktober

Stikkererfaring eller anden relevant erfaring er en 
fordel, men ikke noget krav.
Lavt semestertrin foretrækkes.

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktion-
smøde

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: 
Torsdag 24/9 kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk - 
København – ledige hold – tilmelding til hold 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

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 afs-
lutning af patientforløb.
Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
Primære opgave vil være administra-
tive lægesekretæropgaver, men Ad hoc 
opgaver på behandlingsstuerne kan 
forekomme.

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

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

Løn: SPV- holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 21. 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

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til ventilatørkurset. 

HOLD 1703 LÆGESEKRETÆR-
VIKAR 
Bispebjerg hospital

Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk 
afdeling søger 2 nye  FADL – vagter  som læges-
ekretærvikar på hold 1703. 
Vi er er godt etableret hold – og har et godt 
socialt sammenhold også med de andre 
sekretærer i afd.  Afdelingen er så glade for vores 
arbejde, at de nu ønsker at udvide holdet.
Arbejdstid alle hverdage/weekend, dag og af-
tenvagter.  Man må dog regne med i hvert fald 2 
hverdagsdagvagter pr. måned.
Oplæring vil fi nde sted i form af undervisning 3 
timer efter aftale med løn og lønnede føl-
gevagter.
Da det tager tid at få rutine i arbejdsopgaverne,  
så er det en fordel, at man forventer at kunne 
blive på holdet i mindst 1 år.

Jobbeskrivelse:
Skrivning af operationsbeskrivelser, endosko-
pibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve 
m.m.
Indlæggelse / udskrivelser af planlagte 
patienter
Ajourføre diagnoser
Div. bestillinger af prøver 
Telefonbetjening 
Div. registreringer i fællesjournal
Modtage og videreformidle beskeder til 
relevante samarbejdspartnere 
Deltagelse i tvær- og monofaglige møder 
og temadage m.m.

Krav: 
Skal have bestået 4. semester
Minimum 100 SPV timer 
Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, 
gerne fl ere 
Det forventes at du er på holdet min.1 år
IT kyndig på bruger niveau
Har minimum 150 anslag pr./min.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den 21.september inden kl. 10.00 
via www.fadl-vagt.dk - København – for medlem-
mer – mærket ”hold 1703”. 
Ansættelsessamtale holdes med afdelingens 
ledelse.

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk eller 
holdleder Line Præstgaard telefon 28 14 68 77
eller mail linep@stud.ku.dk

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Interesserer du dig for respiration og kredsløb og 
har du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som 
kan starte med at undervise i forår 2008 med 
oplæring dette efterår.

Undervisningen er både teoretisk med cases 
og praktisk med relevante øvelser, hvortil der 
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet. Der er 
stor mulighed for selv at tilrettelægge indholdet 
af undervisningen og være med til at udvikle 
kurset. Udover undervisningen på modulerne, 
skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af 
prøver; typisk tre gange pr. semester. Vi tilstræber 
at de enkelte undervisere kan vikariere på andre 
moduler i tilfælde af sygdom. 
Undervisningen starter ca. februar 2007. 

Kvalifi kationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret 
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye 
tiltag på intensivområdet. Vi lægger vægt på at 
du er aktivt arbejdende ventilatør og din erfaring 
skal overvejende stamme fra intensivarbejde, 

mange timer på et hjemmehold er mindre 
vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfar-
ing – Men dine pædagogiske evner vægtes højt 
ved ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 
311,02- kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fi re - fem VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske 
Gry Orkelbog, mail go@fadl.dk

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 4. oktober 2007. 
Du skal have mulighed for at deltage i ansæt-
telsessamtaler på Vagtbureauet i uge 41

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du 
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske 
Gry Orkelbog Tlf. 3524 5402.

VAGTBUREAUET
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VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
SØBORG

Arbejdssted:
Praktiserende læge, Carl Blochs Alle, 2860 
Søborg  søger lægesekretærvikar i peri-
oden: 15/10 – 19/10 (uge 42) 
Tidsrum: 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 
– 12:00 
onsdag 15.00 – 18.00
                   
Løn:            
Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening: 
Timeløn inkl. pension kr. 139,32.

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer. 
 
Ansøgningsfrist: omgående 
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  
- København – tilmelding hold 

PHASEONETRIALS SØGER 
MEDICINSTUDERENDE TIL 
VAGTER I FORBINDELSE MED 
KLINISKE LÆGEMIDDEL-FOR-
SØG. 

Har du lyst til at lære noget om afprøvning af ny 
medicin i klinisk kontrollerede forsøg? 
Kunne du tænke dig at indgå i et team af 
medicinstuderende der fortrinsvis dækker 
aften- og nattevagter i forbindelse med kliniske 
lægemiddel-afprøvninger?

PhaseOneTrials A/S er en hastigt voksende 
kontraktforsknings virksomhed der ligger på 
Hvidovre hopital. Vi er specialiseret i at udføre 
kliniske lægemiddelforsøg på raske forsøgsper-
soner, såkaldte fase 1 forsøg. Vi har lige nu brug 
for dygtige medicinstuderende til at observere 
indlagte forsøgspersoner i aften og nattevagter. 
Du vil blive oplært i at køre forsøg efter Good 
Clinical Practice (GCP) principperne af vores 
læger og sygeplejersker.

Dine kvalifikationer:
Bestået FADLs SPV-kursus og har min. 300 
SPV-timer
Fornuftig og systematisk
Interesseret i at lære noget om klinisk fors-
kning der kører efter GCP retningslinjer. 
Har overstået studiets tredje semester.
Har gyldigt akkrediteringskort
Ønske at arbejde under en dispensation-
saftale 

Løn : SPV-løn 

Ansøgningsfristen: 
Torsdag den 27.september kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – København – for medlemmer 
– Mærket ”PhaseOneTrials”.
Ansættelsessamtaler vil finde sted på Vagt-
burauet fredag den 28.september fra kl. 10.00.

•

•
•

•
•
•

Kæreste venner og forretnings-
forbindelser.

“Ris ras filli-jong gong-gong! 
Vil du vær’ min viv så kom-
kom-kom?”

Selvom farfar er polak skal 
baby-Sneider ej komme til 
verden på polsk!

 Torsdag den 11. oktober 2007 
træder vi ind i ægteskawet. 
Brud og Brudgo(r)m inviterer 
efterfølgende til rezeption 
iN da klub på Panum over 
temaet ”ris” kl. 15. 

Kom og grib buketten og 
fyld maven med grød!

Kærlighed  fra 
Benjamin og Kirstine

NB: Ønskesedlen ligger i 
Bilka One-Stop! 
NBB: Vi elsker hinanden 
4-life!

VAGTBUREAUET & BRYLLUP
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MEDICINERRÅDET HAR 
AFHOLDT FAGRÅDSDAG!
F a g r å d s d a g e n  e r  e n 
mødedag hvor de aktive 
har mulighed for at dis-
kutere ”til bunds” i sager 
som fx. – hvad gør vi ved 
10. semester? osv.

Det store tema for dette 
semesters dag var ”Hvad 
er MR’s kernemål?”

Vi nåede frem til 
følgende:

MR er en interesseg-
ruppe med speciel in-
teresse indenfor at forbedre medicinstudiet.
MR er ikke et politisk parti 
MR er for alle og MR afholder sine møder 
udfra et princip om at alle skal høres
MR er de studerendes vagthund i sager, hvor 
vores rettigheder bliver overtrådt

Hvad arbejder MR for?

Medicinstudiet skal uddanne LÆGER og derfor:
Skal der være klinisk relevans til det vi lærer 
igennem hele studiet 
Skal der være sammenhæng i det vi lærer i 
løbet af de 6 år- vi gider ikke overlap eller at 
mangle noget
Skal vi også lære at være ledere og admin-
istratorer (fordi vi en dag skal sidde med 
vagtplaner osv.)
Skal der være mere klinik på basisdelen af 
studiet så din teori giver mening

Hvordan arbejder vi så?

Vi skal da høre de studerende og det forsøger vi på 
flere forskellige måder:

Alle indbydes til møde en gang hver 3. uge 
hvor man er meget velkommen til at rejse 
en problematik
Alle kan henvende sig på mail eller på kon-
toret i lokale 1.2.20
Alle studerende på et semester indbydes til 
et grupperum oprettet af studenterrepræsen-
tanten i semesterudvalget (der har ansvaret 
for at kurserne på det pågældende semester 
kører ordentligt). 
HR og resten af semesteret inviteres til et 
”hvordan går det på x. semester” af deres 
studenterrepræsentant(er)

Medicinerrådet ønsker at opsøge jer i samarbejde 
med de andre lister, så I slipper for at skulle høre 
på ”studenterrepræsentanter” ,der dukker op til 
jeres forelæsninger 
hver anden uge. Vi 
håber, at I vil benytte 
jer af en eller flere af 
disse muligheder til 
at få ændret tingene 
til det bedre, og så 
må det være op til jer 
hvem af de tre lister i 
studienævnet, I henv-
ender jer til.

Vi håber på at høre fra dig!

Hold øje med MOK de næste par uger. Her kan du 
læse MR’s holdning og forslag til :

Mere patologi på studiet?
Introkursus på 7. semester
Hvad gør vi ved arbejdsmedicin?
Forbedring af klinikopholdene på 7. og 9. semes-
ter og 
Konkrete forbedringer til 10. semester

På vegne af MR
Sabrina Eliasson, Formand
Medlem af studienævnet for medicin

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MEDICINSTUDIET
– nu med lidt mere læseferie og 
lidt mere indflydelse til alle!

Vi kender nok alle irritationen over at have un-
dervisning indtil få dage inden eksamen, fordi det 
ødelægger muligheden for en sammenhængende 
læseperiode, ligesom værdien af de sidste under-
visningstimer forringes drastisk. Specielt på 1.-5. 
semester, hvor der ligger en del af de traditionelle 
”terpefag”, føler mange studerende sig tvunget 
til at droppe de sidste undervisningstimer for at 
prioritere eksamenslæsningen.

Heldigvis er der udsigt til lidt bedring -  på et møde 
i sidste uge vedtog studienævnet nemlig et forslag 
fra Demokratiske Medicinere omkring udvidelse 
af den undervisningsfri periode inden eksamen 
– bedre kendt som læseferie. Et enigt studienævn 
besluttede fremover at henstille til skemalæggerne 
at de – så vidt det er praktisk muligt – sørger for at 
der bliver mindst to ugers læseferie inden de store, 
integrerede eksamener på 1.-5. semester. Ordnin-
gen omfatter ikke spørgetimer, opsamlingstimer, 
opgave-cafeer osv, da disse aktiviteter jo netop er 
målrettet eksamen. Ændringen vil være gældende 
fra forårssemesteret, men da der er tale om et stort 
koordinationsarbejde for skemalæggerne, kan der 
være enkelte semestre, der bliver nødt til at have en 
lidt kortere læseferie i første omgang. Læseferien 
arrangeres ved, at de nuværende undervisningsfrie 
dage prioriteres til primært at ligge i slutningen af 
semesteret. Dette medfører en smule mere under-
visning gennem resten af semesteret, svarende til 
omkring en time pr uge, til gengæld for læseferien 
inden eksamen.

Vi opfatter denne beslutning som et vigtigt skridt i 
den rigtige retning. Selvom ordningen kun omfatter 
1.-5. semester, og selvom 2 ugers læseferie stadig 
ikke er så lang tid som man kunne have ønsket, så 
er det helt klart en forbedring. Vi vil naturligvis for-
sat arbejde med mulighederne for at udvide denne 
ordning til andre semestre, ligesom en lidt længere 
læseferie end 2 uger også vil være ønskelig. 

Lidt mere indflydelse til alle
Underviserne på 11. semester har ønsket, at der 
skal indføres karakterer efter 12-skalen i stedet 
for det nuværende ”bestået” / ”ikke bestået” ved 
eksamenerne i øjensygdomme, øre-næse-hals og 
dermato-venerologi. De har derfor stillet et forslag 
til behandling i studienævnet omkring en sådan 
ændring. På den baggrund spurgte Demokratiske 
Medicinere om holdningen til dette blandt de stu-
derende på 11. semester gennem et spørgeskema. 
Rent praktiske mødte vi op til en forelæsning i hvert 
klinikudvalg, hvor alle tilstedeværende studerende 

havde mulighed for at tilkendegive deres mening 
vha. spørgeskemaet. Svarende fordelte sig som 
vist på grafen:

Vi er naturligvis klar over at en sådan ”hjem-
melavet” undersøgelse, ikke ligefrem kan siges at 
være videnskabelig skudsikker da en lang række 
faktorer såsom spørgsmålets udformning, de tilst-
edeværende studerende ved forelæsningen mv. har 
betydning for udfaldet. Alligevel mener vi, at det 
giver et interessant fingerpeg, at kun ca. 15 % af 
respondenterne ønsker karakterer, mens næsten 
68% mener den nuværende ordning med ”bestået” 
/ ”ikke bestået” er bedre.

De øvrige studienævnsmedlemmer var enige i, at 
dette skal undersøges nærmere, og derfor beslut-
tede studienævnet, at man gennem PUCS vil udføre 
en mere officiel evaluering af alle de studerende på 
11. og 12. semesters holdninger til spørgsmålet. 
Sagen tages så op til fornyet behandling når re-
sultatet af undersøgelsen foreligger. Vi opfatter det 
som et vigtigt udgangspunkt, at alle studerende på 
denne måde bliver spurgt, så studienævnet altid 
ligger inde med det bedst mulige beslutningsgrund-
lag. Det er klart, at man ikke altid kan gennemføre 
alt, hvad et studenterflertal måtte ønske, men vi 
ser det som en forbedring, at studienævnet rent 
faktisk kender flertallets holdninger.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en studenterpolitisk organisation, der arbe-
jder med en ny måde at drive studenterpolitik på. 
Vi tror på, at det skal være muligt for alle studer-
ende at få indflydelse på studenterpolitikken – også 
de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en 
studenterpolitisk organisation. Samtidig lægger vi 
stor vægt på et godt samarbejde med underviser-
repræsentanterne i studienævnet – der opnås langt 
mere gennem dialog med underviserne end gennem 
konfrontationer. Ved studienævnsvalget i vinters 
fik vi 2 ud af de 5 studenterpladser i studienævnet 
for medicin. 

Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
syge/re-eksamen, læseferie, større konsekvens af 
fagenes evalueringer, forbedringer af 4./5. semester 
og en generel styrkelse af studenterdemokratiet. Vi 
har også forsøgt at sætte mere fokus på de medicin-
studerendes forhold i pressen og hos politikere i 
folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-eksamen. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til 
at være med er du mere end velkommen. Kontakt 
os på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil være aktiv.

www.DemokratiskMedicin.dk

STUDENTERPOLITIK
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FOREDRAG FOR 
MEDICINSTU-
DERENDE OM 
HOMØOPATI D. 
27/9 KL. 16-18

Hvad ved du om 
homøopati?
Vi har fået sundhedspsykolog og klassisk homøopat 
Ingrid Wawra (næstformand for Dansk Selskab for 
Klassisk Homøopati, repræsentant for behandler-
gruppen i SundhedsRådets hovedbestyrelse) til at 
komme en tur forbi Panum for at give os et indblik 
i teori og praksis indenfor homøopatien.

Foredraget kommer til at foregå i Lille Mødesal 
(ved kantinen) på Panum torsdag d. 27/9 kl. 16.00-
18.00, og alle interesserede er velkomne! Det er 
gratis at deltage.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille 
spørgsmål til foredragsholderen.

Vi håber at se en masse interesserede stud.med.’er 
til arrangementet – du får her mulighed for at 
sætte dig ind i en af de alternative behandlings-
former, mange af dine kommende patienter opsøger 
og anvender, og for at få afklaret nogle af dine 
spørgsmål vedr. behandlingen.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

Sexekspressens 
brevkasse

Kære Sexekspressen
Jeg er en pige på første 
semester. Jeg er lige 
kommet hjem fra den 
fedeste rustur, og jeg har 
måske et lille problem, 
som jeg håber I måske 
kan hjælpe mig med.
Sagen er den at jeg under ambassadefesten endte 
i en af køjesengene med en af mine vejledere (han 
var ambassadøren!). Han fortalte hvor hårdt det 
er at læse medicin, og hvor mange mennesker han 
kendte på Panum. Da han sådan havde charmeret 
mig i et kvarters tid, gav han mig også lov til at ka-
lde ham Hr. Ambassadør, og derefter var jeg 100% 
hans!  Da jeg så havde vækket ham igen, gik det 
slag i slag (*SF*). Jeg er dog usikker på om det var 
så godt for ham, som det var for mig. Fx plejer de 
fyre jeg har været sammen med, at sige noget sødt 
når de er kommet, men ham her sagde ingenting, 
så jeg er i tvivl om han overhovedet kom.
Dagen efter sad jeg på toilettet og hørte nogen af 
de kvindelige vejledere snakke om at jeg vist har 
en voldsom kropsbehåring!?! Da jeg aftenen efter 
lagde op til at vi skulle fortsætte hvor vi slap, 
virkede han meget afvisende, og jeg er sikker på at 
det havde noget med det at gøre…… Altså kønsbe-
håringen, ikke? Nu er der jo semesterstartsfest d. 
22., og jeg har i mellemtiden barberet min ”mis”.
Mit spørgsmål til jer Sexekspressen, er: Hvordan 
sørger jeg for at han får det at vide på en naturlig 
måde?

1000 knusser, fra Stenbukken

Kære Stenbuk
Kønsbehåring er en helt naturlig til, som du ikke 
skal skamme dig over! Men for at svare på dit 
spørgsmål, så har vi flere gode forslag. Semester-
opslagstavlen er en god anonym måde at komme i 
kontakt med folk på, fx med et farverigt opslag så 
du er sikker på han ser det.
Alternativt kan du prøve at tisse i atriumgården 
til semesterstartsfesten, og hvis det lykkes dig 
at starte en samtale med en fyr undervejs, er du 
sikker på at din trimning bliver bemærket. 
Held og lykke med kærligheden, og husk nu 
kondom!

Knus fra Sexekspressen 

Sexekspressens brevkasse: 
sexeksbrevkassen@hotmail.com 

Her kan du møde os, -og blive en del af gruppen!

Månedsmøde: tirsdag d. 9. okt. Kl 
16-17:30 i FADL’s mødelokale

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 
1. semester og frem.
-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:
Efter mødet går vi ud og spiser en pizza og hyg-
ger os :-)
-under mødet ser vi også den nye undervisnings-
DVD til folkeskolerne som to fra Sexekspressen 
medvirker i.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexu-
alundervisning, dvs. følelser, første gang, kærester, 
basal anatomi, kønssygdomme og prævention 
mm. -og vi skal nok lære dig hvad du skal vide til 
dette formål!
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

- Sexekspressen er Panums hyggeligste og mest 
sociale basisgruppe!

SAKS – FOREDRAG OM 
THORAXKIRURGI 
Afholdes den 27. september kl. 
17.00

Tænker du stadig over hvilket speciale, du skal 
vælge?
Har du lyst til at vide mere om Thoraxkirurgi?
Så kom med den 27. september og hør  Overlæge 
Poul Erik Mortensen, fortælle om specialet.

For flere informationer se: 
www.studkir.dk

Mvh
SAKS

SE EN LÆGEAMBULANCE!
Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab, SATS.

Har du fulgt med i TV2-dokumentaren Alarm 112? 
Så kender du også anæstesilægen Jesper Byrdorf, 
som følges i hans arbejde ved lægeambulancen. 
Har du nogensinde overvejet at blive læge inden 
for den akutte og intensive medicin, drømt om at 
se og røre ved en vaskeægte lægeambulance, og 
ønsker du for alvor at gøre en forskel? Så får du 
nu chancen, når SATS giver dig mulighed for at 
møde alle tiders tv-stjerne Jesper Byrdorf den 15. 
oktober fra kl. 17-19, hvor han bl.a. vil fortælle om 
arbejdet som læge ved lægeambulancen. Hvis du 
er rigtig heldig – eller bare har kassen – kan du 
måske få en udrykning med blå blink. Sæt kryds 
i kalenderen allerede i dag, og læs mere i næste 
MOK og på SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk 
fra i næste uge, hvor vi starter tilmeldingen.

På vegne af SATS,
Hien Do

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 Panum 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 onsdag den 12/9 
for 50 kr. mod forevisning 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). 

IMCC INSPIRA-
TIONS UGE 1.-4. 
OKTOBER
Den første uge i oktober holder 
IMCC inspirations uge på 
Panum med en masse spændende 
arrangementer!!

Hør bl.a. besøgende 
fra Rwanda
fortælle om vores 
Rwanda projekt…

…og få mere at vide om Fair-
trade organisationen…

…Alle IMCC´s grupper kom-
mer – kom og hør om de 
forskellige gruppers arbe-
jde.......

…og hør hospitalsklovnene Stella og Victor 
fortælle om deres arbejde…

Det færdige program for hele ugen 
kommer i næste uge af MOK!

BASISGRUPPER
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 38

Så er semesteret rigtigt i gang. I fredags var der 
Semesterstartfestival på Nørre Campus, og vi 
var til stede med en lille bod. I silende regn! Og 
blæst! Men hyggeligt var det, vi fik uddelt gode 
– våde – bønner og gjort reklame for oktoberfesten. 
Regnen holdt op inden solnedgang og mon ikke 
arrangementet alligevel udviklede sig til en fest?! 
Vi pakkede vores butik sammen allerede kl. 19, og 
da begyndte det faktisk at ligne noget. Vi er klar 
igen til næste år…

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

”Kirke? Boring!” Simpsonize me 
– II. 
Familien Simpson går i kirke. Vi ser det ikke i hvert 
afsnit, men vi ser det ganske ofte. Søndagsgud-
stjenesten er en helt fast del af deres tilværelse. Det 
er nok ikke så almindeligt i Danmark som I USA 
med denne faste søndagsaktivitet, men eftersom de 
enkelte medlemmer af Simpson-familien har hver 
deres ikke særligt fromme tilgang til gudstjenesten, 
er der alligevel masser af genkendelighed. 

Primus motor i familiens kirkelige liv er helt og 
aldeles mor, Marge. Hun er den, der holder sam-
men på familien og sørger for at alles behov bliver 
dækket – så vidt muligt. Og eftersom Marge mener, 
at åndelige behov også skal dækkes, sørger hun for 
at familien kommer afsted. Familien skal i kirke 
for at ”learn morals and decency and how to love 
your fellow man”. At pastor Lovejoys prædikener 
oftere handler om skyld, straf og flammende sværd 
ændrer ikke på Marges holdning, og vi kan hhv. 
more os og sørge over, at hendes ønsker ikke bliver 
opfyldt. Og hhv. undres, forarges eller glædes over 
at hun alligevel finder det umagen værd at komme 
med hele familien igen den efterfølgende søndag.  

Hvis Homer selv kunne bestemme ville han blive 
liggende hjemme foran fjernsynet søndag for-
middag. Når det nu ikke kan lade sig gøre – særligt 
ofte – må han nøjes med at se noget football på 
TV om eftermiddagen, idet ”it helps get rid of the 
unpleasant aftertaste of church.” 

Simpson-børnene er heller ikke specielt vilde med 
at skulle i kirke. Den bedste tid på ugen er tiden lige 
efter at de har været i kirke, for så er der længst tid 
til de skal afsted igen. Bart synes det er for kedeligt, 
Lisa synes at religion er noget uvidenskabeligt pjat, 

og lille Maggie siger som sædvanlig ingenting, så 
vi kan kun gætte på, hvad hun mener.

Bart: I’ve got two words for this sermon… [makes 
snoring noises]
Lovejoy: Am I boring you, Bart?
Bart: Well, to be honest, yes.
Lovejoy: Hey, I’m doing the best with the mate-
rial I have.
Bart: But church can be fun! [parishioners laugh] 
No, really, it can be a crazy party, with clouds and 
lasers and miracles.
Homer: And chili fries!

Der er masser af gode grunde til at synes, at det er 
kedeligt at gå i kirke. I mange kirker er præsten 
ikke meget mere inspirerende end Rev. Lovejoy, og 
de fleste søndage er der selv i de mest hippe kirker 
hverken lasershow eller chili fries. Men eftersom 
mange mennesker finder en eller anden form for 
glæde, trøst og meningsfuldhed ved at ”høre til”, ved 
at være i en sammenhæng, der er større end hvad 
deres egen fatteevne kan opstille, og ved at blive 
mindet om en anden virkelighed end den vi kan 
tage og føle på, så er der stadig noget ”at komme 
efter”. Måske ligefrem Sandheden?

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studenterpræsternes oktoberfest 
– nu med helstegt pattegris
Dato: fredag 28. september 2007
Tid-1: kl. 17.30
Optaktsgudstjeneste i Skt. Johannes Kirke,
Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N
Tid-2: kl. 18.30
Velkomst i Johannesgården, Blegdamsvej 1, 
kælderen

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

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

”Homo Artefakt” – film- og 
debatarrangement
Det Etiske Råd sætter menneske og maskine til 
debat. Se mere på www.homoartefakt.dk – og kom 
til arrangementet og deltag i debatten!

Tid: Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-12.00
Sted: HCØ, Aud. 1, Universitetsparken 5

Der vil blive serveret en let frokost efterfølgende 
og derfor bedes du melde dig på lotz@adm.ku.dk 
senest den. 1. oktober.

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

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

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 

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

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

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

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

www.sund.ku.dk/praest
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94
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BAMSEHOSPITALET
3. OG 4. OKTOBER

Har du lyst til at være bamselæge? 
Det er to timers hygge, sjov og ikke 
mindst bandager i lange baner! Alle 
semestre er velkomne. Du skal kunne 
onsdag d. 3. eller torsdag d. 4. okto-
ber i et af  tidsrummene kl.9-11, 11-13 
eller 13-15. Kontakt: bamsehospi-
talet.kbh@gmail.com

 VIL DU TIL INDIEN, AFRIKA ELLER 
SYDAMERIKA MED PIT I FØRSTE HALVDEL 
AF 2008? 
Der er restpladser til alle tre områder, som fordeles efter 
først til mølle princippet! 

Indien.
Bissamcuttack, maj-aug 1 plads.
Arogyanvaram, maj-aug 2 pladser.
Mungeli, maj-aug 2 pladser.

Bolivia.
Rurrenabaque, forår 2 pladser.

Equador.
Borbon, forår 2 pladser.

Afrika.
Uganda – Busolwe, feb-apr 2 pladser.
Tanzania – Kagera regional hospital, maj-aug 2 pladser.

Kontakt PITs internationale koordinator Anders Dastrup på e-mail: 
asdastrup@hotmail.com

MEDICINERREVY 2008
Så går vi i gang! - Er DU med??
Går du rundt med en skuespiller i maven, kan du spille et instrument, 
er du glad for lys, lyd og teknik, eller er du bare fiks på fingrene - så er 
revyen lige noget for dig! 
Vi holder infomøde om den kommende revy-sæson tirsdag 25. september 
og onsdag d. 26.september, begge dage i studenterklubben kl 20:00. 
Hvis du har lyst til at være med eller blot være med på en lytter, skal du 
bare møde op, så giver vi en kop te/kaffe og et stykke kage. 
Kom glad!     Kærlig hilsen Revyen
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