
De "gamle " i FADL har brug for et friskt pust...

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

onsdag den 3. oktober 2007 
kl. 17.00 i Klubben.

Der vil være korte beretninger fra FADLs forskellige udvalg, 
samt plads til diskussioner omkring løn og overenskomster, 
faglige kurser, støtte til studiemiljøet og alle andre tænkelige 
emner.

”Præ-Generalforsamlingsarrangement” 
Fra kl. 16.15 (i Klubben) kan du uforpligtende kan snakke 
med dine FADL-repræsentanter om løst og fast. Du bestem-
mer selv om det skal vare et minut eller en halv time, og om 
du efterfølgende har lyst til at blive til generalforsamlingen.

Dagsorden
Valg af dirigenter
Valg af referanter
Beretning fra bestyrelsen og kreds-
foreningens udvalg
Beretning fra hovedbestyrelsen og 
udvalg
Beretning fra forlaget og bogladen
Forslag til drøftelse
Lovændringer
Valg af kritisk revisor og revisor-
suppleant
Valgtaler fra lister/kandidater
Eventuelt

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

26. sep.

Nr. V

40. årgang

2 0 0 7 - 2 0 0 8
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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: FADL

Onsdag:  MOK nr 5, årgang 40 udkommer
  Studenterpræsten står til rådighed
  

Torsdag: IMCC foredrag om Kenya-projektet kl. 17
  Præstens strikkecafé kl. 15.30
  GIMs foredrag om homøopati kl. 16
  SAKS foredrag om Thoraxkirurgi kl. 17
  Medicinerrådsmøde kl. 16.15

Fredag: Studenterpræsternes oktoberfest!
  Studenterpræsten er stadig til rådighed
  Præmiere på "Jeg erklærer jer nu for Chuck og Larry"

Lørdag: DM i Kemo-Kasper på Boomtown Netcafé,   
  Axeltorv.  Se mere på www.kemo-kasper.dk
  Studenterpræsten står til rådighed 4 life.

Søndag: 101 guiltiest guilty pleasures på Zulu kl. 20
  Studenterpræsten står MAX til rådighed
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Bamsehospitalet infomøde kl. 19.
  IMCC's inspirationsuge starter - se s. 20 for   
  detaljeret program
  Studenterpræsten står til rådighed 4 Eva

Tirsdag: SAKS kursus i artikelskrivning kl. 17
  Studenterpræsten står til rådighed - nu med  
  bønner!

Denne  redaktion

MOK

1. Praktikant 1. Reservepraktikant
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RESUMÉ AF 
DE UNGE MØDRE
Først en undskyldning. Grundet eksamen i almen 
medicin, kunne undertegnede beklageligvis ikke 
deltage i sidste uges redaktionsmøde. Som et resultat 
heraf, var der ikke noget resumé i MOK. 
Herudover skal det beklages, at det i MOK #3 frem-
gik, at Bente var i trøjen på Antvorskov Kaserne. 
Dette er selvfølgelig forkert, der skulle have stået 
Vordingborg.
Eventuelle kommende fejl og mangler bedes venligst 
påpeget på mok@mok.info

AFSNIT 7+8
Bente er på øvelse i terrænet. Her øver hun sig i at 
sløre sin alabasterhvide teint efter huskereglen De 
4 B’er (baggrund, belysning, bevoksning, bevægelse) 
ej at forveksle med De 5 D’er (delir, depression, druk, 
droger, demens). Hjemme i Slagelse går David og 
mukker, han udtaler: ”jeg er jo ikke jaloux”, for 10 
sek senere at fortsætte: ”jeg har jo ikke lagt jalousien 
på hylden”.

I Randers er Kristinas vand gået, men hun er endnu 
ikke udvidet tilstrækkeligt. Vi får derfor lov at se 
hende nedsænke sit svulmende legeme i et badekar, 
i det hun håber på smertelindring heraf. Den nu-
værende kæreste Brian pendler mellem fødestuen og 
parrets tre heste og forsøger på alle måder at leve op 
til ”stand-up-guy”-rollen. At Brian helt sikkert ikke 
har bukserne på i forholdet, skinner fortsat tydeligt 
igennem. Her understreget ved det faktum, at han 
lader Kristina plukke sine øjenbryn i samme smalle 
stil som hendes egne.

Efter timers smertehelvede sker det. Kristina 
nedkommer med et noget blegt barn, hvilket sender 
hende ud i uvisheden. Hvem er mon faderen? 

Malou Stella og Martin er igen kærester og de 
to planlægger allerede at lave Tinos lillesøster. I 
mellemtiden er Martins forældre og mor Britta i 
gang med forberedelserne til Tinos barnedåb. Stem-
ningen når dog et frysende nulpunkt, da Martins 
forældre kræver en DNA-prøve til bekræftelse af 
Martins faderrolle. Malou Stella er dog ikke urolig 
og vurderer chancen for at det ikke er Martin, der 
er faderen, til 0,0001-et-eller-andet!

Sofie bliver indlagt med veer før tid. Hun får sup-
port af sin alvidende veninde Kristina, der selv har 
prøvet at føde for tidligt. Hun mener afgjort at det er 
ekskæresten Simons skyld, at Sofie er endt i denne 
situation. 

I Aalborg har Camilla fået ny kæreste. Han hedder 
ligesom den forrige Kristian og det unge par har fejret 
deres nyfundne kærlighed med et styk kamphunde-
hvalp. Umiddelbart den helt rigtige legekammerat 
til sønnen Oliver.

AFSNIT 9+10
Efter at alt virkede som fryd og gammen, blev vi i 
sidste uge ramt af et shock. Bente og David flytter fra 
hinanden, eller det vil sige David flytter til København 
og efterlader Bente uden babysitter. Det tvinger hende 
ud af sin drømmekarriere i hæren, til stor fortrydelse 
for hende. David mener dog at det var ham, der gav 
Bente chancen i forsvaret. Til aftalen var vedhæftet 
den klausul, at de to indbyrdes skulle få det bedre. Det 
skete ikke og David så sig derfor nødsaget til at flytte. 
Det er nu svært ikke at tage Bentes parti, særligt fordi 
David igennem den seneste tid har fremstået mere og 
mere som en levende mumie. Den før så friske gut, 
har nu mest til fælles med en skæv sten.

Malou Stella og Martin, der ugen før planlagde fami-
lieforøgelse, er gået fra hinanden. Som spået tidligere 
af undertegnede, var Martins egentlige hensigt med at 
genoptage forholdet blot at komme tættere på Malou 
Stellas lillesøster.

Kristina og Brian forlader hospitalet i Randers og 
tager ud til hestene. Inden har hun dog ringet til 
eks’en og fortalt, at han nok alligevel ikke er faderen 
til Markus. Kristina mener selv at eks’en virker meget 
skuffet over nyheden. Her på redaktionen hersker der 
dog bred enighed om at han har danset rundt i stuen 
for jublende at løbe hen på det nærmeste værtshus 
og give en omgang.

Sofie er blevet udskrevet fra hospitalet og venter 
fortsat på sin første fødsel. For at fejre hende, har 
veninden Kristina arrangeret et surprise baby-show-
er. Her serveres chips og saftevand i lange baner og 
Sofie bliver begavet med bl.a. broderede stofbleer!

I Aalborg tager Camilla sønnen Oliver med til ORL-
lægen for at få lagt dræn. Den unge mor medbringer 
sin egen mor som opbakning og det viser sig at være 
en god idé. Da den lille purk segner om af narkosen 
tudbrøler Camilla over det grimme syn. Hvor var 
Kieu i den situation? 

MOK-red / Martin

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

REDAKTIONELT
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SYMS NYT
LOGO-KONKURRENCE

Panums nyeste basisgruppe 
studerende yngre 
medicinstuderende 
(SYMS) står med alle 
ideérne, alle de kloge 
hoveder, alle bøgerne 
og engagementet! MEN, 
vi mangler et flot og 
gennemslagskraftigt 
logo, der indkapsler essensen af vores 
basisgruppe! 

Det er her vi indtrængende anmoder om din hjælp. 
Er du kreativt anlagt, så hjælp os, og giv dit bud på 
SYMS’ nye logo, som vil pryde mangt et kommende 
MOK, og mangt en panumopslagstavle. Da dette jo 
er en konkurrence, vil der være flotte præmier til 
vinderen. Dette i form af medicinsk-faglige værker, 
som vi i SYMS allerede kan udenad (f.eks lægemi-
ddelkataloget ano 1985, cellen-livet byggesten, 
kemiske data 5.oplag m.fl.), og som vi derfor gerne 
vil videregive i håbet om, at de vil bringe andre den 
samme glæde som de har givet os! 

Vores formål kunne evt. stå her.. 

Sidste frist for indlevering d. ?????

Send dit indlæg til SYMS@punkt.ku.dk

Studerende yngre medicinstuderende (SYMS)

Hilsen Anders Nørskov, pr-ansvarlig for SYMS

En lille basisgruppe

Studievejledningen
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.

FORSKNING
Trænger du til en pause fra studierne, 
kan du tage et års orlov til forskning. 
Du vil efterfølgende modtage et 
bevis på gennemført forskningsår, 
og kan regne med at kunne modtage 
scholarstipendiat undervejs. 

Som studerende indskrevet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet har du mulighed for at 
tage et års prægraduat forskningsuddannelse ved 
et teoretisk eller klinisk institut. Her udfører du 
under vejledning et nærmere defineret projekt, der 
munder ud i udarbejdelsen af en rapport på 20-25 
sider på dansk eller engelsk. Undervejs skal du 
desuden deltage i mindst to forskerkurser. Senest 
en måned efter aflevering af rapporten, afholdes 
en mundtlig prøve i form af en tentamen på basis 
af rapportens indhold. Hvis tentamen bestås vil du 
modtage et bevis for gennemført forskningsår på 
engelsk eller dansk. 

Under forskningsåret holder man orlov fra univer-
sitetet, og modtager ikke SU. Til gengæld kan løn 
i de fleste tilfælde skaffes via scholarstipendiater 
fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskning-
sråd, Novo Scholarship Programme, Kræftens 
Bekæmpelse, H:S eller fra private fonde og den vil 
som regel være højere løn end SU´en. Forskning-
såret kan evt. give et halvt års merit på et senere 
ph.d.-studium.

Hvis du ønsker at tage et år med forskning, kan du 
selv tage kontakt til et institut og træffe aftale med 
en vejleder. Alternativt kan man blive optaget på en 
liste hvor fakultetets forskere kan orientere sig om 
potentielle prægraduate forskningsstipendiater. 
Ansøgningsskema til den et-årige forskeruddan-
nelse findes på fakultetssekretariatet på panum, på 
www.medicin.ku.dk eller på www.sis.ku.dk. 

ORLOV OG SEMESTER-
FRI
Ønsker du at holde pause fra studiet, 
kan det ske på to måder. Du kan 
holde semesterfri, hvor du stadig har 
status som studerende, eller tage orlov, 
hvor du i en periode er udskrevet fra 
studiet.

Du kan holde pause fra studiet på to forskellige 
måder: Du kan holde semesterfri eller tage orlov. 
Semesterfri får du, hvis du ikke tilmelder dig un-
dervisningen i det kommende semester. Hermed 
er du fortsat studerende, kan gå til eksamen og 
er valgberettiget. Hvis du overholder studieaktiv-
itetsskravene, kan du desuden modtage SU. Du 
skal være opmærksom på stadig at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglen.
Efter 1. studieår på hhv. bachelor og kandidat 
har du ret til at tage orlov. For at få orlov skal du 
udfylde en blanket, som du sender til ekspeditio-
nen. Når du tager orlov, har du ikke status som 
studerende. Du har ikke ret til at gå til eksamen, 
er ikke valgberettiget og kan heller ikke modtage 
SU. Du kan dog fortsat tage vagter gennem FADL. 
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde dine tidsfrister med hensyn til beståelse 
af hhv. bachelor og kandidat – uret tikker også 
når du holder orlov! Hvis du tager orlov midt i et 
semester, har du ret til at få gentaget den del af 
undervisningen, som du er gået glip af. 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINUge 39-40 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 Josefin Viktoria Eklöf  
Mandag 1/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 2/10 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag 2/10 1200 – 1300 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag  3/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag  4/10 0800 – 0900  0900 – 1200  Malene Esager Liberoth 
Torsdag 4/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver 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                           
 

STUDIET
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CEKU

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42
Oktober 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 

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

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 kurs-
erne, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.
D u  k a n  i  ø v r i g t  t i l m e l d e  d i g  k u r s -
e r  p r .  m a i l  p å :  c e k u @ r h . r e g i o n h . d k 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg.

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

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

ONS 26/9 Neurologisk us. 16.15-19.15

TOR 27/9 Kombi-kursus 16.15-20.30

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

ONS 10/10 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 11/10 Avanc. genoplivning 16.15-19.15

TOR 11/10 Neurologisk us. 16.15-19.15

ONS 17/10 Ledundersøgelse 16.15-20.15

ONS 17/10 Avanceret sutur 16.15-19.30

ONS 24/10 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TOR 25/10 Kombi-kursus 16.15-20.30

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til alle 
kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 eller på: 
ceku@rh.regionh.dk.
Sted :  Center  f o r  K l in i sk  Uddanne l se  – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbringer 
lidt at drikke og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel 
ikke kan komme. Hvis du udebliver 
uden at melde afbud, har du karantæne 
for deltagelse i de gratis aftenkurser på 
CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, an-
læggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infiltration-
sanalgesi og materialevalg, suturering på fantom, 
træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og sutur 
med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, 
steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer.

Journaloptagelse og Objektiv 
Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber til 
at kunne optage en fuldstændig journal og henvender 
sig derfor primært til studerende som er i begyndelsen 
af deres første kliniske ophold, til 6. sem studerende 
med særlig interesse eller som brush up for andre. 

Kurset indeholder:  Introduktion til journalens opbyg-
ning, gennemgang og træning i anamneseoptagelse 
samt den objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært 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 un-
dersøgelse, 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. rytmeg-
enkendelse, defibrillering og medicinering efter 
gældende europæiske standarder, intensiv træn-
ing i praktisk basal og avanceret genoplivning 
på realistiske fantomer, træning i teamled-
erfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge Martin 
Glud fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshos-
pitalet. 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 under-
vises i på 7 semester.

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er under-
søgelsen af led. Kurset er udviklet i samarbejde 
med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lisbeth 
Faarvang og er allerede del af den obligatoriske 
undervisning på 7 semester. Der undervises i 
generelle og specifikke ledundersøgelser for OE og 
UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før 
vikariat og for intereserede.

STUDIET
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SKIL DIG UD! 
Deltag i “KU’s bedste idé” 

Idékonkurrence for 1. årsstuderende 
på KU 
Venture Cup, NSI (Naturvidenskabelige og Sund-
hedsvidenskabelige Innovation) og Københavns 
Universitet afholder i september måned mini-
konkurrencen KU’s bedste idé - idékonkurrence 
for 1. årsstuderende, for netop at motivere dig til 
at tænke kreativt og innovativt allerede fra starten 
af dit studie! Konkurrencen starter i dag og har 
deadline 1. oktober 2007  

Hvordan vinder jeg? 
Følg disse simple steps og vind fede præmier: 

Step 1: Find på en rigtig god NY idé 
Step 2: Tjek om idéen er realistisk, og om man kan 
tjene penge på den 
Step 3: Beskriv idéen 1-2 sider - brug gerne tem-
plate på www.venturecup.dk
Step 4: Send idéen til ku@venturecup.dk 

Deadline 1. oktober 2007 

Vinderkriterier
Konkurrencen har følgende overordnede hoved-
kriterier: 
·Idéen skal være innovativ og nytænkende 
·Idéen skal kunne realiseres, og man skal kunne 
tjene penge på den 
·Ideen skal præsenteres overbevisende. 
Idéen behøver ikke at opfylde alle tre kriterier 
100 %, men jo mere den dækker dem alle, jo større 
sandsynlighed er der for at vinde. 

Og bare for en god ordens skyld skal det under-
streges, at alle idéer behandles fortroligt. 
Det kan også være, at du efter denne konkurrence 
får blod på tanden, og får lyst til at deltage i den 
store Venture Cup, der løber af stablen i løbet 
af undervisningsåret med deadlines i november 
og maj. 
 
Vi holder en stor fest for alle studerende fra KU, 
DTU og CBS den 12. oktober i Nexus på CBS, hvor 
vinderne bliver annonceret og fejret. Fri adgang.

www.venturecup.dk

Rigshospitalet
Diagnostisk Center

STUDENTERMED-
HJÆLPERE TIL 
KLINISK BIOKEMISK 
AFDELING
-Sektion for Molekylærgenetisk 
Diagnostik.

Tænder du på databaser og regneark?
Vi søger snarest muligt to studentermed-
hjælpere til Klinisk biokemisk afdelings 
molekylærgenetiske sektion

Begge stillinger er på 15 timer/uge. Ti-
metal kan tilpasses efter eksamensperioder 
o.lign.
Efter passende oplæring kan arbejdstiden 
tilrettelægges i dagtimerne så vel som om 
aftenen eller i weekenden.

Dine arbejdsopgaver vil være:
·Registrering af rekvisitioner, skrivning og 
udsendelse af prøvesvar
·Registrering og arkivering af prøvesvar
·Opbygning og vedligeholdelse af data-
baser
·Andre forefaldende opgaver i sekretari-
atet

Vi forventer at du er:
·Fortrolig med Office-pakken
·Omhyggelig, systematisk og har sans for 
detaljer

For yderligere information er du velkom-
men til at ringe til koordinerende sekretær 
Kirsten Haagensen, tlf. 35 45 22 16.

Løn-og ansættelsesforhold: Overenskomst 
vedr. løn- og arbejdsforhold for kontorper-
sonale indgået mellem HK og Amtsrådsfore-
ningen (nu Danske Regioner).

Tiltrædelse snarest.
Ansøgningsfrist: Man. 22. oktober, 
kl.12.00

Ansøgning mærket ”KB-studentermed-
hjælper.” sendes til Rigshospitalet, Klinisk 
biokemisk afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 
København Ø, att.: Kirsten Haagensen 
eller pr. e-mail til kirsten.haagensen@rh.
regionh.dk

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Om Klinisk biokemisk afdeling:
Klinisk biokemisk afdeling på Rigshospitalet blev 
oprettet den 1. oktober 1954 og er en af landets 
største laboratorieafdelinger. Siden 1994 har 
afdelingen været en del af hospitalets Laborato-
riecenter og fra 2001 af Diagnostisk Center. Ifølge 
gældende lov er Rigshospitalet et sundhedsviden-
skabeligt udviklingscenter med særlige opgaver 
for patientbehandling, forskning og uddannelse. 
I overensstemmelse hermed omfatter afdelingen 
sektioner for daglig analyseproduktion, for forskn-
ing og undervisning.

Afdelingen er præget af moderne teknologi til at 
sikre pålidelige analyseresultater på patientprøver 
med hurtig svarafgivelse (over 5 mio. analysesvar 
pr. år). Hovedparten af afdelingens personale er 
bioanalytikere, der også tager blodprøverne på 
hospitalets patienter. Almen kliniks biokemi er i 
juli 2002 blevet akkrediteret af DANAK. Rigshos-
pitalet er røgfrit område.

HYGGELIG LEJLIGHED 
I HJERTET AF FREDER-
IKSBERG.
2½ værelses andelslejlighed på 57 m2 i det 
populære svømmehalskvarter tæt på metro, 
caféliv, Frederiksberg Center, CBS mm. sælges 
til 1.400.000 kr. 

Lejligheden består af en dejlig stue med plankeg-
ulve og stuklofter, rummeligt soveværelse og 
køkken. 

Byfornyet i 1996 med badeværelse og dejlig solrig 
opholdskrog i tilbygget karnap. Tilhørende stille, 
lukket, grøn gårdhave med fælles havemøbler 
og grill. 

Den månedlige boligafgift er 3417 kr. Hertil kom-
mer 300 kr. til a conto varme og 92 kr. til antenne. 
Der er gratis internetadgang og billigt fælles 
vaskeri i ejendommen. 

Den offentlige ejendomsvurdering er 1.798.000 kr. 
- En lejlighed, som er værd at se!

Kontakt: 21 43 53 41 eller bentzonsvej42@mail.
dk

MEDICINSTUDERENDE 
SØGES TIL
EKG- OG BLODPRØVE-
TAGNING
Vi søger medicinstuderende til at 
tage blodprøver og EKG på indlagte 
patienter på Herlev Hospital.

Vi forventer, at du kan arbejde 2-3 gange om 
måneden i weekend dagvagt og helligdage kl. 
7.30-15.00 og aftenvagt på hverdage kl. 15.00-22.30 
(hele året, også i ferietider og eksamensperioder). 
Du vil indgå i vagtteamet på Klinisk biokemisk 
afd.

Du vil blive en del af en selvstyrende vagtgruppe, 
bestående af 8-10 prs.

Ansættelseskravet er, at du er mødestabil og 
har erfaring i at tage blodprøver og kan starte 
snarest.

Send ansøgning til bioanalytiker Anja Jochum-
sen, Klinisk biokemisk afd., Herlev Hospital, 
anjoc@heh.regionh.dk eller ring tlf. 44883306.

SÆDDONORER SØGES 
TIL FERTILITETSK-
LINIKKEN IVF
Kunne du tænke dig 
at hjælpe barnløse 
par i behandling 
hos speciallæge 
Peter Lundström, 
Fertilitetsklinikken 
IVF?

Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund og 
rask uden arvelige sygdomme. Vi mangler primært 
donorer med blondt/mellemblondt hår og blå, grå 
eller grønne øjne.

Vores forventning er, at du donorer sæd 2 gange 
om måneden og får udført blodprøvekontrol hver 
3. måned. Donationen afhentes på din bopæl af en 
af klinikkens medarbejdere. Honoreringen er 500 
kr. skattefrit pr. sædprøve. Dette forudsætter dog 
tilfredsstillende sædkvalitet.

Har ovennævnte vakt din interesse, eller har du 
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte Joakim Lundström på jlundstroem@yahoo.
dk eller ringe på mobil: 2627 3714.

Fertilitetsklinikken IVF, Centrumgaden 24,
2750  Ballerup

69-timers bar... vi glæder os!
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RASKE FORSØGSDELT-
AGERE SØGES
Forsøgets titel er: Funktionel MRI 
(fMRI) efter af infusion af calcitonin 
gene related peptide (CGRP) 
– Visuelstimulation.

Baggrund: MR-skanning er en relativ ny bivirkn-
ingsfri metode, hvorved det er muligt at undersøge 
aktiveringen af forskellige hjernecentre ved at 
måle hjernens blod gennemstrømning. Vi ønsker at 
bestemme blodgennemstrømning under hovedpine 
fremprovokeret ved hjælp af indsprøjtning af det 
naturligt forekommende molekyle calcitonin gene 
related peptide (CGRP) og samtidig bestemme 
molekylets effekt på aktiviteten i hjernens nerve-
celler. Specifikt ønsker vi at målingerne foretages 
svarende til synscentret ved at der samtidig 
med MR målingerne kigge på en skærm med et 
blinkende skakbræt. Der vil efterfølgende blive 
givet smertelindring i form af indsprøjtning af 
migrænemidlet sumatriptan og effekten af denne 
medicin vil også blive målt.

Hvor: Neurologisk afd. N01 og Radiologisk afde-
ling, Glostrup Hospital, Ndr. Ringvej 57, 2600 
Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal først møde fo-
rundersøgelse (ca. 45 minutter). Herefter vil 
forsøget strække sig over to dage hvor det vil tage 
ca 2 timer pr. Dag. I alt 5 timer. 
Ubehag:. Indsprøjtning af CGRP forventes at 
udløse hovedpine. Der skal lægges plastickanyle 
(Venflon) i en albuebøjning til indgift af CGRP eller 
saltvand (placebo). Bivirkning af indsprøjtningen 
kan være hovedpine eller kvalme. 

Der gives en ulempegodtgørelse på 150,00 kr  pr. 
Time (skattepligtigt)

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 
kg., alder 18-55 år. Du må ikke lide af for lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige 
sygdomme. 

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr H-KA-20060083

M. Sohail Asghar, læge, Neurologisk afd. N01, 
Glostrup Hospital. 
Henvendelse på: Tlf .  43232713  E-mail:  
asgsoh01@glo.regionh.dk

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

ARBEJDE I ET FORSKN-
INGSPROJEKT 
Vil du være med til at gøre 
patientbehandlingen bedre?

·Til varetagelse af dataopsamling på sengeafdelin-
ger søges i alt ca 10 medicinstuderende i perio-den 
15. oktober til 15. december.

·Arbejdet vil bestå af måling af BT, puls, SAT og 
respirationfrekvens på alle patienter på forskellige 
kirurgiske og medicinske afdelinger på Herlev 
Sygehus om aftenen mellem 16.00 og 21.00. Du skal 
i enkelte tilfælde stille spørgsmål til personalet.  
Der vil være en kort oplæring inden du kommer 
ud på afdelingerne.

·Du skal arbejde i et team bestående af ca 10 
medicinstuderende. I skal selv planlægge jeres 
ar-bejde således at alle dage (incl. weekends og 
helligdage) gennem en 2 måneders periode bliver 
dækket. I tilfælde af sygdom o.lign. skal I dække 
ind for hinanden. 

·Du vil blive ansat af projektet, der udgår fra Dansk 
Institut for Medicinsk Simulation.

·Din arbejdstid vil være fra ca. kl.15.30 til kl. 
22.00.

·I tilknytning til arbejdet vil der være mulighed 
for at forberede et OSVAL II projekt.

·Du skal være pligtopfyldende og omhyggelig, 
god til at kommunikere med patienter, pårørende 
og personale og indstillet på at gennemføre hele 
perioden. Du skal have klinisk erfaring dvs. være 
på 7 semester eller senere.  

·Som medarbejder på projektet vil du blive en del 
af et forskerteam. Du vil i løbet af din ansæt-telse 
dels få et indblik i hvordan læger og sygeplejersker 
arbejder på en almindelig sengeafde-ling, dels 
hvordan beslutningsprocessen omkring kritisk 
syge patienter forløber og endelig vil du i høj grad 
få trænet dit ”kliniske blik”. Du skal ikke deltage 
i patientbehandling.

Er du interesseret, skriv da en kort relevant 
ansøgning og mail den til:

Kenneth Geving Andersen
Kenneth.andersen@stud.ku.dk

Tlf: 26258003

VENTILATØRER SØGES 
TIL ET HJEMMEHOLD I 
NORGE – 4.000 KRONER 
PR. VAGT.
Ventilatører søges til et hjemmehold i Eidsvoll 
kommune i Norge. Kommunen ligger 20 min. 
kørsel fra Gardemoen lufthavn. Holdet passer 60-
årig mandlig ALS-patient i respirator, hvor man 
arbejder sammen med en norsk sygeplejerske fra 
torsdag aften til mandag morgen. Hjemmet er 
meget veludstyret til opgaven.

Løn: 4.000 kroner / 12-timers vagt (08 – 20, 20 -08). 
En periode på 4 vagter indbringer 16.000 kroner.

Bolig og bil stilles til rådighed. Lønnet følgevagt. 
Alle rejseomkostningerne betalt. Kan kombineres 
med ferieophold i Norge.

Krav: Gennemført ventilatøruddannelse, erfaring 
i hjemmehold, evnen til selvstændigt arbejde. Pga. 
autorisationer skal ansøgere være kvalificeret til 
en lægevikariat, dvs. man skal være færdig med 
8. semester.

Kontakt snarest læge Simo Jokinen, tlf: 21 64 28 
44, e-mail: simo@jokinen.dk

VÆRELSE TIL LEJE I SØBORG
Lækkert værelse på 11 m2 udlejes til ikkeryger. 
Værelset er lyst og har egen fransk altan. 

Det ligger i en 70 m2 stor lejlighed, hvor vi deler 
stue, køkken og bad. Der er desuden en lille have 
og kælder med egen vaskemaskine. Lejligheden 
ligger kun 5 km fra Panum, og prisen er sølle 2500 
kr. om måneden inkl. forbrug.

Hvis du er interesseret, så send mig en mail på 
ditteandersen@stud.ku.dk

OVERSÆTTELSESARBEJDE
fra dansk til svensk og tysk
Sundhedswebsiten Vitaviva søger en svensk og 
en tysk medicinstuderende, der hver vil bruge 
ca. 5 timer om ugen til at oversættelse og kor-
rekturlæsning af  helserelaterede tekster og kor-
respondance fra dansk til hhv. svensk og tysk.

Jobbet kræver, at du behersker hhv. svensk og tysk 
sprog og grammatik, kan arbejde selvstændigt og 
er fortrolig med medicinsk faglig terminologi samt 
er i stand til søge information på nettet.

Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmos-
fære, indflydelse på valg af arbejdstidspunkt (man 
- fre 9-17) samt 120,- i timen.

Henvendelse
Vitaviva BV

Amaliegade 45, 2.sal
1256 Kbh. K

Tlf . 3314 1457
Web: www.vitaviva.com

ANNONCER

Den ene af MOKs nye praktikanter, MiaJoe, med yn-
dlingsbogen "FRITURESTEGTE RETTER" som vil blive 
bragt i uddrag i MOK over de næste par uger
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

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

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

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

Vidste du at...
du som medlem hos FADL kan få et 
billigt abonnement på avisen ”Dagens 
Medicin”, der udkommer en gang om 
ugen - året rundt. Bliv opdateret i 
din studietid om relevante emner og 
nyheder i sundhedssektoren.  Send en 
mail til abonnement@dagensmedicin.
dk med navn, adresse og fødselsdato, 
så vil Dagens Medicin komme gennem 
brevsprækken derhjemme.

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

Ledige kursuspladser
Tilmeldingen til FADLs lægevikarkurser 
gik i gang mandag den 10. september, og 
der er stadig ledige pladser på følgende 
kurser:

Stetoskopi 1
Stetoskopi 2
Akut Medicin 2
EKG 2
EKG 3
EKG 4
Sår og sutur
AKLS 1
AKLS 2

Tilmeld dig online på FADLs hjemmeside 
www.fadl.dk under Kurser/København. 
Betaling foregår i FADLs Sekretariat, og 
husk, at du kun kan betale kontant.

Beretning

Ved årsskiftet 2006/2007 fusionerede 
Universitetsbogladen og Akademisk Bog-
handel og samlede dermed alle studen-
terbogladerne på Københavns Universitet 
i én virksomhed. Fusionen er et udtryk 
for et ønske om at sikre, at bogladerne 
på univeristetet fortsat kan leve op til 
målsætningen om, at sikre alle studerende 
gode velassorterede boglader, der har en 
konkurrencedygtig prisfastsættelse og ikke 
mindst sikre, at den nødvendige studie-
litteratur er tilgængelig i en boglade tæt 
på, hvor man som studerende færdes til 
daglig.

I forbindelse med fusionen skiftede alle 
butikkerne navn til Akademisk Boghandel 
med angivelse af, hvor på univeristetet 
den enkelte boglade er placeret. Bogladen 
på Panum hedder nu Akademisk Bog-
hadel-Sundhedsvidenskab og Naturfags-
bogladen, som i marts fl yttede til det nye 
Biocenter i Universitetsparken, hedder nu 
Akademisk Boghandel-Biotek.

Bestyrelsen for den fusionerede virksom-

hed består nu af repræsentanter for alle 
dele af universitetet fortrinsvis studeren-
de, så det sikres, at der i bestyrelsen sidder 
personer, der hver især repræsenterer et 
mere indgående kendskab til de fagområ-
der Akademisk Boghandel betjener. 

Bestyrelsen ser det som en væsentlig mål-
sætning at sikre, at Akademisk Boghandel, 
også i fremtiden, er de studerendes na-
turlige valg af leverandør af lærebøger og 
andet studierelevant materiale, og at man 
som studerende oplever en fagligt kvali-
fi ceret betjening og service, der afspejler 
ovenstående målsætning.

Akademisk Boghandel vil gerne være i 
løbende dialog med kunderne, så man 
er altid velkommen til at gå ind på www.
akademiskboghandel.dk og sende en mail, 
hvis man har forslag til forbedringer eller 
bare gerne vil udtrykke sin utilfredshed 
med noget man har oplevet i butikken, der 
ikke levede op til ens forventninger.

Michael Topsøe-Jensen, adm. direktør
Akademisk Boghandel Fond

Universitetsbogladen - Akademisk Boghandel

Som medlem af FADL kan du få rabat, når du køber sandwich hos mocca Sandwichbar. 
Hver 10. sandwich er gratis, og du får desuden 15% rabat på alle varme drikke.

I FADLs Sekretariat kan du få et rabatkort, hvorpå du får et stempel, hver gang du køber 
sandwich hos mocca. 

Du fi nder mocca Sandwichbar i Fredensgade 19,  2200 København N.

Mocca sandwichbar

INDRE ORGANER
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FADLs Generalforsamling 2007

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

Maksimalt 5 gratis prøvegange pr. person.
Studerende uden gyldig FADL id kan træne 1 gang gratis

FITNESSCENTER FOR FADL

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

HUSK AT MEDBRINGE
GYLDIGT FADL ID/STUDIE-KORT

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

Generalforsamlingen afholdes den 3. oktober 2007 kl. 17.00 i Studenterklubben.
Frist for opstilling er den 4. oktober 2007. Valget kører fra den 22. oktober - 2. november 
2007, og valgresultatet off entliggøres den 7. oktober 2007 i MOK.

Dagsorden

1. Valg af dirigenter

2. Valg af referanter

3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

5. Beretning fra forlaget og bogladen

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Valgtaler fra lister/kandidater

10. Eventuelt

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 gratis prøvetræning, tilrettelæggelse af individuelt 
program & instruktørhjælp og rygtræning, fi tness, vægt- og redskabstræning.

Introduktionstilbud

Som et introduktionstilbud får du lige nu 5 x gratis træning hos NY FORM, og det gæl-
der alt fra spinning, boksning og styrketræning til fi tness og pilates. 

Klip 5-turs klippekortet ud og tag det med til NY FORM og husk dit studiekort med 
FADLs rabatklistermærke på, så du kan identifi cere dig som FADL-medlem.

Læs mere om fordele, vilkår og priser på www.fadl.dk.

NY FORM

Husk, at vi afholder et lille ”Præ-General-
forsamlingsarrangement”, fra kl. 16.15 i 
Studenterklubben, hvor du uforpligtende 
kan snakke med dine FADL-repræsentan-
ter og få svar på spørgsmål vedrørende 
foreningens arbejde og tilbud.

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

Vi er på nuværende tidspunkt ligeledes 
ved at sammensætte en lidt anderledes 
dagsorden end vi plejer. Målet er at sikre 
mere debat på Generalforsamlingen - og 
færre og kortere mundtlige beretninger.

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

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

Opstilling til FADLs Repræsentantskab 2007/2008

Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller hermed til valg til Repræsentantskabet. 

Undertegnede bekræfter ligeledes ved vores underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valg forbund samt den eventuelle 
prioritering af opstillingslisten.

Der indgåes listeforbund med følgende lister:

Der indgåes valgforbund med følgende lister:

Ved listeforbund sammenlægges listernes stemmetal forud for mandattildelingen.

Ved valgforbund sammenlægges kandidaternes stemmetal forud for mandattildelingen.

Er listen prioriteret?

ja nej

Navn CPR-nummer Adresse Underskrift
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Listen kan bestå af 1 til 22 kandidater. 

Hvis listen kun består af en kandidat, skal den vedhæftes liste med mindst 5 stillere. Består listen af mere end 1 kandidat, skal den
vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

Frist for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er torsdag den 4. oktober, kl. 12.00 i FADL, Københavns Sekretariat.

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

Stillerliste til FADLs Repræsentantskab 2007/2008

Undertegnede medlemmer af FADL, København Kredsforening, stiller herved for liste             med           kandidater til valget af FADLs 
Repræsentantskab oktober 2007.

Navn CPR-nummer Underskrift
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.

Ved opstilling af flere kandidater på 1 liste kræves mindst 15 stillere.

Man kan kun være stiller for 1 liste.

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

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

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

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

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

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et 
krav, da der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter 
per måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkreditering.
Du skal have lyst til at blive på holdet i en 
længere periode.

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

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

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

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANTER
til semestret efterår 2007

Da kursusafdeling igen i år prøver at afholde 50 % 
flere SPV-kurser, har vi brug flere figuranter 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 figuranter :

- 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 fleksibel, dog for-
ventes det at figuranterne dækker al sygdom 
internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret !
Ansøgningsfrist fredag den 28. September kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding hold  – Mærket ”figurant”. 
Ansættelsessamtaler finder 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.  

UNDERVISER TIL VT-KURSET

Vagtbureauet søger en ny underviser til venti-
latørkurset. 
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. 

Kvalifikationer
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 fire - 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

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

Stillerliste til FADLs Repræsentantskab 2007/2008

Undertegnede medlemmer af FADL, København Kredsforening, stiller herved for liste             med           kandidater til valget af FADLs 
Repræsentantskab oktober 2007.

Navn CPR-nummer Underskrift
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.

Ved opstilling af flere kandidater på 1 liste kræves mindst 15 stillere.

Man kan kun være stiller for 1 liste.
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NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

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

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

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

HOLD 1301 – BBH AKUT MOD-
TAGEAFDELING (AMA).

Kunne du tænke dig at lære at ligge venflon, 
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 aflaster 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.

HOLD 1604 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING
GENTOFTE HOSPITAL
 
Hold 1604 søger 4 nye holdmedlemmer

Vi tager blodprøver og EKG, både på sen-
geafdelingerne og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.

Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 
- 7.30) alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på 
oplæring, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
Du skal have gyldigt akkrediteringskort

Oplæringsprogram:
Person 1. 2. 3. 4.
 15/10 15/10 29/10 29/10
 16/10 16/10 1/11 1/11
 19/10 1810 5/11 2/11
 22/10 23/10 6/11 5/11
 25/10 24/10 7/11 6/11
 26/10 25/10 9/11 8/11
 30/10 29/10 13/11 12/11
 31/10(f) 31/10 (e) 14/11 (m) 14/11 
(f)
    
Obs. Husk at skriv i ansøgningen, hvilket 
oplæringsprogram du ønsker (datoer kan ikke 
flyttes)

Løn : SPV - holdløn 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Henrik Andersen på: 
henrikan@hotmail.com 
Ansøgningsfrist: Mandag 1.oktober 2007 kl.10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmeld-
ing til hold – Hold 1604 

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ THO-
RAXKIR. AFD. RIGSHOSPITALET 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER.

Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold 
på pt. 9 medlemmer, der primært varetager 
indlæggelse af elektive patienter på afdelingen. 
Jobbet giver god rutine i objektiv undersøgelse 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lære-
rigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi dækker 
dagvagter på hverdage. Løn i henhold til FADLs 
overenskomst for lægevikarer. Du vil få
2 aflønnede følgevagter med fuld løn. Vi søger

2 tiltrædelser pr 1. november 2007 

Krav:
-FADL-medlemsskab
-Bestået farmakologieksamen og gerne anæste-
siologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat 
på 9. semester.
-Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per 
måned – også i eksamensperioder.
-Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
værdsættes, men er ikke et krav.
-Studerende, der kan blive længe på holdet, vil 
blive foretrukket.

Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder 
Nina Klemann– e-mail: ninakhp@hotmail.com 
eller mob: 51295839

Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 5. 10. 2007 kl. 12.00. Ansøgninger via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 7701” 

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

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

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

SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!

Vi er et VT hjemmehold 4630 der søger 1 nyt 
medlem til at passe søde Malte på 8 år. Malte 
har en cerebral parese der gør at han skal 
hjælpes med alment VT-arbejde bl.a. sugning 
ved olivenknop, SAT-oberservation og sondemad. 
Desuden anden almen pleje. 

Vi tilbyder:
- arbejde centralt på Frederiksberg
- 9 timers vagter fra 22-07
- en ualmindelig sød familie der er  
 glade for holdet
- særdeles gode vagtfaciliteter (com 
 puter, internet, dvd, te og kaffe)
- gode læsemuligheder
- fleksibilitet angående antallet af  
 vagter 
- 2 betalte følgevagter

Vi forventer:
- at du har haft over 200 VT-timer
- gyldigt akkrediteringskort
- at du er glad for børn

Ansøgningsfrist: Fredag den 5.oktober kl. 10.00. 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold. 

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

VAGTBUREAUET
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HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 

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

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

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

Krav: 

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 28.septem-
ber kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. 
Fadlvagt.dk – København – til medlemmer – le-
dige hold – tilmelding til hold 

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

HOLD 1706 GLOSTRUP 
SKADESTUE
Aften og nattevagter

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

Arbejdsområder som lægesekretær på Glostrup 
skadestue:

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

Krav:

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

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

Løn: SPV- holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 28. septem-
ber 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

DIALYSEHOLD 4223: HJEMME-
DIALYSEHOLD I ØLSTYKKE 

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Den 19. Oktober 2007 kl. 10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR 
SØBORG

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

VIKAR FOR SEKRETÆR I ALMEN 
PRAKSIS PÅ ØSTERBRO

Vi er en praksis på Østerbrogade med 2 læger 
der i uge 42+45+44 søger sekretærvikar.
Vi har brug for hjælp hver dag fra  8-14. 
Dog ikke onsdag, hvor vi har aftenkonsultation.

Vi har et EDB system PLC og forventer at man 
kan bruge edb.

Vi holder fri fredag den  19 oktober og skal ikke 
bruge vikar den dag.

Løn: Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening:
Timeløn inkl. pension kr. 139,21.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 
Ansøgningen sendes via hjemmesiden www.
fadlvagt.dk  - København – for medlemmer – 
ledige job

NYT HOLD 1405
IV- Medicingivende 

Gastroenterologisk afdeling C, Herlev Hospital, 
søger 9 engagerede FADL-vagter til daglig 
medicin administration. 
Holdets arbejdsopgaver vil primært bestå i 
IV- medicinadministration, samt væsketerapi, 
men andre arbejdsopgaver kan forekomme så 
som blodprøvetagning via CVK, EKG og venflon 
-anlæggelse.
Oplæring i afdelingens procedurer vil finde sted 
på afdelingen før start.

Arbejdstid: 1 FADL-vagter fra kl. 08.00 – 15.00 alle 
ugens dage, året rundt.

Krav: 
Du skal have bestået 7. semester 
Minimum 300 SPV – timer
Grundlæggende kendskab til farmakologi
Minimum kunne tage 4 vagter pr. måned 
Gyldigt akkrediteringskort

Løn:
MVS – holdløn   
FADL – vagter med erfaring indenfor mediciner-
ing vil blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 5. Oktober  inden kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– ”hold 1405”
Ansættelsessamtaler vil finde sted på Vagtbu-
reauet i uge 41.
Ved ønske kan FADL tillidsmænd deltage i an-
sættelsessamtalerne.
         
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller per mail til go@fadl.dk

VAGTBUREAUET
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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 finske kunder 
som under rejse i udlandet bliver syge eller kom-
mer til skade og får behov for indlæggelse eller 
ambulant behandling. 
Arbejdet som alarmassistent består i at modtage 
opkald fra de rejsende og hospitaler / klinikker 
overalt i verden, modtage medical reports og 
sammen med den vagthavende alarmlæge 
vurdere og koordinere indlæggelser, behandlin-
ger og hjemtransport med eller uden ledsager, 
ambulanceflytransporter og evakueringer. 
En stud. med. vil også kunne fungere som en 
medicinsk ressourceperson for de alarmmedar-
bejdere som ikke har sundhedsfaglig uddan-
nelse.
Oplæring er obligatorisk .
Krav:
- Du skal have min. have bestået 6.se 
 mester 
- Gode engelsk kundskaber er en forud 
 sætning for at kunne varetage arbe 
 jdet og andre fremmedsprogskompe 
 tencer 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 :  Fredag  den 28.september kl. 
10.00, søg via www.fadlvagt.dk – København 
– ledige hold – Mærket ”Tryg Forsikring” 

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  
 forskning der kører efter GCP ret 
 ningslinjer. 
· Har overstået studiets tredje semester.
· Har gyldigt akkrediteringskort
· Ønske at arbejde under en dispensa 
 tionsaftale 

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 Vagtburau-
et fredag den 28.september fra kl. 10.00. 

HOLD 4409 NEUROLOGISK AFD. 
RIGSHOSPITALET

Er du interesseret i at arbejde på et lille hyggeligt 
hold med overskuelige arbejdsopgaver? Så er 
hold 4409 måske noget for dig.

Vores opgave består i at observere og registrere 
eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til 
langtids-video-EEG-overvågning med henblik på 
udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum 
sammen med en SOSU assistent. Der vil max 
være 2 patienter til observation ad gangen, og 
det er generelt nogen ret fredelige og hyggelige 
vagter, som stort set aldrig indeholder plejeop-
gaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter 
hver anden uge og dagvagter i weekenden. 
Vagterne varer i 8¼ time. Desuden holder 
afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i 
sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 
timers varighed og en samtale med ansvarshav-
ende sygeplejerske.

Krav:
- 100-150 VT-timer
- Gode samarbejdsevner og stor ans 
 varsfølelse
- Skal kunne tage 4 vagter pr måned
- Gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. Oktober kl. 10.00 
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding til hold.

For yderligere oplysninger kan holdleder kon-
taktes på mail: mettenormark@hotmail.com

VAGTBUREAUET
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VIL DU VÆRE 
BAMSELÆGE?
Bamsehospitalet afholdes dette semester den 
tredje og fjerde oktober på Panum. Vi holder 
informationsmøde mandag den første okto-
ber kl. 19 i store mødesal på Panum. Vi får 
besøg af en barnelæge, og der vil være kage! 
Som bamselæge for du mulighed for at øve 
dig i at kommunikere med børn, og du får et 
hyggelig afbræk fra bøgerne. Du skal kunne 
i et af tidsrummene: 9-11, 11-13 eller 13-15 
onsdag den 3. eller torsdag den 4. oktober. 
Er du interesseret? 
Skriv hvilke tider 
du kan til os på: 
bamsehospitalet.
kbh@gmail.com

Vh Bamsehospi-
talet

OPERATION2015 OG 
HUMAN TRAFFICK-
ING
Over hele verden bliver mennesker 
– især kvinder og børn – offer for traf-
ficking. Trafficking – eller menneske-
handel – indebærer rekruttering og 
transport af mennesker ved hjælp af 
bedrag, tvang og trusler med henblik på 
at holde dem fast i tvangs- eller slavear-
bejde. Man mener at mellem 500.000 
og 2 millioner mennesker bliver ofre 
for menneskehandel hvert år. Selvom 
både mænd, kvinder og børn kan blive 
ofre for trafficking, er det overvejende 
kvinder og piger der rammes. Forskel-
lige former af kønsdiskrimination 
medfører at kvinder oftere rammes af 
ekstrem fattigdom, og dermed er mere 
udsatte for at blive mål for menneske-
handlere som lokker med falske løfter 
om arbejde og uddannelse. Ved ankom-
sten bliver ofrene ofte låst inde, tvunget 
til at aflevere sine identitetspapirer, og 
dem selv eller deres familie bliver truet 
hvis de ikke samarbejder.

Trafficking er et resultat af sociale og 
økonomiske forskelle, samt en efter-
spørgsel på seksuelle og andre ydelser 
som skaber det økonomiske incitament 
for trafficking. Strømmen af handlede 
kvinder går overvejende fra de fattige 
til de rige lande, men mennesker bliver 
også handlet indefor et lands grænser. 
Trafficking er ofte forbundet med or-
ganisered kriminalitet, og man anslår 
at menneskehandel indbringer 7-12 
miljarder US$ hvert år. I en nylig CIA 
rapport anslår man at 45.000-50.000 
kvinder bliver bragt til USA hvert år 
under falske løfter, og tvinges til at 
arbejde som prostituerede, udnyttet 
arbejdskraft eller tjenere.

Trafficking er et fænomen som findes i 
hele verden, og de fleste traffickingofre 
bliver handlet til Vesteuropa, Nor-
damerika og Asien. I en undersøgelse 
af trafficking i Albanien fandt man at 
nogle af de vigtigste faktorer som øger 
risikon for kvindehandel var fattigdom, 
manglende økonomiske muligheder og 
lav uddannelse. Måske er det muligt at 
mindske antallet af kvinder der bliver 
ofre for menneskehandel ved at forbedre 
kvinders forhold og muligheder? Netop 
disse faktorer bliver der sat fokus på i 
FN’s tredje 2015-mål: Fremme ligestill-
ing og styrke kvinders rettigheder. 

Kilder: UNIFEM, UNODC, Red Barnet, 
UNDP. Se mere på www.2015.dk 

Operation2015, IMCC

INDKALDELSE TIL 
IMCC GENERALFOR-
SAMLING D. 5/10-07 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Forslag til ændring i IMCC’s  
  vedtægter
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af regnskabet for 
år   2007
6. Godkendelse af regnskab år 2007
7. Valg af administrationsgruppen
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Skulle du sidde derude og synes IMCC arbe-
jde kunne være sjovt at lave og vil du gerne 
være med i den sejeste IMCC gruppe? Kom og 
hør om IMCC adm. gruppen - en gruppe hvor 
du sætter dagsorden og bestemmer hvad der 
skal ske. Kan du lide at arrangere fester? Er 
du fuld af gode ideer eller bare god til alt det 
administrative? Kom og JOIN ADM IMCC 
KØBENHAVN.

Skriv til miech@stud.ku.dk og hør 
nærmere om Adm arbejdet eller tilmeld 
dig til den hyggelige generalforsam-
ling

TA’ PÅ EN MÅNEDS UD-
VEKSLING MED IMCC-
EXCHANGE - OG FÅ NYE 
BEKENDTSKABER!
Vi har i år pladser til bl.a.  
Australien, Brasilien, Bahrain, Canada, Ec-
uador, Egypten, England , Frankrig, Ghana, 
Grækenland, Hong Kong, Indonesien, Island, 
Italien, Japan, Kroatien, Kuwait, Mexico, 
Nepal, Panama, Peru, Philippinerne, Por-
tugal, Rusland, Rwanda, Spanien, Sudan, 
Taiwan, Thailand, Tunesien, Tyrkiet, Tysk-
land og Ukraine

Info-møde d. 3 oktober 
2007
kl. 17 i Lille Mødesal
T i l m e l d i n g  t i l 
linneath@m1.stud.
ku.dk senest d 1 
okt.

DRØMMER DU OM AT 
REJSE UD I DEN STORE 
VERDEN?

Så har du endnu en IMCC mulighed 
her – Kom Torsdag d. 27 september kl. 
17-18.30 og hør Jonah fortælle om Pro-
vide international og dets forbindelse 
til Kenya Projektet!

Kenya projektet er en norsk organisa-
tion der sender medicinstuderende el-
ler andre med sundhedsvidenskabelig 
baggrund, til slumkvarterne i Nairobi, 
Kenya for at lave volontør arbejde på 6 
sundhedsklinikker. Disse sundhedsk-
linikker blev grundlagt af Jonah, der nu 
er kommer til Danmark for at fortælle 
om disse og hvorfor der er brug for lige 
netop dig. Kenya projektet er et norsk 
projekt men i samarbejde med IMCC 
kan danske medicinstuderende tage 
derned i min. 2 uger og hjælpe til og lave 
frivilligt arbjde. Så går du at overvejer 
at rejse ud og være volontør  så gå ikke 
glip af denne enstående chance for at 
høre en projektet i kenya!

Vel mødt der er kaffe og kage – det vil 
blive afholdt i det lille auditorium ved 
administrationsgangen på Panum.

BASISGRUPPER
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TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 39

Oktoberfesten nærmer sig, og hvis 
du er hurtig, kan du nå at sikre 
dig en plads ved langbordet! 

Hvornår har du sidst været til en fest med helstegt 
pattegris, tyske drikkeviser, auktion over auten-
tiske oktoberfestgenstande (mangler du fx ikke en 
vejrstation til dit studerekammer, hvor godt vejr 
vises af en smuk kvinde i dirndl, og ustadigt vejr 
vises af en herre i komplet tyroler-outfit?! Eller 
et smukt ornamenteret tinlåg til din ølflaske?) og 
selskab af studerende fra mange horisontudvidende 
studieretninger? Det hele i omgivelser med blå-hvid 
pynt i så store mængder, at du helt glemmer den 
daglige trummerum og alle dens trængsler?! 

Som en ekstra bonus vil indtil flere studenter-
præster være til stede som kvalitetsgaranter…

Hvad venter du på?!

Tilmelding kan stadig nås på oktoberfest-
dk@hotmail.com eller lotz@adm.ku.dk .

Hvis du mere er til foredrag og debat, så er arrange-
mentet ”Homo Artefakt”, et film- og debatarrange-
ment som holdes sammen med Det Etiske Råd, om 
”det kunstige menneske”, måske mere noget for dig. 
Det er på onsdag i næste uge.

Hvis du trænger til at koble af ved at bruge 
hænderne, skal strikkecafeen nævnes som en mu-
lighed endnu en gang. Vi har de sidste gange været 
15-18 energiske unge og gamle strikkere omkring 
bordet, og der er inspiration og støtte at hente 
både for de helt uøvede og for de mere rutinerede. 
På torsdag kan vi desuden lokke med dejlig lun 
hjemmebagt æblekage. Vi kan godt klemme et par 
strikkere mere ind, så du er velkommen!

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

”RELIGION OG HUMOR 
II”: HØJTIDELIGHEDENS 
KOMIK
Ærede læser. Tiden er kommet, hvor jeg ser mig 
nødsaget til at indvi dig – ærede læser – i en yderst 
vigtig og alvorlig sag. Det drejer sig om vores mest 
hellige og dyrebare skat. Det som vi sætter vores lid 
til og støtter os på i al gerning, som du allerede kan 
forstå kære løser drejer det sig om vort Selv. 
Vores eget individuelle jeg er i stor fare. Undergrav-
ende og anarkistiske kræfter arbejder mens vi taler 
(og passer vort arbejde og vort studie), på at latter-
liggøre og ryste vort individuelle selv, dette eneste 
og sikre grundlag under vores identitet og hele vort 
gode postkapitalistiske rettighedssamfund. 
Men - kære læser – lad os for alt i verden bevare 
roen og højtideligt se fjenden i øjnene, lad os hanke 
op i os selv og vores umistelige og hellige ret til at 
tage os selv alvorligt, og lad os stadfæste denne 
ret ved at mødes foran Christiansborg førstkom-
mende mandag kl. 12 og sammen i kor råbe – Jeg 
er Gud. 

Ærede læser – mit bedre jeg – (min kære kone og 
bedre halvdel) har netop ringet til mig at fortalt 
at vi skal spise frokost sammen på næste mandag 
kl. 12. Jeg ser mig derfor ikke i stand til at komme 
til demonstrationen, men lad det ikke holde dig 

tilbage. Kæmp for vor individuelle jeg og vores 
højtidelige ret til selv at bestemme, hvad der er 
vigtigt her i livet. 
 
Din allermest selvhøjtidelige og trofaste ven 
A

PS. Min gode ven A, som har skrevet ovenstående i 
bedste mening, viser på sin egen måde hvor svært 
det er at være højtidelig. Heldigvis underminerer 
han sit eget projekt ved at være ufrivilligt morsom, 
ikke mindst fordi han siger et – ”jeg er Gud” og i 
næste øjeblik modsiger dette ved at underlægge 
sig sin kones autoritet. A er derfor ikke Gud, men 
en komisk tøffelhelt, hvilket vi der kender ham, jo 
godt vidste. Men måske tager han røven på os og 
er ironisk hele vejen igennem. 

Komik og latterliggørelse undergraver jo selvhøjtide-
lighed og det vi anser for ophøjet. Ironi kan være en 
subtil måde at gøre grin på, men ironikeren risik-
erer at blive ramt af sin egen ironi og så er der intet 
fundament tilbage at stå på – overhovedet.

Dette vil vi udfolde yderligere næste gang med et 
blik på ironikeren Søren Kierkegaard. 

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, Studenterpræst

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

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

Ved du, hvad homøopati 
går ud på?

Vi  har  fået  sundhed-
spsykolog og  klassisk 
homøopat Ingrid Wawra 
(næstformand for Dansk 
Selskab for Klassisk Homøopati, repræsentant 
for behandlergruppen i SundhedsRådets hoved-
bestyrelse) 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 på 
Panum torsdag d. 27/9 kl. 16.00-18.00, og alle in-
teresserede 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 de 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

HYTTETUR
19.-21.OKT 2007
Gruppen for Integreret Medicin drager traditionen 
tro på hyttetur hvor årets tema er ”Østens behan-
dlingsformer”. Der kommer foredragsholdere og 
holder oplæg for os om Ayurveda, Akupunktur, 
Reiki og Zoneterapi, og derudover selvfølgelig en 
masse hygge, fest og frisk luft! Der bliver desuden 
morgen-yoga for de friske . 
Dette herlige arrangement løber af stablen i en 
hytte i Stenløse, og der vil være fælles afgang fra 
Panum’s hovedindgang fredag kl. 15.30. Vi vil være 
tilbage søndag eftermiddag. 
Turen koster 200 kr. pr. mand inkl. kost og logi og 
der vil være mulighed for at købe øl og vin til billig 
penge, så medbring derfor kontanter.  Der skal selv 
medbringes lagen, sovepose og sutsko.

Tilmeldingsfrist ons. 10/10-07 til Christa på 
pandita_dk@yahoo.com
Husk at skrive om du er vegetarianer 
e.lign.

Vi glæder os til at se dig!
Hilsen GIM

KRISTNE MEDICINERE - TIL 
JORD SKAL DU BLIVE

Torsdag d. 4. oktober 19.30 holder pensioneret 
folkekirkepræst Hartvig
Poulsen et oplæg om hvordan det er at blive diag-
snosticeret som
uhelbredeligt syg. Hartvig er midt i 40’erne og har 
fire børn, men fik i
2005 besked om at han var uhelbredeligt syg og 
kun havde kort tid tilbage at
leve i. Gennem sine personlige erfaringer og gen-
nem sit virke som præst, vil
Hartvig fortælle om tanker hos døende og hvordan 
man som læge og menneske
bedst kan kommunikere med uhelbredeligt syge. 
Efter oplægget vil der være
debat, kaffe, kage og trademark KM-hygge.
Alle er hjerteligt velkomne!
Mødested: Ellen Mølgaard, Slevigsgade 27 2. th, 
1762 København V

K o n t a k t :  E l l e n  p å  e l l e n _
moel@yahoo.dk eller Boje på 
bkehmsen@gmail.com

BESØG VED LÆGEAMBULAN-
CEN!
AFHOLDES DEN 15. OKTOBER 
KL. 17-19

SATS tager ud og besøger ambulancelæge Jesper 
Byrdorf fra tv2-dokumentaren ”Alarm 112” på 
Hovedbrandstationen, hvor han vil fortælle om 
sit arbejde ved lægeambulancen. Der vil være 
mulighed for at se og røre en vaskeægte lægeambu-
lance. Hvis der gemmer sig en lille ambulancelæge 
i dig, så grib chancen og tilmeld dig straks.

Tilmelding og flere informationer:
http://www.sats-kbh.dk/

Mvh.
Hien Do, SATS
Ansvarlig for arrangement
Tlf. 60708001

MÅNEDSMØDE ONSDAG 3. 
OKTOBER KL. 16.15 KEMIGAN-
GEN, PANUM 

Så er det endnu engang blevet tid til at møde op 
til månedsmøde hos SATS! 

Vi starter med en spændende beretning fra 
konferencen i Göteborg om anæstesi og intensiv 
medicin.

Vi glæder os som altid til at se jer alle sammen, 
og håber I kan tage en lille time fri fra bøgerne og 
solen, så I kan bidrage med gode idéer. Vi Ses!

Dagsorden 
1. Formanden byder velkommen 
2. Siden sidst 
3. Nyt fra udvalg 
4. Eventuelt.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut 
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer.

WWW.SATS-KBH.DK

SIMS AFHOLDER:

PANUMMESTERSK-
ABET I FODBOLD!!!
Tid: Fredag d. 5. oktober(før fredagsbar) kl. 
12.15- ca. 15.
Sted: Fælledparken
Regler:
· 7 mands hold – blandede hold. Min 2 piger på 
banen ad gangen.
· Pigemål tæller dobbelt.
· Man skal stille i ens trøjer/kostumer.
· Holdgebyr 50 kr – indbetales på regnr. 6771 
kontonr. 0006160383 senest den 2. oktober. Husk 
at skrive holdnavn!
· Send samtidig mail til torpedo@stud.ku.dk med 
tilmelding af hold. Der skal skrives et tlf-nummer 
til kontaktperson for holdet.
· Ingen betaling – ingen deltagelse
· I tilfælde af silende regn aflyses arrangementet 
og holdgebyret tilbagebetales
· Der spilles 2 x 8 min, min 3 kampe til hvert 
hold.
· Max 16 hold. Først-til-mølle….

Mange hilsner
SIMS

SIMS AFHOLDER 
GENERALFORSAM-
LING
Tid og sted: Tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 16.00 
i lokale 9.2.3   

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretninger fra Fest-udvalget
4) Beretning fra IT-udvalget
5) Forelæggelse af regnskab
6) Fastlæggelse af næste års kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg til bestyrelsen
9) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 1 uge før general-
forsamlingen på email torpedo@stud.ku.dk 
Forslagsret har samtlige medlemmer. 

Alle medlemmer opfordres til at opstille til bes-
tyrelsen, da alle poster er åbne. Man må meget 
gerne give besked på ovenstående email, hvis man 
er interesseret i en af posterne. Man kan opstille 
til formand, næstformand, kasserer, sekretær, 
eller IT.

Mange hilsner
Louise, Formand SIMS

SAKS AFHOLDER FOREDRAG 
OM

THORAXKIRURGI
m. Overlæge Poul Erik Mortensen

Torsdag den 27. September kl. 17 i Store 
Mødesal 
Alle er velkommende (Medlemskab ikke nødv-
endigt!)

Læs mere på www.studkir.dk

BASISGRUPPER
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PROGRAM IMCC INSPIRATIONSUGE:
MANDAG D. 1/10:
Kl. 15-17, Store mødelokale: PRÆSENTATION AF IMCC GRUPPERNE.
Mød de spændende mennesker, der står bag IMCC projekterne og hør om deres arbejde: sund-
hedsfremme i U lande, Oplysningsarbejde internationalt og nationalt, integrationsarbejde og hør 
om hvordan man kommer ud og rejse og hør erfarne rejsende fortælle om deres ture!!!

Kl. 17-18, Store mødelokale: RWANDA – MEGET MERE END FOLKEMORD!
Kom og mød ægte rwandere og hør hvordan de spændende projekter opstår! Rwandanmark en 
undergruppe i IMCC og står bag et spændende projekt mellem Danmark og Rwanda.

Kl. 19-21, Store mødelokale: KOM OG BLIV BAMSELÆGE.
Bamsehospitalet inviterer til info aften, kom og hør mere om det at blive bamselæge og mød en 
børnelæge.

TIRSDAG D. 2/10:
Kl. 16-17, Haderup auditoriet: FAIRTRADE
Christian Friis Bach, international chef for Folkekirkens Nødhjælp, kommer og fortæller om 
Fairtrade.

KL. 18.30-21.30, 1.2.17+1.2.18: Kursus i Leadership
IMCC har en gruppe der kalder sig træningsgruppen. De har taget en del kurser i forskellige in-
teressante problemstillinger f.eks. Hvor bliver man en god leder? Hvordan kører man et projekt 
godt? Hvordan får man overhovedet startet et projekt? Hvordan virker jeg udadtil på folk? Osv. 
Denne aften er FOR DIG! Det er en gave om at du kan komme og få muligheden for at få et kursus 
i hvordan bliver du en god leder og det er super godt at have disse kompetencer med sig i bagagen 
som læge. SÅ VÆR IKKE GENERT – det er åbent for alle interesserede. Vel mødt

ONSDAG D. 3/10:
Kl. 17-18 store mødesal: Livet som hospitalsklovn
Kom og hør Martin, der er hospitals klovn, fortælle om arbejdet som klovn på et hospital. Hvad 
vil det sige at være klovn? Går det bare ud på at få børn til at grine eller er der mere i jobbet? 

TORSDAG D. 4/10:
Kl. 16-17.30, Dam auditoriet: HIV/AIDS PROBLEMATIKKEN –OPLÆG OG DEBAT! 
Jeffrey Lazarus fra WHO Europe holder oplæg om den globale HIV/AIDS problematik og krimi-
nalisering af HIV patienter. Der vil komme skarpe synspunkter og blive lagt op til diskussion og 
debat efter hans oplæg. Hans oplæg er på engelsk og diskussionen er på dansk.

INSPIRATIONSUGE

BASISGRUPPER
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UDMELDING FRA DEKANATET 
OMKRING OPRETTELSEN AF 
DET NYE STUDENTERFORUM

Kære studienævnssekretærer, 
P.g.a. uklarheder i det formelle grundlag 
har dekanatet opsagt den hidtidige samar-
bejdsaftale med de studerendes talerør Sun-
drådet. Dekanatet har besluttet at etablere 
et nyt forum for dialog med de studerende. 
I dette forum vil parterne mødes for at 
drøfte alle forhold om uddannelse, forskn-
ing, formidling og de fysiske rammer på 
fakultetet. Endvidere skal Studenterforum 
rådgive dekanatet om tildeling af midler til 
studentersociale formål.

Hvert af fakultetets ni studienævn skal 
udpege to repræsentanter til det nye dialog-
forum, som vil få navnet Det Sundhedsvi-
denskabelige Studenterforum. Forumet får 
således 18 studentermedlemmer. Dekanen 
er formand for Studenterforum. I forummet 
kan drøftes ethvert forhold, som vedrører 
uddannelse, forskning, formidling og fysiske 
rammer på fakultetet. Forumet er endvi-
dere rådgivende for dekanatet i spørgsmål 
vedrørende fordeling af midler til studenter-
sociale formål.

Det er tanken, at Studenterforum skal 
etableres og begynde sit arbejde snarest 
muligt. Jeg skal derfor bede om, at dit stu-
dienævn på sit førstkommende møde som 
dagsordenspunkt medtager et punkt om 
udpegning af to studentermedlemmer til 
Studenterforum.

Jeg kan endvidere orientere om, at prodekan 
for uddannelse Flemming Dela senere vil 
indkalde ansøgninger om midler til stu-
dentersociale formål. Når ansøgningsfriste er 
fastlagt, vil der blive orienteret herom.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte mig. 

Med venlig hilsen 
Charlotte Paisley 

DEKANEN ETABLERER 
NYT OG MERE 
DEMOKRATISK 
STUDENTERFORUM! 

Det kommer nok ikke bag på nogen, 
at vi i Demokratiske Medicinere 
mener, at det er afgørende at de 
studenterpolitiske repræsentanter 
overalt på universitet, rent faktisk 
vælges gennem en reel afstemning 
blandt alle studerende. Det burde 
egentligt være overflødigt at nævne, da 
sådanne demokratiske grundforhold er 
beskrevet i universitetsloven. Hvorfor 
bliver vi så ved med at gentage denne parole, 
som allerede er lovsikret? Svaret er meget 
simpelt – selvom det burde være forven-
teligt, at universitetslovens bestemmelser 
om studenterrepræsentation overholdes, har 
det ikke tidligere været tilfældet her på det 
Sundhedsvidenskabelige fakultet.

Universitetsloven skal vel overholdes?
Gennem foråret har den politiske organisa-
tion Sundrådet, hvori bl.a. Medicinerrådet 
indgår, været betragtet som ene-repræsen-
tanter for de studerende overfor dekanen, 
selvom Sundrådet på medicinstudiet ved 
seneste valg til studienævnet kun har opba-
kning svarende til 38% af de medicinstuder-
ende. Endvidere havde Sundrådet indgået 
en aftale med dekanen om, at de fremover 
ville modtage de samlede økonomiske midler 
til studenterpolitiske og studentersociale 
aktiviteter, som Sundrådet gennem en fond 
så kunne forvalte som de ønskede. Demokra-
tiske Medicinere påpegede derfor i et brev til 
rektor og dekanen, at der var tale om en højst 
uhensigtsmæssig ordning, der tillige var en 
klar overtrædelse af universitetsloven og de 
forvaltningsretlige grundprincipper. Det er 
åbenlyst, at også det Sundhedsvidenskabe-
lige fakultet skal overholde gældende dansk 
lov, ligesom det ikke er svært at forestille 
sig hvordan en sammenblanding af politik 
og økonomisk tilskud til studentersociale 
aktiviteter (fx basisgrupper) mildest talt 
er problematisk. På den baggrund val-

gte dekanen naturligvis at 
opsige samarbejdsaftalen 
med Sundrådet. I samme 
forbindelse bekendtgjorde 
dekanen, at der nu hurtigst 
muligt skal oprettes et nyt, 
uafhængigt studenterforum 

der skal udfylde de samme 
funktioner, som Sundrå-
det tidligere har gjort. I 

modsætning til Sundrå-
dets sammensætning vil det 

nye studenterforum indeholde 
officielle studenterrepræsent-

anter fra alle studier på fakultetet, 
og disse repræsentanter skal udpeges af 
studienævnene. Eftersom studienævnene 
allerede består af demokratisk valgte stu-
denterrepræsentanter sikres det således, at 
medlemmerne af det nye Studenterforum 
rent faktisk repræsenterer alle studerende.

Hvordan med økonomisk tilskud?
I samme omgang har dekanen meldt ud, at 
tilskud til studenterpolitiske og studenter-
sociale aktiviteter vil forsætte fuldstændigt 
som hidtil – dvs. at der forsat uddeles i alt 
ca. 200.000 kr om året, og at disse uddeles 
direkte af dekanen på baggrund af ansøg-
ninger fra basisgrupper, studenterpolitiske 
organisationer osv. Dekanen vil i løbet af 
efteråret orientere yderligere omkring ud-
deling af økonomisk tilskud inklusiv ansøgn-
ingsfrister mv. 

Demokratiske Medicinere opfatter etab-
leringen af det nye Studenterforum som et 
stort fremskridt for studenterindflydelsen 
på fakultetet. Det er i alle studerendes in-
teresse, at studenterrepræsentanter altid 
er valgt direkte blandt alle studerende, og at 
repræsentanterne skal kunne stå offentligt 
til regnskab for deres arbejde for at blive gen-
valgt. For de der måtte være interesserede, 
har vi bragt dekanatets udmelding omkring 
etableringen af det nye studenterforum an-
detsteds på denne side.

Demokratiske Medicinere

Næste GIM-månedsmøde bliver
ONSDAG D. 3. OKTOBER 
KL. 16.00
i lokale 9.2.3 (cirka skråt overfor 
EDB-salen).

Der skal vi have planlagt vores efterårs-hyttetur 
om Østlig Medicin
færdig, vi skal følge op vores foredrag og arrange-
menter i efteråret,
vi skal snakke om vores samarbejde med Ole Kåre 
Føli - og så skal vi
selvfølgelig spise kage og hyggesnakke som sæd-
vanlig!  :) 

Har du lyst til at se, hvem vi er, og hvad vi laver 
i GIM, så bare kom
forbi! Vi er altid åbne for nye medlemmer!  :) 

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for 
Integreret Medicin

Kammerater!

Husk at sætte kryds i / rydde 
kalenderen sidste weekend i 
oktober, hvor Studenter-
klubben for 25. gang 
byder op til 69 fantastiske 
timer med øl, gøgl og 
temabarer i rå mængder.

Vi ses 
torsdag d. 25/10 
kl. 11.00!

Kærlig hilsen Studenterklubben.

PS. Mere info tilgår i senere udgaver af dette 
udmærkede kommunikationsorgan.
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UAK! HVORDAN NÅR JEG AT 
LÆSE HELE KOMPENDIET NÅR 
JEG OGSÅ SKAL VÆRE I KLINIK 
PÅ 9. SEMESTER???
Af Sabrina Eliasson, formand MR

Eksamen på 9. semester volder en del stu-
derende store kvaler, da den efter sigende 
skulle kræve en nøjagtig og præsent viden 
om stoffet på 6. og 8. semester. Det er ikke 
helt forkert- men så alligevel…
Eksamen på 9. semester skal teste, om den 
studerende er i stand til at tage relevante 
beslutninger om patienter i modtagelsen på 
et sygehus indtil en mere erfaren læge er 
tilkaldt. Formålet er IKKE at teste om de 
studerende kan nævne, hvilket kapselprotein 
en bestemt bakterie har. Et eksempel fra 
denne sommers eksamen:

”En 61 årig flyttemand henvender sig i 
skadestuen med stærke brystsmerter og let 
dyspnø.
Patienten har velbehandlet hypertension, 
er storryger og har gennem årerne været 
indlagt på
hospital flere gange med lungebetændelse, 
senest for 1 år siden. For fire uger siden fik
patienten i forbindelse med løft af et tungt 
bord kortvarigt stærke brystsmerter med 
udstråling
til venstre arm og ryg.

Hvad ønsker du yderligere at vide om 
patientens aktuelle og tidligere symp-
tomer?”

Dette giver måske ikke umiddelbart ro i 
sjælen, men når man læser, hvilket svar der 
forventes, burde pulsen falde til normalom-
rådet igen:

Aktuelle
debuttidspunkt
lokalisation og udstråling af brysts-
merte
provokerende faktorer

Tidligere
tidl brystsmerter
øvrig kardio-pulmonal anamnese (fx 
dyspnø, palpitationer, nær- eller syn-
koper)

Dette kan en studerende, som har passet sin 
klinik på 9. semester uden problemer svare. 
Når man er i klinik har man nogle gange tid 
til at sidde og læse afdelingens instrukser 
igennem. Ofte vil man også lige lure (ikke 
nærstudere!) i basisbogen/kompendiet for 
at læse lidt op på de patienter, man har 
set i løbet af dagens klinik. Dét er formålet 
med eksamen på 9. semester. At man igen-
nem det praktiske arbejde på afdelingen får 
trænet sine kliniske færdigheder og i øvrigt 
bliver motiveret til at slå de ting op, der er 
helt væk.

Hvad så med OSCE’n?
Sidder man derhjemme og læser i stedet for 
at træne sine kliniske færdigheder, kan det 
blive svært at præstere noget overbevisende 
i den praktiske eksamen. Det er efterhånden 
blevet en eksamen, som overlægerne skuler 
lidt til, når de skal ansætte lægevikarer, fordi 
de ikke gider at have lægevikarer som ikke 
kan lægge katetre eller venflons. Derfor: sørg 
for at bruge din mulighed for at lære noget 
ude i klinikken! Det er sidste chance på et 
alment medicinsk/kirurgisk afsnit!

Er du stadig bekymret for din eksamen 
på 9. semester?
Slå de gamle eksamenssæt op og læs dem 
igennem. Det ér til at overskue, selv om man 
ikke har været en kompendie-Åge som kan 
alle siderne udenad.

1.

•
•

•

•
•

INVITATION TIL MR-MØDE 
TORSDAG D. 27. SEPTEMBER 
KL. 16:15 I SOFASTUEN

Dagsorden:
1. Formaila
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
 a. Sundrådets Fond
 b. Ledige udvalgspladser
4. Studienævnet
 a. Diskussion af forslag til ændringer  
 på 6. semester bl.a. MR’s forslag om  
 ”3-trinsraketten”
5. Nyt fra bestyrelsen, herunder økonomi
6. Pause
7. Valg til studienævnet for medicin
 a. Opstilling af kandidater
 b. Nedsættelse af valggruppe
8. Meddelelser
9. Evt.

Ad. 3
Fonden til uddeling af midler fra fakultetet 
er sat i bero, da Demokratiske Medicinere 
har klaget over Sundrådets ”særstatus” på 
fakultetet. Det har ført til at prodekanen 
for uddannelse, Flemming Dela har opsagt 
dekanatets aftale med Sundrådet. De stud-
erende på fakultetet har dermed ikke nogen 
officiel mulighed for at komme i kontakt 
med dekanatet. Vi skal kort vende dette 
problem.
Der bliver flere pladser i udvalg ledige, bl.a. 
i KvalitetsudviklingsUdvalget og 11.se-
mestersudvalget. Vi skal have fyldt disse 
pladser ud.

Ad. 4
MR har fremstillet forslag om at gøre noget 
seriøst ved problemerne med de ”små” fag 
som er svære at integrere på 6. og 8. semes-
ter. Dette forslag går kort ud på at indføre et 
kursus i starten af 6. semester startende med 
Basal Farmakologi, ledende over i Toksikolo-
gi, videre til Miljø- og arbejdsmedicin.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål 
til forslaget og vi skal også kort vende vores 
holdning til hvilken eksamensform vi mener 
vil være bedst til denne type kursus. Alle 
studerende er velkomne!

WWW.MEDICINER.NU

STUDENTERPOLITIK M.M.

Ad. 7
Der vil snart blive valg til studienævnet 
for medicin igen, og jeg foreslår at dem 
som ønsker at stille op for MR melder dette 
ud på MR-mødet så vi kan få nedsat en 
valggruppe, der skal udfærdige materiale, 
søge penge osv.

Der vil være mad efter mødet og alle studer-
ende er velkomne til at deltage!

Er du ny og vil gerne lære mere om 
dit studie? Du er altid velkommen til 
MR’s møder. Der er altid en aktiv fra 
MR som er på kontoret i lokale 1.2.20 
fra kl. 16 inden mødet, til at tage imod 
evt. nye.

OPRÅÅÅÅÅÅB!
Til samtlige XX-
kromosomer!

På Panum er der i den seneste tid 
observeret den degenerative syg-
dom ”Læserøv”. Syndromet skyldes 
overdreven stræben/terpen/læsning 
kombineret med manglende mo-
tion. Den kliniske diagnose stilles 
på baggrund af hvalpefedt, bedre 
kendt som håndtag omkring glu-
teusmusklerne. Forskning viser, 
at kun Charlotte Bircow-videoer 
eller stepmaskiner kan korellere 
syndromet. Derfor opfordres alle 
kvinder hermed til at udøve læsn-
ing stående og i færd med intensive 
stepøvelser. Vi vil desuden gøre 
opmærksom på, at FADL netop har 
tegnet en favorabel aftale med Ny 
Form. Alternativt kan man dyrke 
mere sex mellem forelæsningerne.

De Kinky Fætre (Laurits, Michael, 
Lars, Marco, Søren og Hien) fra 
2. semester påtager sig det tunge 
hverv at vende den bekymrende 
udvikling.

Bred røv?
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FADLS REPRÆSENTANTSKAB: 
HVORFOR?

Har du nogensinde tænkt over hvad der egentlig 
sker i FADL, og hvad FADL’s repræsentantskab 
er for en forsamling? 
Det ville vi gerne finde ud af, hvorfor vi stillede op 
til valget til Repræsentantskabet sidste oktober. 
Vi troede at FADL primært stod for julebanko i 
klubben, 1. maj-arrangementet i Fælledparken og 
så selvfølgelig FADL-vagterne. Det skulle vise sig 
at FADL står for meget mere.  
Efter have deltaget i 1. maj-arrangementet for-
stillede vi os en meget partipolitisk fagforening, 
for det er jo en fagforening med et knaldrødt flag! 
Men nej, der er intet partipolitik, den eneste side 
vi er på, er vores fælles - de medicinstuderendes. Vi 
skal være stolte af, at vi er den eneste fagforening 
i verden, der er drevet af medicinstuderende og for 
medicinstuderende. 
Noget vi frygtede mest ved at blive valgt ind i 
Repræsentantskabet var nok, hvordan vi ville blive 
modtaget i dét vi forestillede os var en lukket klan 
af studenterpolitik-enthusiaster, og at vi ville blive 
grinet ud på grund af vores manglende forståelse for 
hvordan tingene helt hænger sammen. Denne frygt 
var dog helt unødvendig og vi fandt hurtigt ud af, at 
viljen til at indføre nye medlemmer af Repræsen-
tantskabet i systemet er stor og at omgangstonen 
(generelt) er meget underholdende, samt en del 
pænere end i studenterpolitik generelt.
Der afholdes Repræsentantskabsmøder ca. 1 gang 
om måneden, som alle slutter med en hyggelig 
fyraftensøl og snak om løst og fast. Repræsentant-
skabet består af 21 medlemmer fordelt på stort 
set alle semestre.
Alle forslag bliver taget op og alle synspunkter 
er reelle. Der findes ingen dumme forslag eller 
spørgsmål. Der bliver diskuteret overenskomster, 
budgetforhandlinger, studenteraktiviteter og ikke 
mindst den meget omtalte 4-årsregel. Det er vir-
kelig nu der er brug for engagement i FADL.
Du kan få stor indflydelse på dit studie og i høj grad 
også på din fremtid ved at blive medlem – der er 
valg til oktober. Mød op til generalforsamlingen 
den 3. oktober og få en forsmag på hvad der sker 
i FADL netop nu.  

Henrik Hannibal Hansen og Anne 
Orholm Jensen, 6. semester

SÅ LANGT TILBAGE HUN 
KUNNE HUSKE...
havde hun følt sig anderledes. Ikke 
anderledes på en god måde; bare 
anderledes. Og anderledes er aldrig 
godt lige meget hvad, folk siger. 

Selv da hun blot var en lille ranglet pige, stod hun 
udenfor klikerne. Ingen kan lide folk, der ikke 
kan passes ind. Men spørgsmålet blev hurtigt om 
mørket blot var i hendes sind eller i alt omkring 
hende, son hun selv fornemmede. 
Skyggerne begyndte allerede tidligt at dukke frem. 
Hun kan ikke huske årene uden dem faktisk. Skyg-
gernes stemmer voksede i takt med hende, og da 
hun nåede puberteten var deres stemmer så høj, at 
den til tider kunne overdøve hendes egen rationelle. 
Frygten for at være anderledes, fik de kørt op til en 
frygt for at være forkert. 
Når teenagerens problemer ramte hende, hviskede 
de selvmords-ideerne i hendes øre. I øjeblikkene 
hvor de slap hende, vidste hun det var forkert, og 
da en lærer, som så melankolien og måske faren 
lurer i hendes øjne, bad hende snakke med skolep-
sykologen, indvilligede hun. 
Rådet derfra var: grib den negative tanke, og 
tving den væk. Med dette råd i tasken begyndte 
gymnasietiden. Livet blev ikke mindre kompliceret. 
Pubertetens piger er eminente til at forestille sig, og 
lave et billede af harmoni, men når ryggen vendes 
til, kommer kniven. 
Da kæresteri lagde mere usikkerhed til voksede 
skyggerne igen. De havde aldrig været helt væk. 
Skyggerne begyndte igen hviskeriet: død, stilhed, 
lettelse. Hun fandt måden at holde dem fra livet, 
så hun ikke røg ud over kanten: smerte. Fysisk 
smerte. I starten ridsede kniven knap nok hendes 
hvide hud, men snart måtte den dryppe blodrødt 
før forløsningen kom. Løgnene fulgte sårene, og 
forstærkede bare hendes fortvivlelse. Kunne ingen 
se igennem hendes skygger og hjælpe? 
Drengen kunne først efter måneder af humørsving-
ninger og udbrud af håbløshed. Han tvang hende til 
at finde hjælp. Hjælpen var først minimal, men se-
nere bedre. Men kunne den lille pille fjerne hendes 
skygger? I starten ja, men da studiet startede, og 
hun igen skulle forholde sig til så mange men-
nesker, kom de igen. Var hun rigtig? Kunne folk 
lide hende for den hun var? Folks masker forvirrede 
hende. Øgede usikkerheden. 

Skyggerne kiggede frem igen efter et halvt vel-
signet år. Pillen kunne ikke holde dem væk. De 
trængte igennem dens tågeslør, og kniven kom 
frem fra skuffen igen. Lægen skiftede pillen, og 
sommeren kom. Roen kom over hende, og hun 
følte sig næsten almindelig. Lykkeligere end hun 
huskede før at have følt. Men skolen kom, og folks 
masker kom frem igen. Skyggerne er her igen. Kan 
lægen hjælpe hende? Eller vil de letteste være at 
begrave sig i sin egen verden væk fra maskerne? 
Eller endnu lettere at overgive sig til skyggerne? 
Men samfundets stemme ringer i ørene: selvmor-
dtanker? Hvor egoistisk! Og hvad med hendes 
efterladte? Ville de små søskende nogensinde 
forstå? Og tilgive? Ville forældrene? 
Har alle disse tanker? Og så svært ved at møde 
verden? Eller er pigen forkert? Så anderledes….

Dette indlæg har vi valgt at trykke 
anonymt, efter forfatterens ønske. 
MOK trykker normalt ikke indlæg 
anonymt, men i dette tilfælde har vi 
valgt at gøre en undtagelse.

Debat
DEBAT OG PRÆANMELDELSE

Præanmeldelse
MOKs spirrende praktikanter, Troels 
Trolle Troelsen og Mia Joe fik til 
opgave at anmelde ”Jeg erklærer 
jer nu for Chuck og Larry”, men da 
den først har præmiere på fredag og 
Martin BC var gået hjem og derfor 
ikke kunne "suge den fra Nettet", 
kommer her en præanmeldelse.

Medvirkende bla. Adam Sandler, JESSICA BIEL 
og Kevin James

Dette underfundige lille mesterværk af en film, 
handler om de to 
heltemodige brand-
mænd Chuck og 
Larry, der finder hi-
nanden under tra-
giske omstændigh-
eder, og opdager 
at venskab er et 
godt nok grund-
lag til at starte et 
ægteskab. 
Det undrer redak-

tionen at den stor-
spillende Kevin James 
(kendt fra bl.a. pragtser-
ien ”kongen af queens”) 
aldrig har modtaget 
så meget som en lille 
Emmy, men vi er sikre 
på, at en Oscar må stå 
dette geni i vente efter 
denne præstation.
Efter mange strabadser 
overlever Chuck og Lar-

ry, godt hjulpet på vej af den barmfagre JESSICA 
BIEL, de uretfærdige anklager fra myndighederne, 
får reddet verden, de mødreløse børn, de herreløse 
hunde og venskab og værdighed. 
Også Adam Sandler er velspillende og lever op til 
tidligere niveauer som ”Little Nicky”.

Se næste nummers postanmeldelse.

MOK-red./1. Praktikant Mia Joe og 
1. reservepraktikant Troels Trolle 
Troelsen, superviseret af Afd.MOK'er 
Mav og Adm.prof.doc.mok Jannie P.

...(kendt 
fra bl.a. 
pragtserien 
”kongen af 
queens”)...

...verden, de 
mødreløse 
børn, de 
herreløse 
hunde...

Til rockveganerne: En girafbille fra 
Madagascar
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