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Denne mand har manglet siden slutningen af halvfem-
serne 

Alle informationer vedrørende hans gøren og laden bedes 
henvendt til politiet i Viborg og til redaktionen på MOK 
tlf.: 25118646

Dusør: En lidt gammel brie

Spørgsmål til husarene: hvad fik snehvide da hun mødte de syv små dværge...?
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Det sker i ugen 2007/2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside:
MOK

Onsdag: 
  MOK nr 6, årgang 40 udkommer
  Generalforsamling i FADL
  kl.17 i klubben
  IMCC exchange infomøde, se s.21

Torsdag:
  

Fredag:
 Lang Fredagsbar! Yes, så skal der bajere i nakken

Lørdag:
 Ondt i håret

Søndag:
 Kom med på beat'et med 2 x DUM på Kanal 4

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE
  Intromøde RwanDanmark kl.17    
  på IMCC kontoret

Tirsdag:

Denne  redaktion

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

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

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

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

Styrende Organer
SUND-INFO
Udvalgte uddrag fra nr. 84 - 28. 
september 2007. 
SUND-info findes også i elektronisk form på 
fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. 
SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt un-
dtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser 
og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail 
til kommunikationschef Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse. Læs hele 
SUND-info på http://sund.ku.dk

Center for Sundhed og Samfund 
på KH indvies den 1. oktober
Mandag den 1. oktober indvier H.K.H. Prins 
Joachim ”Center for Sundhed og Samfund”, CSS, 
på
Københavns Kommunehospital. CSS huser dele af 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet samt Statens 
Institut for Folkesundhed, Institut for
Sygdomsforebyggelse og Det Almenmedicinske 
Hus.
Københavns Universitet er flyttet ind i det gamle 
hospital fra midten af 1800-tallet og har forvan-
dlet de
klassiske bygninger til et moderne centrum for 
undervisning og forskning inden for sundheds- og

RESUME AF DE UNGE MØDRE:

AFSNIT 11:
Et sted i Jylland møder vi moderen til 
3, Camilla. Den frodige tøs med den 
klassiske isbjørnerøv, går med drømme 
om afkom nummer 4. Da hendes prak-
tiserende læge åbenbart har undladt 
at forklare hende om principperne ved 
prævention, er hun nu igen på vej til 
selv samme for at få lavet en test.
Camilla er, modsat ægtemanden Ben-
jamin, ikke afvisende ved tanken om 
endnu et barn. Hun er af den faste over-
bevisning, at et ulige antal børn er den 
sikre vej til mistrivsel. I et tidligere afs-
nit, har den unge mor postuleret, at hun 
går efter 5 børn inden hun er 25! Man 
må sige at hun er godt på vej. Eneste 
forhindring er med hendes egne ord: 
”Hvis jeg skulle have et barn nu, ville 
det smadre min krop fuldstændig”

På Amager forbereder Christina-
musen sig på en vigtig jobsamtale. 
Hun blev efter kun 6 uger fritstillet fra 
sex-butikken Orion i Fields (7 ud af 8 
kunne ikke samarbejde med hende). 
Forberedelserne består, ud over et tykt 
lag sminke, af en privat-konsultation, 
over to Prince,  hos coach/kæreste Peter 
Kragh. Ifølge Peter er grundstenen i en 
god jobsamtale at skynde sig at frem-
lægge egne svagheder. Peter under-
streger dog, hvad man IKKE skal sige, 
hvis man søger job i butik: ”Jeg er RØV-
dårlig til at snakke med mennesker.” I 
Christina-musens tilfælde er manglen 
et rustent engelsk, - dog kompenseret 
ved et spejlblankt blik.

I Hedensted er Malou-Stella i gang med 
forberedelserne til Tinos barnedåb. El-
ler det vil sige, at Malou-Stellas mor 
Britta, er i gang med barnedåben. På 
tragisk vis er dåbskjolen bortkommet 
så lille Tino skal navngives i en kjole 
fra Martins familie. Den skarpe seer vil 
endvidere have bemærket den smukke 
inskription, der nu pryder Malou-Stel-
las højre overarm, ”Tino”. Britta påstår 
hårdnakket, at Malou-Stella i høj grad 
selv passer lille Tino. Dette er dog en 
åbenlys løgn, da det tydeligt fremgår, 
at Britta passer barnet 23 ud af døgnets 
24 timer.

AFSNIT 12:
Ugens ABSOLUTTE højdepunkt gled 
over skærmen i onsdags, da det endeligt 
blev offentligt kendt, at Christina-
musen planlægger at udvide barmen. 
Hun håber herved at kunne ”booste” 
sin manglende selvtillid. Peter Kragh 
er dog ikke udtalt begejstret, da han 
mener, at den opmærksomhed Chris-
tina herved vil få, vil puste ydermere til 
hans ulmende jalousi. Christina-musen 
har dog besluttet sig, og drager i selskab 
med mor, Peter, og en unavngiven on-
kel, af sted til Malmö for at indlægge 
sig på det skandaleramte privathospital 
”Plastikkirurgicentralen.” Beslutningen 
om at gå hele vejen har ikke været let 
for Christina, - hun er ”øre-barn” og har 
ikke gode minder fra operationsstuerne. 
Den svenske kirurg demonstrerer flot 
hvordan man dumper CEKU i kom-
munikationstræning ved at trøste 
den stortudende Christina med: Din 

stakkel! Anæstesien overtager dig nu”, 
hvorefter han går.

I Hedensted stiger Brittas temperament 
i takt med Malou-Stellas nølende for-
beredelser. To minutter i ti er Britta ved 
at eksplodere, da hendes største datter 
endnu ikke har skruet sig ned i sin, til 
lejligheden, aldeles upassende kjole. 
Sidste gang Martin og Malou-Stella var 
i kirke sammen var et par uger forinden 
til deres konfirmation…

MOK-red / Martin, 
med DUM-praktikant 
Chrisseladengangigaden
 

REDAKTIONELT
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samfundsvidenskaberne. Et nyt auditorium er 
opført, tidligere operationsstuer er indrettet til
forelæsning, sengeafsnit til kontorer og kantinen 
i kælderen er indrettet som et midtpunkt for cen-
trets
omkring 6.000 studerende og 900 fuldtidsansatte.
Efter den officielle indvielse er der indvielsesfest for 
centrets studerende og ansatte fra kl. 14 til 16.

35 specialer besøger SUND på 
karrieredagen den 11. oktober
35 af de i alt 37 lægefaglige specialer, Hjertefore-
ningen, Gigtforeningen, Forsvaret, Læger uden
Grænser m.fl. har informationsstande i vandrehal-
len og på 1. sal over kantinen i Panumbygningen, 
når
der er Karrieredag på SUND den 11. oktober. De 
studerende har undervisningsfri fra kl. 12, og
eftermiddagen igennem er der oplæg i auditorierne. 
Dagen afsluttes kl. 17 med jazz og buffet.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/karrieredag07

Symposium den 8. oktober om KU’s 
klimasatsning
Rektoratet ved Københavns Universitet inviterer 
alle forskere og andre interesserede til et internt
symposium om klimasatsningen på KU. Ar-
rangementet finder sted mandag den 8. oktober 
2007 kl.14-
16 i Festsalen på Frue Plads.
Anledningen er Danmarks værtskab for FN’s Kli-
matopmøde i 2009, hvor forskningen spiller en
afgørende rolle for hvilke målsætninger og løsn-
ingsmodeller regeringerne vil forholde sig til.
Velkomst v. prorektor Lykke Friis
Klimapolitik – nutidens sikkerhedspolitik? v. pro-
fessor Ole Wæver, Institut for Statskundskab
KU’s klimasatsning v. rektor Ralf Hemmingsen
Forskerkongres om klima v. prodekan Katherine 
Richardson, Det Naturvidenskabelige Fakultet
Studentervisioner v/ Casper Mølck, Grønt 
Netværk
Paneldebat v. prorektor Lykke Friis
Efter arrangementet vil der være mulighed for at 
mødes over lidt eftermiddagskaffe i Gobelinsalen.
Yderligere information: www.klima.ku.dk/sym-
posium2007

Oldetopia – udstilling om alder og 
aldring på Medicinsk Museion
I anledning af Medicinsk Museions 100 års jubi-

læum samt SUNDs bidrag til IARU-programmet 
Age and Longevity åbner Medicinsk Museion 
udstillingen Oldetopia om alder og aldring. Ud-
stillingen åbner den 12. oktober 2007 og er åben 
onsdag-fredag kl. 13-17 og søndag kl. 13-17 ind til 
december 2008. Med udstillingen ønsker Medicinsk 
Museion at sætte fokus på udforskningen af alder 
og aldring, og hvordan vores forestillinger om 
alderdommen er under forandring:

I Danmark er antallet af personer over 65 fordoblet 
siden 1950 og andelen af 100-årige og derover
mere end tyvedoblet. Livslængden stiger og stiger. 
Vi er på vej mod en verden af gamle. Det nye
billede af alderdommen understøttes af den 
biomedicinske forskning. Indsigt i aldringens 
processer skaber mulighed for at manipulere med 
vores levetid. I laboratorier bliver livet forlænget 
med 50 % hos rundorme og mus. Samtidig skaber 
den ny viden bedre forudsætninger for at styrke, 
forme og forynge den aldrende krop.

Udstillingen rummer otte temaer, som belyser al-
der og aldring fra forskellige perspektiver. Temae-
rne indbefatter Livets alder, Det aldrende samfund, 
Alderens tegn, Alderens sygdomme, Det lange liv, 
Med styrke – mod svækkelse, Drømmen om evig 
ungdom samt Nye livsperspektiver. Levende
rundorme, som er en af de vigtigste modelorgan-
ismer i den biologiske aldringsforskning, udstilles 
på linie med stokke og skulpturer, stumfilm og 
skalpeller.

I tilknytningen til udstillingen er fotografen og 
kunstneren Liv Carlé Mortensen blevet inviteret 
til at tage anderledes fotografier af 100-årige. Det 
er blevet til 15 erindringskollager over de 100-
åriges liv og værkerne udfordrer vores vante måde 
at portrættere de allerældste på og skaber dialog 
mellem generationerne.
Yderligere information: www.oldetopia.dk

Novo Nordisk/Novozymes 
indkalder ansøgninger til 
scholarstipendier
Novo Nordisk og Novozymes indkalder ansøgninger 
til scholarstipendier for speciale- eller
forskningsårsstuderende ved danske universiteter 
og universitetet i Lund inden for bioteknologi 
og de farmaceutiske videnskaber, herunder 
bioinformatik, mikrobiologi, molekylær-biologi, 
medicinalkemi, biofysik, farmakologi, farmaci og 
drug delivery.

Hvert stipendium er på 72.000 kr. for et helt år og 
kan ikke forlænges. Der kan dog søges om kortere 
perioder. Stipendiet udløses i perioden fra 1. feb-
ruar til 1. september 2008 og der er frist for
ansøgning den 1. november 2007 kl. 12.
For at komme i betragtning skal det ansøgte projekt 
have en kontaktperson på Novo Nordisk eller
Novozymes, som ønsker at følge og evt. vejlede 
projektet. Virksomhederne kan derfor kontaktes for 
at identificere relevante kontaktpersoner.
Ansøgninger fås hos Novo Nordisk.
Yderligere information:
Novo Nordisk A/S, att. Berit Albrechtsen, tlf. 
4442 3810,
BAL@novonordisk.com

KU’s oversættelsescenter 
hjælper med sprogrevision af 
videnskabelige artikler
Københavns Universitet har et oversættelses-
center, hvis sprogrevisorer og oversættere er
universitetskandidater med engelsk eller andet 
sprog som modersmål. Oversættelsescenteret 
tilbyder hjælp til sproglig redigering af artikler og 
andet materiale.
Interesserede kan sende artikler og andet materiale 
og få et uforpligtende tilbud på pris og deadline.
Yderligere information: Oversættelsescentret, 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,
Njalsgade 130, lok. 24.2.58, 2300 Kbh. S, tlf. 3532 
8590, oc@hum.ku.dk,
www.oversaettelsescentret.dk

Konference den 19. november om 
de professionelle samtaler
Det Humanistiske Fakultet indbyder til konfer-
ence om de professionelle samtaler, der finder 
sted i en
universitær sammenhæng: efter-eksamens-
feedbacksamtaler, coaching af studerende og 
undervisere,
kollegiale supervisioner, MUS osv
Konferencen finder sted mandag den 19. november 
2007 kl. 10.30-16.15 på Københavns Universitet
Amager, lokale 23.0.49, Njalsgade 126, bygning 
23.
Der er frist for tilmelding den 12. oktober hos 
akademiskskrivecenter@hum.ku.dk
Yderligere information: http://cms.ku.dk//upload/
application/pdf/1f735354/samtaleformer.pdf

Studietilbud

INTRODUKTION TIL 
UNDERVISNING PÅ 
DET SUNDHEDSVIDEN-
SKABELIGE FAKULTET 
GRUNDKURSUS FOR 
UNDERVISNINGSAS-
SISTENTER

Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab tilbyder et 
pædagogisk grundkursus for 

TIL DIG, SOM ER NY 
STUDERENDE PÅ SVF
- OG SOM HAR BRUG 
FOR LIGE AT FÅ PUD-
SET EVNERNE AF, NÅR 
DET GÆLDER NOTAT-
TEKNIK, LÆSESTRATE-
GI OG OVERBLIK IFT. 
STUDIEFORLØBET 
– LÆS HER!
Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab - PUCS - tilbyder 
igen i år et kursus i studieteknik, som 
afvikles over 3 dage i hhv. oktober og 
november måned 2007.

Du får her mulighed for opøve dine evner i

·Læsestrategi: Hvordan bliver man en bedre læser 
og får nemmere ved at følge med?

·Notatteknik/repetition: Hvordan bliver man bedre 
til at tage notater og huske det, man har læst?

undervisningsassistenter. 

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion - at give deltagerne redskaber, således 
at de efter endt kursus behersker case- og klas-
seundervisning.

Tid:
Den 13. – 14. november 2007, kl. 09:00 – 16:00.

Sted:
Oplyses senere

Undervisere:
Ingeborg Netterstrøm, lektor, PUCS
Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, PUCS

Målgruppe:
Studenterundervisere ved Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet (SVF) og kandidater, der er eller 
forventes ansat som undervisningsassistenter 
ved SVF.

Tilmelding:
Annelise Wildenradt a.wildenradt@pucs.ku.dk.

Program:  www.pucs.ku.dk

·Studiemotivation: Hvordan undgår man den 
kronisk dårlige samvittighed, får mere overblik og 
bedre arbejdsrytme?

Læs mere om kurset på www.pucs.ku.dk

Underviser: Mag.art. Trine Juul

Pris: Gratis

Tilmelding: a.wildenradt@pucs.ku.dk

Pladserne - hvoraf der er ca. 135 - tildeles efter 
først-til-mølle princippet.

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

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

SEPTEMBER-OKTOBER:
ONS 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

ONS 7/11 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TOR 8/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 15/11 Ledundersøgelse 16.15-19.30

TOR 15/11 Avanceret sutur 16.15-19.30

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan kun ske pr mail til 
ceku@rh.regionh.dk.
Sted: Center for Klinisk Uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

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

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

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)

Målet med kurset er at give studerende redsk-
aber 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 inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
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 tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for 
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på 
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

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

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

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

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er un-
dersøgelsen af led. Kurset er udviklet i samarbe-
jde 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 ledundersø-
gelser for OE og UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før 
vikariat og for intereserede.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

KARRIEREDAG 2007
Hvad vil du være når du bliver 
stor?

Vil du redde liv i Afrika
Eller drømmer du om et liv som
forsker eller måske landsbylæge

Mulighederne er mange.

Derfor inviterer fakultetet studerende på alle 
semestertrin til

Karrieredag
Torsdag d. 11/10 kl. 12
på Panum

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

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

Vi glæder os til at se dig
Se mere på http://sund.ku.dk/for_studerende/kar-
rieredag07/

STUDIET

Mok-lærling Troels i sit livs rolle
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Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 40-41 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
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 
Mandag 8/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Mandag 8/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager Liberoth 
Onsdag 10/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 11/10 1200 – 1300 0900 – 1200 Jesper Marsner Hansen 
Torsdag  11/10 1100 – 1200  1200 – 1500  Jonas Vestergaard Iversen 
Torsdag 11/10 1900 – 2000 1730 – 1900 Stine Birkelund 
Fredag 12/10 1400 – 1500 1100 – 1400 Rasmus Storch Jakobsen 
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. 
OBS! Den internationale studievejledning holder lukket i uge 41-42
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                            

SAMARBEJDE 

OG VÆRDIGHED

om borgersamarbejde 

i den off entlige sektor

REDIGERET AF LILLY JENSEN OG SVEND ERIK JENSEN

Ligeværdighed i borgersamarbejde i den off entlige 

sektor er et ideal, som i praksis kan tilstræbes og 

praktiseres, hvis begge parter går ind til mødet med 

en klar bevidsthed om betingelserne. Bogen skaber 

klarhed om, hvad ligeværdigt samarbejde vil sige, 

og den giver samtidig en karakteristik af ligeværdigt 

samarbejde, så det teoretisk og praktisk bliver mere 

forståeligt.

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

276 SIDER 
KR. 268,- 

(VEJL.)

ANNONCER
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RESERVELÆGEVIKARIAT 
PÅ SØNDERBORG 
SYGEHUS, KIRURGISK 
AFDELING.
Til Sygehus Sønderjylland, kirurgisk klinik, 
Sønderborg Sygehus er der 2 uklassificerede læ-
gevikariater ledige i organkirurgi pr. 1. oktober 
eller efter aftale.
Længden af vikariatet kan aftales individuelt, 
men der er mulighed for fortsættelse til 1. marts 
2008 evt. længere.

Kirurgisk klinik Sønderborg varetager colorectal-
kirurgi samt alle akutte urologiske patienter i 
optageområdet.

Arbejdet vil bestå af forvagter, journalskrivning, 
assistere til operationer og andet. Du vil indgå på 
lige fod med øvrige turnuslæger i forvagtslaget og 
der er også mulighed for nattevagter.

Sygehuset stiller boliger til rådighed.

Arbejdsstedet er:

Sygehus Sønderjylland
Kirurgisk klinik, Sønderborg Sygehus
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Løn og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til over-
enskomst og er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder 
at der ved ansættelsessamtalen skal drøftes gensi-
dige forventninger til dit lønniveau.
Send din ansøgning til:

Sygehus Sønderjylland
Att: Tom Bonnesen
Kirurgisk klinik
Sønderborg Sygehus
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Eller endnu bedre til:

Tom_bonnesen@sbs.sja.dk
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte Tom Bonnesen, kirurgisk klinik, Sønderborg 
Sygehus 74182301.

DANSK BØRNELUNGECENTER, 
RIGSHOSPITALET

SØGER STUDENTERMEDHJÆLPER/ 
-FORSKNINGSASSITENT

til løsning af opgaver i Børnerespirationsfysiolo-
gisk Laboratorium.

DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behan-
dling af lunge- og astmasyge børn og unge samt 
voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Dan-
mark. Børne Respirationsfysiologisk Laboratorium 
er en integreret del af Dansk BørneLungeCenter, 
Børneafdelingen Rigshospitalet. Laboratoriet 
fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle 
patienter som led i rutine, dels på udvikling af nye 
metoder og tilpasning af gamle metoder til måling 
af forskellige facetter af især små børns og svært 
lungesyge børn og unges lungefunktion.

Du vil blive grundigt oplært i de forskellige lunge-
funktionsmetoder og vil derefter selvstændigt og 
under supervison skulle varetage målingerne. 
Ansættelsen giver selvsagt gode muligheder for et 
grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme 
indenfor pædiatri. Med din ansættelse bliver du en 
del af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og 
OSVAL-studenter. 

Ansættelsen er foreløbig for 3 mdr med mulighed 
for forsættelse i et prægraduat forskningsår (læs 
evt mere herom i MOK nr V, 26-9-07 eller på www.
medicin.ku.dk eller på www.sis.ku.dk).

Tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen indebærer normal dagarbejdstid på 
alle hverdage. 

Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgn-
ing på mail inden den 15.10.07 til:

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
Phone: +45 3545 1353
Fax: +45 3545 6717
E-mail: kgn@dadlnet.dk

ARBEJDE I ET FORSKN-
INGSPROJEKT OMHAN-
DLENDE KRITISK SYGE 
PATIENTER.
Vil du være med til at gøre 
patientbehandlingen bedre?
·Vi søger 8 - 10 projektmedarbejdere til varetagelse 
af måling af blodtryk, puls, saturation og respi-
rationfrekvens på indlagte patienter på Herlev 
Sygehus om aftenen i perioden medio oktober til 
ultimo december. 

·Hver projektmedarbejder forventes at have ca. 1 
arbejdsdag/vagt pr. uge og arbejdstiden vil være 
fra kl. 15.30 til kl. 22.00. Projektmedarbejderne 
kan selv lægge vagtplan for perioden således at 
alle dage (incl. weekends og helligdage) bliver 
dækket.

·Aflønning vil være: kr 160,-/time på hverdage. 
Lørdag, søndag samt helligdage kr 200,-/time. 
·Du skal være pligtopfyldende og omhyggelig, 
god til at kommunikere med patienter, pårørende 
og personale og indstillet på at gennemføre hele 
perioden. Det vil være en fordel at have klinisk 
erfaring.
·Som medarbejder på projektet vil du blive en del 
af et forskerteam. Du vil i løbet af din ansættelse 
dels få et indblik i hvordan læger og sygeplejersker 
arbejder på en almindelig sengeafdeling, 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 an-
søgning og mail den til:
Læge Lone Fuhrmann
Dansk Institut for Medicinsk Simulation
E.mail: LONFUH05@herlevhosp.kbhamt.dk
Tlf 44884488, lok 83674 el. 82632

SKOLARSTIPENDIAT 
SØGES! 
Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
en skolarstipendiatstilling. Personen vil stå for et 
projekt der indgår i vores forskning med sigte på at 
mindske omfanget af hjerteskade efter en blodprop. 
Projektet arbejder med en model der benytter isol-
erede rottehjerter i en perfusionsopstilling. I lyset 
af de seneste spændende resultater ønsker vi nu 
at udvide modellen til isolerede hjerteceller, især 
med henblik på at studere apoptosens rolle efter 
en blodprop i hjertet. 
Projektet kører i samarbejdet med Kardiologisk 
Laboratorium på Rigshospitalet, og har en stor 
klinisk relevans. 
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL II-op-
gaven, eller være en optakt til et ”forskerdiplomår” 
(se SIS-hovedside  Sundhedsvidenskab  Indholds-
fortegnelse  Prægraduat forskningsuddannelse ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)

Du er meget velkommen til at kontakte Marek 
Treiman, Panum Instituttet  M.Treiman@mfi.
ku.dk, tel. 3532 7510.  Du kan også kontakte den 
nuværende studerende i laboratoriet Alvilde Os-
sum, aossum@mfi.ku.dk , og/eller komme forbi 
laboratoriet (Panum, 6.6.24) og få en nærmere 
orientering.  

Postanmeldelse 
MANGT EN TÅRE BLEV KNE-
BET, UNDER AFSPILNINGEN AF 
DENNE FILM. 

Grunden var dog ikke den halv time lange 
tårevædede afslutning, hvor Chuck og Larry 
lærer hvad rigtig venskab betyder, og at bøsser 
ikke er onde mennesker. Instruktøren Dennis 
Dugan og manuskriptforfatterne Barry Fanaro 
& Alexander Payne misbruger på det groveste 
budgettet på rundt regnet 85.000.000$ og de 
to skuespilsguruer Adam Sandler og Kevin 
James. Til den store overraskelse for de to 
undertegnede er det ikke lykkes at udnytte 
de åbenlyse talenter. Derfor følger nu et lille 
resume af filmen, så det ikke skulle blive nødv-
endigt for nogen at bruge tid på at se den:

Kvindebedåreren Chuck er bedste venner med 
Larry, som redder hans liv i en farlig brand (meget 
spændende scene, hvor man ebber af spænding, da 
Larry råber ”bare rolig Chuck jeg griber dig (fra 10 

meters fald…)” 
og Chuck svarer 
”Nej! Red dig 
selv”), og som 
tak for denne 
tjeneste skylder 
han Larry at 
gifte sig med 
ham (logisk). 

Så gift bliver de, men de onde myndigheder tror 
ikke på det, så de må flytte sammen, og få hjælp 
af den enormt kloge (læs: lækre) Jessica Biel. 

Undervejs lærer de en 
masse ting om livet, ven-
skab og den store farlige 
neger på brandstationen 
(Badescenen, hvor TO 
stykker sæbe bliver tabt 
efterfulgt af en akavet 
stemning, som kun den 
store farlige neger kan 
redde ved at samle dem 
op, og springe ud som syn-
gende dansende bøsse, er 

f.eks. meget god…). Det hele ender med en lang 
retsag, hvor Chuck og Larry ender med at måtte 
tilkendegive deres svindelnummer til stor ærgrelse 
for Jessica Biel, som bliver meget såret og græder. 
Naturligvis bliver de ikke straffet, for de fortæller 
hvor kede af det de er, og hver meget de har lært 
og hvor gode mennesker de er. Til gengæld er der 
lige et HELT kvarter til sidst hvor alle skal blive 
gode venner og være glade med dejlig musik i 
baggrunden.

Vi ville gerne uddele nogle MOK-hoveder, men 
egentlig burde Chuck og Larry bare give os no-
gle….

Skrevet af praktikanterne

...springe ud 
som syngende 
dansende 
bøsse...

...Badescenen, 
hvor TO 
stykker sæbe 
bliver tabt...

ANNONCER



Pengemaskiner?

Du kommer til at gøre en forskel. Det ligger i faget. Vælger 
du et job på den anden side af bordet, får du også indflydelse
på din arbejdsdag og mulighed for at påvirke fremtidens 
patientbehandling.

Dette er ikke en stillingsannonce, men en invitation til et
møde, hvor du kan danne dig et billede af en branche, der er
mere omtalt for sine penge, end for den forskning, behand-
ling og kvalitetssikring, vi drives af. 

Mød os den 25. oktober kl. 16.30
Og hør om, hvorfor læge Lene Juncker-Jensen har valgt at
arbejde i det private erhvervsliv og om, hvilke udfordringer
og muligheder du kan forvente med din baggrund.

Måske får du øjnene op for en mulighed, du ikke anede eksi-
sterede. Under alle omstændigheder kommer du tættere på
branchen og kan danne dit eget indtryk. 

Se hele programmet på karriere.pfizer.dk 
og tilmeld dig der senest 12. oktober. 
Vi henter alle deltagere ved Panum 
Instituttets hovedindgang kl. 15.30.
Bussen kører tilbage igen 18.30.

Pfizer Danmark l Lautrupvang 8 l 2750 Ballerup l Tlf. 44 20 11 00 l www.pfizer.dk



9KREDSFORENINGEN

������������������������������
�����������������
��������������������������
����������������

������������������������������
�����������������
��������������������������
����������������

�������
�����������������
���������������
����������������

������������
�������������������������
��������������������������������
��������
�����������������

���������������
����������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������

������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������

������������������
�������������������������������
����������������������������
� ������������������������
�����������������������������������
� �������������������������

�������������
�������������������
����������������
���������������
�����������
������������
�������������

��������������������

��������������������
�����������������
�
���������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������������������������

�������
������������������������������������
����������������������

������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������

�

�������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������

�
�����������������������������������������
������������

����������������������
������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������

���������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������

���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������

�����������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������

���

������������������



10 KREDSFORENINGEN

������������������������������
�����������������
��������������������������
����������������

����������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������

�������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������

��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

������������������������������������������
����������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�
���������

����������������������
�
����������������������
�
��������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
��������������������������������������
�
�������������������������
�
����������������
�
�����������������������������������������������
�
�����������������������������������
�
�������������

�������������������������������������������������

�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
������������������������������������������������������

FITNESSCENTER FOR FADL

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

�����������������
���������������������������



11KREDSFORENINGEN

������������������������������
�����������������
��������������������������
����������������

�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������

�����������������������
����������������

������������������������
���������������

��������� ���������������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������
�����������������������

������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������

�������� �������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������������

��������������������������������������

��������� ����������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������������
�
����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������



12
1 ÅR I STUDIENÆVNET
- OG HVAD SÅ?

Af Sabrina Eliasson og 
Line Malmer Madsen

Medicinerrådet (MR) fik ved valget i december 2006 
valgt 2 ovennævnte kandidater i studienævnet.
Medicinerrådet kæmpede dengang som nu for at 
studiet skal give mening, at man altid skal modtage 
den bedste undervisning (uanset metoden) og at 
de studerende altid skal have et stedet at kunne 
henvende sig med deres holdninger.

I, DE STUDERENDE, ER BAG-
LANDET!
Studienævnet holder møde hver 3. uge men der er 
mere i at sidde i studinævnet end blot at komme 
til møderne. Arbejdet imellem møderne tager tid, 
og vi har i den forbindelse haft stor glæde af vores 
bagland af studerende, som møder op på MR’s 
møder og beretter om deres semestre og holdninger 
til studiet generelt. Uden deres input havde det 
været vanskeligt at have en kvalificeret holdning 
til de semestre, vi ikke selv går på. 
For at få fat i endnu flere studerende har MR 
oprettet ”semester-grupperum”, således at de 
studerende, der sidder i semesterudvalget, har en 
direkte kontakt til det semester, de repræsenterer. 
Vi håber, I vil benytte jer af det.

REVISION AF 6.-9. SEMESTER
På det seneste har 6.-9. semesters-revisionsudval-
get gjort arbejdet færdigt, og MR’s repræsentanter 
har skrevet flere bilag til den færdige rapport. 
Disse bilag har vi gennemarbejdet, og derfra lavet 
et færdigt forslag vedr. forbedringen af undervis-
ningen på 6. og 8. semester, som kan læses her 
nedenfor.

FORBEDRING AF 10.SEMESTER
MR har også taget bolden op, hvad angår proble-
merne på 10. semester. Også dette har ført til et 
konkret forslag, der er sendt til behandling i studi-
enævnet i denne uge. (Kan læses nedenfor)

PROBLEMER MED DET NYE 4. 
OG 5. SEMESTER
Et mere dystert punkt i studienævnsarbejdet er den 
nye studieordning 2006, idet nogle medlemmer af 
studienævnet, så sig nødsaget til at revurdere det 
nye 4. semester på baggrund af en henvendelse 
(læs: trussel) fra undervisergruppen på 4. semester, 
da de mente, at en eksamen i både hjerte-lunge, 
mave-tarm OG energiomsætning ville blive for 
hård (det er underviserne selv, der laver sættene 
og dermed sætter niveauet!). Dette har ført til, 
at studienævnets øvrige medlemmer fandt det 
nødvendigt at bremse den planlagte nedflytning 
af kursus i energiomsætning til 4. sem. i stedet for 
at kræve en fair eksamen af undervisergruppen, 
som i øvrigt har kendt til den nye udformning 
af semesteret i over et år. Vi har sammen med 
Medicinerlisten kæmpet indædt imod dette tilbag-
eskridt, men da ikke alle studenterrepræsentanter 
var enige, har dette ført til, at de studerende på 4. 
semester stadig ikke ved, hvordan deres semester 
og eksamen kommer til at se ud. 

EKSAMEN PÅ 5. SEMESTER
Når man læser studieordningen 2006, kunne ek-
samen på 5. semester til foråret se ud til at være 
besluttet lige lovlig hurtigt. Den afsatte tid til Nyre-

Endo-delen er angivet til at være 4 timer, mens den 
til Immu-Pato-delen kun er 2 timer. Dette, mener 
vi, må være en fejl, og vi har derfor med baggrund 
i, hvor mange essay-(skrivetunge) spørgsmål, der 
findes i de respektive emner udfærdiget et forslag 
til, hvordan de to eksamener i Immu-pato og Nyre-
endo skal se ud. Vi ser ingen grund til, at den ene 
skal have mere tid end den anden og foreslår derfor 
to 3-timers skriftlige eksamener.

 

MEDICINERRÅ-
DETS FORSLAG TIL 
FORBEDRING AF 6. 
OG 8. SEMESTER
Af Melanie Veber, Eva Wetke og 
Sabrina Eliasson

Synes du også mikrobiologikurset fylder for 
meget på 6. semester?

Eller at det er nonsens at skulle læse Miljø-
medicin op samtidig med din endokrinologi fordi 
det OGSÅ indgår i eksamenssættet?

Eller er du også træt af skulle læse arbejds-
medicin oven i al medicin og kirurgi på 8?

Medicinerrådet har fremsendt følgende 
forslag for at forbedre DIT studie:

3-TRINS RAKETTEN!!!

•

•

•

6. semester startes med et introduktion-
skursus i Basal Farmakologi (fra 4. og 5. 
sem.), Toksikologi (fra 8. sem.) og Miljø- og 
arbejdsmedicin (fra hhv. 6. og 8. sem.)

Kurset skal have sin egen 3-timers 
tentamen med hjælpemidler

De arbejdsmedicinske klinikker i inha-
lationssygdomme og bevægeapparatsy-
gdomme fra 9. semester skal integereres 
med kurserne i Lungemedicin og Bevæge-
apparatet på 6. semester.

Mammasygdomme flyttes op til Onkologi-
plastickirurgi på 8. semester

Kursus i Mikrobiologi afkortes med 1 uge 
som flyttes til 8. semester

Ingen arbejdsmedicin på 8. semester!

Videnskabsteori på 8. semester skal af-
vikles vha. hjemmeopgaver og ikke indgå 
i eksamen på 8. semester

Forslaget skal debatteres i studienævnet 
onsdag d. 3. oktober kl. 15, så hold øje med 
WWW.MEDICINER.NU for at se om fors-
laget bliver godkendt.
 

•

•

•

•

•

•

•

FORBEDRING AF 10. 
SEMESTER- HVAD 
SKAL DER TIL?
Politikpapir Medicinerrådet, Oktober 
2007

10. semester har siden indførelsen af Studieordn-
ing 2000 været et af de semestre, der aldrig har 
fungeret optimalt. Semesteret har nu kørt i alt 6 
gange, og evalueringerne har vist sig at give den 
samme klage over semesteret: Det er forvirrende 
at have klinikundervisningen i rul uafhæn-
gigt af klinik-rullene.
Desuden vil børnepsykiaterne gerne have flere 
timer.

BAGGRUND
10. semester indeholder i øjeblikket 3 rul under-
visning og 3 rul klinik i hhv. Social medicin, psyki-
atri/børnepsykiatri og neurologi/neurokir. Udover 
dette indeholder semesteret kursus i retsmedicin, 
som er spredt ud over hele semesteret.
Problemet er i øjeblikket, at man tildeles under-
visnings- og klinikrul ”tilfældigt”. Dvs. man kan 
have undervisning i psykiatri 3 måneder, før man 
har sin klinik i psykiatri og vice versa...

FORSLAG
Underivsningsrullene triples så disse tilknyttes 
klinikrullene. Dette betyder, at alle studerende 
modtager den relevante undervisning umiddelbart 
før deres klinikophold:

Uge Rul 1 Rul 2 Rul 3

1 Blok1. 
neurologi/
neurokir.

Psykiatri Klinisk social-
medicin

2-6 Klinik
neurologi/
neurokir

Klinik
psykiatri

Klinik Social-
medicin

7 Blok2
klinisk
social-
medicin

Blok2 
neurologi/
neurokir

Blok2 
psykiatri

8-12 Klinik 
social-
medicin

Klinik 
psykiatri

Klinik
psykiatri

13 Blok3
psykiatri

Blok 3
Klinisk 
social-
medicin

Blok 3 
Neurologi/
Neurokir.

14-18 Klinik
psykiatri

Klinik
social-
medicin

Klinik 
neurologi/
neurokir.

19-20 Eksamener i psykiatri eller neurologi/
neurokir., i klinisk socialmedicin og i 
retsmedicin

Retsmedicinundervisningen om onsdagen i 
klinikugerne fastholdes. 

MEDICINERRÅDET
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Hold 
2

Børnep-
syk

Klinisk Social-
medicin

Hold 
3 
osv..

Psykiatri

For at give børnepsykiaterne mulighed for at 
få flere timer kan man samle undervisningen i 
neurologi/neurokirurgi sammen, så der er klinik 
man, tirs, tors og fredag og derved ”spare” to uger 
op i slutningen af kurset. Dette giver mulighed 
for en uges undervisningsfri og en uges ekstra 
børnepsykiatri:

Hold
nr

Uge 1 Uge
2- 4

Uge 5 Uge 6

Hold 
1

Un-
der-
vis-
nings-
blok

Neuro-
logi/
Neuro-
kirurgi

Børne-
psyk
eller 
undervis-
ningsfri

Børne-
psyk 
eller
under-
vis-
n i n g s -
fri

Hold 
2

Børne-
psyk

K l i n i s k  S o c i a l -
medicin

Hold 
3 
osv..

Psykiatri

Dette vil give 2 ugers børnepsykiatri i umiddel-
bar forlængelse af hinanden (evt. afbrudt af den 
klinik-fri uge). Dette vil dog ske på bekostning af 
læsedagen i neurologi-klinikrullet.

KONKLUSION
Undervisningen bør triples, så alle får den rel-
evante undervisning inden deres klinikophold. 
Dette vil højst sandsynligt koste noget af den 
centrale Panumundervisning i form af sau-timer 
der omlægges til forelæsninger, men vi mener 
dog stadig, at forslaget i sin helhed vil forbedre 
semesteret markant.

 

INVITATION TIL MEDICINERRÅ-
DETS GENERALFORSAMLING (GF)
torsdag d. 25. oktober kl. 16:15 i Store Mødesal

På GF’en vælges MR’s kandidater til studienævnet og du har her mulighed 
for at stemme på dem, du mener, skal kæmpe for din sag i studienævnet

DAGSORDEN:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Beretning fra udvalg og tillidsposter
Vedtagelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:

formand
økonomisekretær
kontaktperson til Studenterrådet
kontaktperson til Studienævnet for Medicin
kontaktperson til Sundrådet

Valg af revisor
Opstilling af kandidater til studienævnet for medicin
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser, herunder Uni-
versitetsbogladen og MOKs bestyrelse.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
Eventuelt

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

11. SEMESTER: 
TENTAMEN ELLER EKSAMEN?

Af Liv E. Lauritsen stud.med. 12. sem.,
repræsentant for de studerende 

i 11. semester-udvalget
Aktiv i MedicinerRådet (MR)

www.mediciner.nu

I 11.semester-udvalget gjorde 
jeg som studenterrepræsent-
ant opmærksom på, at vi i 
MR (tidligere MSR) havde fået 
adskillige henvendelser fra 
11.sem.-studerende, der efter 
deres tentamen havde ønsket, 
at de var blevet evalueret med 
en karakter i stedet for bare 
”bestået/ikke bestået”. Til 
tentamen var der alligevel så 
mange eksaminatorer, der gav 
den studerende en (uofficiel) 
karakter, for de flestes ved-
komne en god karakter, der 
lå i den høje ende af skalaen, 
som mange gerne ville have 
haft officielt. I tidligere evalu-
eringssvar af 11. semester var 
der også mange studerende, 
der gav udtryk for et ønske om 
en karaktergivende eksamen. 
Fra undervisernes side kunne 
man også godt tænke sig en 
ændring tilbage til eksamen 
begrundet i en generel fornem-
melse af et fald i kundskab-
sniveau efter genindførelsen 
af tentamensformen.  

TENTAMEN VS. EKSAMEN
Alt dette førte til, at der på studienævnsmøde d. 12. sep. blev 
diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at genindføre 
karaktergivning på 11. semester. Eftersom studienævnet 
ikke var enigt, blev det besluttet at undersøge de studerendes 
holdninger. Man vil, via PUCS, spørge de studerende på hhv. 
11. og 12. semester om, hvad de mener om dette. På den måde 
kan man lave en beslutning ud fra flertallets holdning, også 
fra dem der har oplevet tentamen. 

Efter henvendelser fra studerende til studenterrepræsent-
anten/MR, har den måde, hvorpå man får meddelt sit resultat 
af tentamen på, været oppe og vende i udvalget. Der var nogle 
studerende, der ikke synes det var rart, at evt. patienter og 
medstuderende var til stede. Meddelelsen om bestået/ikke 
bestået og evt. kommentarer forgik eksempelvis på gangen og 
ikke inde i eksamenslokalet. Resultatet af denne diskussion 
blev, at hver enkel underviser på forhånd skal afklare med sit 
hold, om der er studenter, der ønsker resultatet meddelt uden 
de øvrige studenters tilstedeværelse.

Har du som nuværende eller tidligere 11. sem.-
studerende kommentarer eller lign. 
er du meget velkommen til at rette 
henvendelse til mig som studenter-
repræsentant enten via grupperum-
met: 11semesterudvalg@punkt.ku.dk 
eller via MR: medicinerraadet@punkt.
ku.dk. 

MEDICINERRÅDET
MERE BØRNEPSYKIATRI
Der er i øjeblikket allerede en uges børnepsykiatri i 
første uge af klinik-rul i klinisk socialmedicin, som 
kører parallelt med de andre rul:

Hold 
nr

Uge 1 Uge 2 Uge 3- 5 Uge 
6

Hold 
1

Under-
vis-
nings-
blok

Neurologi/Neurokirurgi
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REFERAT MR-MØDE 
DEN 6/9 - 07
Til stede: Steven Andersen (4. sem.), Kim Jensen 
(4. sem.), Line Malmer (7. sem.), Anders Skjelsager 
(5. sem.), Mie Christensen (6. sem), Joachim Mygh 
(5. sem.), Jakob Wägström (2. sem.), Rasmus Pin-
nerup (2. sem.), Lis Lauritsen (12. sem.), Melanie 
Veber (11. sem.), Eva Wetke (9. sem.), Sabrina 
Eliasson (8. sem.) og Line Engelbrecht (4. sem.). 
Mødeleder: Sabrina, referent: Line E.

1. Formalia 
Dagsorden godkendt, referat godkendt

2. Nyt fra semestrene 
1. sem.: Problemer pga. manglende studiekort, cpr. 
numre, etc., så f.eks. mange svenskere ikke vidste, 
hvor de skulle møde op til erhvervsdagen.  

2. sem.: Allerede mange aflysninger af forelæs-
ninger. Sabrina videresender oplysninger til ud-
dannelsesprodekanen, som er i gang med at gøre 
noget ved sagen.

3. sem.: Ingen til stede.

4. sem.: problem med Absalon, da ingen kunne 
komme ind de første dage og derfor ikke kunne 
forberede sig til undervisning. Problem med stort 
antal sider, der skal printes ud efter at kompendiet 
blev afskaffet. Forespørgsel om energiomsætningen 
på 4. semester: Energiomsætningen er blevet flyttet 
tilbage til 5. semester men KUN for dette efterår. 
Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe under 
dekanen, der skal komme med et forslag til hvordan 
energiomsætningen skal placeres. Studienævnet 
har nedsat et bachelorudvalg, hvis første opgave 
bliver at kigge på 4. semester i forhold til det forslag 
dekanens udvalg kommer med 5. oktober. 

5. sem.: Der er i øjeblikket OSVAL-uger

6. sem.: Semestret er startet fint. 

7. sem.: Obligatorisk undervisning i blodtypese-
rologi er på et meget basalt niveau. Der er ingen, 
der synes at vide, om undervisningen er obligator-
isk, så fremmøde bliver ikke checket,.

8. sem.: Også aflyste forelæsninger eller yngre 
læger som ”stand-ins”. Dette er ikke acceptabelt 
og skal indberettes.    

9. sem.: Medicinsk sociologi er et meget velfunger-
ende. Undervisningen er utroligt veltilrettelagt og 
underviserne gør meget ud af planlægningen. 

10. sem.: Ingen til stede

11. sem.: Undervisning er god og fungerer godt.

12. sem.: Stille og roligt, dog meget fri, når man 
starter med case-rullet, hvilket måske skønnes 
som værende lidt spil af tid. Også her en udebleven 
underviser.

3. nyt fra udvalg
Fremlæggelse ved Eva af rapporten fra 6.-9. semes-
terrevisionsgruppen:
Baggrund: Ny studieordning (2003-studieordnin-
gen for kandidatdelen) skulle revideres. Til revision 
af 6. til 9. semester har der været nedsat et udvalg 
under studienævnet med repræsentanter for de 
involverede fag samt to studenterrepræsentanter 
(Anne Holm, 11. sem og Eva Wetke, 9. sem, som 
blev erstattet af Melanie Veber og Kristoffer Vo-
gler, begge 11. sem). Udvalget har med sine seks 
møder fra december ’06 til juni ’07 været et hurtigt 
arbejdende udvalg.
Overordnet har der været enighed om, at struk-
turen med skiftevis teori og klinik er god, og at 
generelle problemer i form af for eks. overlap 
mellem klinisk og paraklinisk undervisning kan 
løses med en styrkelse af kommunikation un-
derviserne imellem, bedre målbeskrivelser, samt 
placering af ansvar i forbindelse med den nye 
institutstruktur. 
De største forandringer, udvalget anbefaler, er 
indførsel af introduktionskursus med fokus på især 
kliniske færdigheder på 7. semester, forkortelse 
af mikrobiologisk øvelseskursus fra tre til to uger 
samt indførsel af introduktionskursus i farmakologi 
(nuværende undervisning på 4. og 5. semester). 
Patologi har behov for en styrkelse, eftersom kan-
didatundersøgelsen viser, at nyuddannede læger 

REFERAT EKSTRA-
ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I MSR 
D. 13/7 – 07

1. Formalia
Sabrina valgt til mødeleder
Line E. valgt til referent
Formalia vedr. indkaldelsen er over-
holdt

2. Behandling af navneændrings-
forslag
Det er vedtaget enstemmigt at ændre 
fagrådets navn fra ”Det Medicinske 
Studenterråd” (”MSR”) til ”Medicin-
errådet” (”MR”) trædende i kraft fra d. 
1/9 – 07.

3. Evt.
Intet til evt.

ikke føler sig tilstrækkeligt kompetente. Udvalget 
foreslår indførsel af et kursus måske på 7. sem, 
men den konkrete udformning af kurset er stadig 
under udarbejdning. Endvidere forslår udvalget 
en omlægning af eksamensformen, så der ikke 
kommer forudsigeligt ”små” fag på 6. semesters 
eksamen, men i stedet et jokerspørgsmål i stil 
med eksamen på 8. semester. Udvalget var enige 
i det hensigtsmæssige i at samle arbejdsmedicin 
og miljømedicin, men skønnede, at der ikke ville 
være mulighed for store rokader og dermed ikke 
plads til et samlet kursus, og har derfor foreslået 
at beholde opdelingen; dog skal arbejdsmedicinske 
klinikker fra 9. semester samles med undervisnin-
gen på 8. semester. Miljømedicin foreslås evalueret 
udelukkende med hjemmeopgaver.

Foran os står nu et arbejde med den nøjere ud-
formning af disse kurser/forandringer. Specielt skal 
eksamen sikres i form af specifikke beskrivelser af 
især ”joker”-spørgsmålet, patologikurset skal være 
rimeligt i forhold til vores brede basisuddannelse 
som kliniske læger, for eksempel kan obduktion 
indføres som et element i logbogen på 7. semester. 
Farmakologikurset skal sikres et klinisk relevant 
indhold, og ligeledes skal arbejdsmedicin gøres 
bedre – måske kan man finde en måde at samle 
faget med miljømedicin på trods alt? Eva, Anne og 
Melanie har skrevet forslag vedr. patologikurset, 
farmakologikurset (i samspil med toksikologi, 
miljø- og arbejdsmedicin), det kliniske introkursus, 
samt geriatri (i samarbejde med professor Peter 
Schwartz og lektor Claus Moe). Vi forventer et stort 
arbejde fra de studenterrepræsentanter, der sidder 
i de relevante semesterudvalg.

Ruskursusudvalg: 
Kommissorium under studienævnet. To vip’ere 
(lærerrepræsentanter), to studerende og to 
rusvejledere, der skal diskutere evalueringerne 
af rusturen. Denne sammensætning støttes af 
studielederen.

Katineudvalget: 
Byggeudvalg nedsat, kantinen skal foreløbig stå 
færdig august 2008. Hvis der er nogen, der har lyst 
til at sidde i dette udvalg, skal de henvende sig til 
Madelene i SundRådet på madelene@stud.ku.dk. 
Alle kan melde sig.

KUU (KvalitetsUdviklingsUdvalget): 
Sammensætning af dette udvalg diskuteret. 
Der sidder én fra hver studenterliste og én fra 
klinikudvalget. D. 23/8 er der KUU-workshop, 
og hvis der er en studerende, der har lyst til at 
komme og fortælle om en god oplevelse i klinikken 
eller bare har lyst til at deltage i workshoppen, er 
de velkomne! Henvendelse til Liv Lauritsen på 
livlauritsen@stud.ku.dk

4. Studienævnet
11. semesters karakterer: 
Den holdning vi hidtil har hørt fra de studerende 
er at de gerne vil have karakterer på 11. semester 
og det kan vi ikke have indvendinger imod.

Lægevikariater: 
Skal et lægevikariat kunne godkendes som kliniko-
phold. I forvejen kan det godkendes som VKO. 
Kan vi støtte det? Imod kunne være, at alle så 
ville tage vikariater og ikke gå i klinik. Ville det 
evt. betyde, at man ville gå glip af nogle vigtige 
ting, det var meningen man skulle lære i klinik? 
Umiddelbart er det vores holdning, at vi ikke kan 
se noget problem ved at godkende lægevikariater 
som merit for klinikophold. Eksamen i psykiatri 
bliver jo ikke afskaffet.

Forslag om at få indført evaluering af studi-
estartstutorordningen: 
Det skal være anonyme spørgeskemaer og lukkede 
spørgsmål som går på det praktiske og ikke det 
personlige omkring tutoren. Tutorerne bliver jo 
lønnet, men aldrig evalueret, og der er mange, der 
beretter om, at ordningen ikke har fungeret. 

5. Orientering
Demokratiske Medicinere har fremsendt en klage 
over, at Sundrådet er det officielle samarbejd-
sorgan med dekanatet og at Studenterrådet er 

det til rektor for KU. Pga. denne klage er der nu 
ingen officielle samtaler mellem de studerende 
og dekanatet, indtil klagen er blevet behandlet 
og det juridiske er blevet efterprøvet. Jf. dette er 
SundRådets Fond’s arbejde også blevet sat i bero, 
hvilket betyder at der stadig ikke uddeles penge til 
studentersociale formål.

6. Orientering fra bestyrelsen
Telefonen på kontoret er blevet opsagt og der 
kommer et nyt sim-kort til den mobiltelefon vi har 
fået forærende. Fra nu af er eneste telefon denne 
mobiltelefon, DER SKAL BLIVE PÅ KONTORET! 
Nummeret er 61 69 97 52!

7. Nyt navn og logo
Nyt logo kommer og hvordan det nye navn bliver 
lanceret og gjort opmærksom på skal diskuteres 
på fagrådsdagen.

8. Emner for fagrådsdag 
MR-promotion (navneskift), 6. til 9. semesterrevi-
sionsgruppe-opdatering, 10. semester, beretninger 
fra sommerens ture/konferencer (AMEE (Associa-
tion on Medical Education in Europe), IFMSA GA 
(International Federation of Medical Students’ 
Associations’ General Assembly), Bologna Process 
Workshop, Sommerhustur), fremtidige visioner, 
gode ideer til hvordan vi kommer videre. 

9. NMR-mødet 
(Nationale Medicinerråd, tidl. ”stormøde”) skal som 
hovedtema have Bachelor/Master-strukturen for 
medicin. Odense skal inden mødet have checket op 
på, hvordan deres studieordning ser ud, så vi kan 
komme videre. Line E. sender papirerne og studie-
ordningsillustrationen fra sidste år til Odense. På 
mødet skal der fortælles om den seneste udvikling 
i Bologna-processen og om European Core Cur-
riculum- og Bachelor Master-papirerne, fælles brev 
skal skrives, evt. inden mødet. Der skal inviteres 
en ekstern oplægsholder. Forslag modtages! (Send 
forslag til Line E. på linchen@stud.ku.dk)

10. Meddelelser:
Uddeling af Hans Karle-prisen (fra WFME: World 
Federation of Medical Education) Rejselegat til den 
bedste underviser på landsplan. Bedste underviser-
pris på SUND skal også uddeles. Forslag modtages. 
Send venligst disse til eliasson@stud.ku.dk

11. Evt.:
Billeder til Scorebog og hjemmesiden skal tages.

MEDICINERRÅDET
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REFERAT MR’S 
FAGRÅDSDAG D. 15/9 
– 2007

Velkomst
Sabrina bød velkommen og gennemgik kort 
dagens emner.

MR’s kernemål: 
gruppebrainstorming
Resultater:

Hvad er MR:
Interessegruppe af studerende, der er in-
teresserede i at forbedre deres studie.

Ikke politisk parti (spild af energi at 
konkurrere med alle andre og der skal 
være plads til alle)

MR er for alle

Social hygge, nødvendig, men passe på 
ikke at blive for interne, det er meget 
ønsket at få nye med!

Vi har et sted at bo (et kontor, hvor vi kan 
holde specifik kontortid, og hvor der altid 
er nogen det meste af dagen)

Hvad MR arbejder med:
Medicinstudiet skal uddanne læger! 
Medicinstudiet skal være en akademisk 
uddannelse.

Klinisk relevans og sammenhæng i hele 
studiet, mere (selvfølgelig relevant og 
med læringsudbytte) klinik på basisdelen 
med forbedrede logbøger (også fornuftige 
logbøger på basisdelen), også på de par-
akliniske afdelinger, integrere de ”tunge” 
kurser med klinisk relevans. 

Evidensbaseret undervisning (best evi-
dence)! Videreuddannelse af undervisere, 
pædagogiske kompetencer, kurser, bonus 
til undervisere, der tager efteruddannelse 
og videreudvikler deres kompetencer. 

Forståelse frem for udenadslære

De syv lægeroller i uddannelsen, imple-
mentere ledertræning og undervisning-
stræning

Hvordan MR arbjder:
Sidder i udvalg, råd og nævn, arbejder for 
de ting, vi mener de studerende gerne vil 
have, opsøger og lytter til de studerendes 
meninger/holdninger.

Vagthund”, opmærksom over for proble-
mer, beskytter de studerendes interesser

Talerør for de studerende, taler de stud-
erendes sag over for resten af fakultetet, 
studienævn, udvalg, etc.

Fleksibel mødestruktur – indlæg i MOK 
fra alle, der sidder i udvalg og laver et 
arbejde, opsøge de studerende før et 
udvalgsmøde, høre hvad der foregår. 
Henvende sig til hvert semesters HR, ar-
rangere møder. 

Lægge mere arbejde i semesterudvalgene 
– det er her arbejdet skal gøres!

Få inspiration fra semestrenes HR, enten 
via forelæsninger, mødeorganisering, etc. 
Samarbejde med de andre studenter-
repræsentanter i semesterudvalgene om at 
få fat i semestrene og få det vigtige videre 
i udvalgene. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nationalt samarbejde med Aarhus og 
Odense (NMR) og internationalt med 
resten af verden (via IMCC), videreud-
vikling af vores egne kompetencer inden 
for medicinsk uddannelse (f.eks. AMEE 
og SCOME).

MR’s kernemål:
Målrettet uddannelse af gode basislæger

Åbne og et talerør for alle medicinstud-
erende – apolitisk interessegruppe med 
lighed og taleret for alle!

Forståelse frem for udenadslære.

Kvalitetssikring af lægeuddannelsen.

Mere (målrettet og læringsrelevant) klinik 
på basisdelen.

De aktive er engagerede studerende, der 
gør noget ved sagen.

Ad hoc-udvalg med generel (tidløs) PR for 
MR (forslag skal ligge klar inden d. 27.9): 
(Sabrina, Rasmus, Line M. og Anne)

Logo: Udskrivning af logokonkurrence 
(Joachim)

Status på 6. til 9.-semesterrevision
sudvalget
Hvad skal der arbejdes videre med?

Fokusemner fra rapporten:
Patologi
Arbejds-/miljømedicin
Introduktionskurset
Eksamen på 6. og 8. semester
Manglende emner: geriatri, væske, smerte-
behandling
Mikro: 3 uger à 2 uger

Arbejds-/miljømedicin: Vi kan ikke være 
enige i den måde, man i rapporten har 
forsøgt at løse problemerne omkring dette 
kursus. Vi støtter Eva og Melanies ”tre-
trins-raket”s-idee. Udarbejdelse af konkret 
timeplan – Melanie og Eva inden næste 
Studienævnsmøde.

Her blev vi nødt til at stoppe, da Rigmor 
Jensen ankom for at fortælle om 10. se-
mester. 

10. semesterudvalget
Rigmor Jensen (tidligere formand for 10. 
semesterudvalget og nuværende medlem af 
Studienævnet) var inviteret for at fortælle 
om hvad der sker i 10. semesterudvalget.

Revision af 10. semester:
Blokkurser: forslag om at lave tre x teor-
etisk undervisning før klinikopholdene for at 
koble den teoretiske undervisning sammen 
med den praktiske erfaring. Tidligere for-
søgte SAU-klinikker (case-undervisning) har 
haft meget dårligt fremmøde. Mulige grunde 
til dette kunne være, at folk nedprioriterer 
undervisning på Panum eller ikke synes 
det er relevant at møde op til undervisning, 
som man ikke skal i klinik i. Med det nye 
forslag ville SAU-klinikkerne blive lagt ud 
i klinikudvalgene og set i lyset af, hvordan 
dette fungerer på andre semestre, kunne det 
afhjælpe det dårlige fremmøde.
Overlap af timer à vil også blive kigget på i 
det nye forslag.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Basalfagenes repræsentation vil også blive 
taget op og diskuteret.
Børnepsyk.: Problem at der kun findes to 
børnepsyk-afdelinger – længere forløb på 
afdelingerne (4 uger i stedet for spredt ud 
over 5 for at skabe kontinuitet) og derfor 
en uge til børnepsyk-ophold (2 ”rul”) så der 
bliver færre studerende på en afdeling af 
gangen. Afsættelse af tid til at læse op til 
eksamen.
Sammenbinding af temadag og retsmedicin 
vil sikre et større fremmøde til temadagen. 
Kobling af emnet på temadagen og indholdet 
af retsmedicinforelæsningerne.  
Mange klager over, at der er for lidt ”hands 
on” i psykiatrien. Dette er meget forskelligt 
på de forskellige afdelinger, så dette skal 
løses ude på afdelingerne, hvor der skal 
”strammes op”.
Det siges, at niveauet på nogle kurser på 
10. sem. er for højt (i hvert fald teorien). 
Man føler sig ikke gearet til at fungere på 
afdelingen, da rullene har været meget 
forvirrende. Der bliver evalueret på det. 
Ønskværdigt kunne være peer-evaluering af 
undervisere/forelæsere. Rigmor mener dog, 
at klinikerne generelt er meget gode.

Korte oplæg fra sommerens ture og 
konferencer
AMEE: Sabrina, Steven, Line M. Kenneth 
havde deltaget i den årlige Association 
for Medical Education in Europe (AMEE)-
konference i Trondheim. De viste billeder 
og fortalte om selve konferencen og hvad 
de havde set. Steven fortalte om en inspir-
erende session, han havde deltaget i omkring 
udvikling af curriculum på en helt nystartet 
lægeuddannelse.

Bologna Process Workshop i Amster-
dam: Line E. og Line M. havde deltaget i 
IFMSA (International Federation of Medical 
Students’ Associations)’s og EMSA (Euro-
pean Medical Students’ Association)’s årlige 
workshop, omhandlende Bologna Proces-
sen for medicineruddannelse. Temaet var 
Bachelor og Master-strukturen relateret til 
lægeuddannelsen og der blev på workshop-
pen udarbejdet et politikpapir, hvor konfer-
encedeltagerne gav udtryk for de europæiske 
medicinstuderendes holdninger på området 
i en række consensus statements. Dette 
politikpapir blev adopteret af IFMSA på 
deres generalforsamling i August. Mere om 
dette emne og anvendelsen i Danmark vil 
blive taget op på NMR-mødet i København 
d. 3/11 – 2007.

MR´s sommerhustur: der blev vist billeder 
og fortalt om turen, der havde været meget 
hyggelig (og landlig…)

Afslutning
Fællesspisning og hygge i Studenterrådets 
lokaler i Fiolstræde.

MEDICINERRÅDET
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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

INFORMATION OM  MRSA-VI-
RUS
I Sundhedsstyrelsen vejledning er anført, at sund-
hedspersonale skal undersøges for MRSA, hvis 
de inden for de forudgående 12 måneder har 
været i en risikosituation. 
Som risikosituationer regnes:

1.Arbejde (incl. studie- og praktikophold med 
patientkontakt): på hospital, plejehjem eller 
institution med MRSA-udbrud i Danmark, øvrige 
Norden eller Holland 

2.På udenlandsk hospital (for Norden og Holland 
kun ved udbrud som i Danmark) 

3.Under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, 
flygtningelejre, børnehjem)

4.Hvis den pågældende selv har fået påvist 
MRSA inden for det seneste år eller deler hus-
stand med en sådan person, skal vedkommende 
også undersøges.

MRSA- screeningen fortages via egen læge. 
Er du fastansat på hold eller har dispensation-
saftale, kan screeningen foretages på den 
pågældende afdeling.

HUSK : Håndhygiejne er den vigtigste forhold-
sregel til forebyggelse af  spredning af MRSA.
Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at kontakte Vagtbureauet på tlf. 35245402 
eller gå ind på www.ssi.dk

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 retningslinjer. 

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 

VT KURSER EFTERÅR 2007

OBS. Mange ledige pladser!
NY DEADLINE FOR HOLD D

·Har overstået studiets tredje semester.
·Har gyldigt akkrediteringskort
·Ønske at arbejde under en dispensationsaftale 

Løn : 
SPV-løn 

Ansøgningsfristen : Fredag den 5.oktober kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – København – for medlem-
mer – Mærket ”PhaseOneTrials”.
Ansættelsessamtaler vil finde sted på Vagtburau-
et fredag den 28.september fra kl. 10.00.

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
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ANNONCER

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1605 – FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn og kortere vagter?, ja 
så er dette nok noget for dig
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 7-8 nye stikkere 
med ansættelse 1. november 2007
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på 
afdelingerne på Frederiksberg Hospital og ude 
i patienternes hjem. Vi tager både blodprøver 
og EKG 
Arbejdstiden er: alm. stikkervagter 8.00-13.00, 
en EKG vagt 7.30-14.00 på hverdage. Kortere 
og længere vagter dækkes i weekenderne og 
på hverdage 

Vi har bagvagtsordning 

Betingelser for ansættelse: 
-Min. 300 SPV-timer
-Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt 
om måneden hele året 
-Du skal kunne deltage i holdmødet onsdag 
d. 24. oktober 2007 kl. 16.00  i kantinen, hvor vi 
planlægger vagter for november
-Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
-Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde 
på hold kræver en vis holdånd
-Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres 
højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Charlotte Cleyton Jør-
gensen, cjcleyton@hotmail.com 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 22. oktober kl. 10.00  
(med angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til 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 (computer, inter-
net, 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. 

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” 

HOLD 1704 
AMAGER SKADESTUES LÆGES-
EKRETÆRVIKARHOLD 

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

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

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

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 5.oktober 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

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

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

WEEKEND/HELLIGDAGS-BLOD-
PRØVEHOLD 1602 PÅ RIGSHOS-
PITALET SØGER 1 NYT HOLDM-
EDLEM

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

Krav:
Du skal kunne:
-Have min. 300 SPV-timer
-Være på holdet i mindst 1 år.
-Tage 3-5 pr. måned hele året – incl sommer og 
eksamensperioder.
-Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver en vis dedikering (holdånd).
-Relevant erfaring er en fordel, men ikke noget 
krav
-Have et gyldigt akkrediteringskort

Oplæring: 3 lønnede følgevagter 

Løn:  SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: fredag den 5/10 kl. 10.00 via 
www.fadl-vagt.dk - København – Tilmelding til 
hold

VAGTBUREAUET



18
NYT SPV-HOLD
TROMBOLYSE HOLD  1509
BISPEBJERG HOSPITAL 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N 
søger  nyt medlem til observation af patienter 
efter trombolysebehandling.

Trombolysebehandling til apopleksipatienter 
er en forholdsmæssig ny behandlingsform og 
skal gennemføres hurtigst muligt og senest 
være påbegyndt 3 timer efter det apoplektiske  
tilfælde. De første 6 timer efter behandling skal 
patienten observeres tæt (BT, puls og neurologisk 
vurdering) bl.a. grundet blødnings risiko.
Når der ikke er nogen akut indlagte trombolyse-
patienter, forventes det at man er behjælpelig 
med almindelige sygeplejefaglige opgaver.

Hver anden dag varetages denne behandling 
af Glostrup Hospital og de resterende dage af 
Afdeling N Bispebjerg Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække :
- Vagter på lige datoer
- 24 vagter pr. måned
- Vagt fordeling ca. 9-10 dagvagter, 9-10 aften-
vagter og 4-5 nattevagter 

Krav til ansøger : 
-Min. 200 SPV- timer
-Gerne have bestået 3. semester 
-Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
- Gyldigt akkrediteringskort
-Det forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Oplæring vil finde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist :
Fredag den 12.oktober kl. 10.00 med  tilmelding  
via  hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for med-
lemmer– tilmelding til hold – Hold 1509

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-An-
dresen på go@fadl.dk eller pr. telefon 35245402

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.

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

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

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

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

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

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

HOLD 9000. HOLDET PÅ VAGT-
BUREAUET SØGER ET NYT 
MEDLEM. ARBEJDSSTED: VAGT-
BUREAUET, BLEGDAMSVEJ 4 
(NÆR SKT. HANS TORV) 

Arbejdet: Telefonisk kontakt til kunder og vagt-
tagere, dækning af SPV-vagter samt div. adminis-
trative opgaver. 

Arbejdstid: 
Hverdage dækker holdet vagter kl. 11-17 samt 
kl. 17-7.30 (disse afholdes primært som dob-
beltvagter, dvs. kl. 11-7.30. Søndage og helligd-
age dækker holdet vagter kl. 9-17 samt kl. 17-09 
(disse afholdes primært som dobbeltvagter, dvs. 
kl. 09-09) 

Løn: SPV-holdløn.
Om natten ml. kl. 24 og 04 betales dog kun 75 
kr. /time. Til gengæld er det, i det omfang der 
er tid, muligt at passe vagten hjemmefra (med 
mobil og laptop) om natten, samt at sove når 
telefonen ikke ringer. 

Kvalifikationer: 
Aktiv vagttager, gerne bred vagterfaring, 
serviceminded, evne til at bevare overblik når 
der er travlt. Fleksibilitet ved vagtplanlægning 
samt sygdomsdækning. Skal kunne tage ca. 6-8 
vagter/måned (det er derfor ikke muligt at få SU 
hele året). Gerne tidligt i studiet og med vilje til 
at blive på holdet længe. Skal kunne deltage i 
holdmøde 25/10 kl. 17. 

SPV-HOLD 1508
THORAXKIRURGISK AFDELING 
GENTOFTE HOSPITAL

SPV-hold 1508 søger nyt medlem. 
Holdet fungerer som en del af afdelingen og er 
meget afholdt.

Arbejdet indebærer primært klargøring til og 
opfølgning af patienter efter operation. 
Det forventes at du kan bibeholde overblik i 
stresset situationer og være aktiv deltagende i 
afdelingens gøremål.
Grundet afdelingens speciale forventes du at 
være aktiv deltagende i akutte situationer.

Holdet skal dække :
- Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter 
weekend
   
Krav til ansøger : 
- Min. 100 SPV- timer
- Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
- Gyldigt akkrediteringskort
- Det forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode

NYT HOLD
TRYG VESTA FORSIKRING
SØGER 5-7 PERSONER

Arbejdsområde:
Det er en fællesnordisk alarmcentral (Ballerup), 
som betjener danske ,norske og finske kunder 
som under rejse i udlandet bliver syge eller kom-
mer til skade og får behov for indlæggelse eller 
ambulant behandling. 
Arbejdet som alarmassistent består i at modtage 
opkald fra de rejsende og hospitaler / klinikker 
overalt i verden, modtage medical reports og 
sammen med den vagthavende alarmlæge 
vurdere og koordinere indlæggelser, behandlin-
ger og hjemtransport med eller uden ledsager, 
ambulanceflytransporter og evakueringer. 
En stud. med. vil også kunne fungere som en 
medicinsk ressourceperson for de alarmmedar-
bejdere som ikke har sundhedsfaglig uddan-
nelse.
Oplæring er obligatorisk .

Krav:
-Du skal have min. have bestået 6.semester 
-Gode engelsk kundskaber er en forudsætning 
for at kunne varetage arbejdet og andre 
fremmedsprogskompetencer er selvfølgelig 
velkomne. 
-VI søger  imødekommende væsner og en god 
portion humoristisk sans gør det hele lettere. 
-Min. kunne tager 4. Vagter pr. måned 
-Blive på holdet i længere tid
-Gyldigt akkrediteringskort 

Arbejdstid:
Fredag - lørdag – søndag. Vagterne er 12 timer.
Løn = MVS-Holdløn

Ansøgningsfrist :  Fredag  den 5.oktober  kl. 10.00, 
søg via www.fadlvagt.dk – København – ledige 
hold – Mærket ”Tryg Forsikring”

Yderligere informationer:
Ring og tal med en af den, der tager telefonen i 
vagtafdelingen. (Helst ml. kl. 18 og 20). 
Ansøgning: Til Vagtbureauet, att. Peter Andersen, 
senest torsdag 18/10 
kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes 22-24/10.

Løn :
SPV – holdløn

Ansøgningsfrist : fredag den 12.oktober kl. 10.00  
med tilmelding via hjemmesiden  www.fadlvagt.
dk –for medlemmer - tilmelding til hold – Hold 
1508

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at 
kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-An-
dresen på go@fadl.dk

VAGTBUREAUET



19
NYT SPV-HOLD 1505
KARDIOLOGISK AFDELING 
AFTENVAGTER

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

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

Ansøgningsfrist: Den 5.oktober  kl. 10.00. ansøg-
ningen sendes via www.fadlvagt.dk – For med-
lemmer – Ledige hold – Mærket ”Hold 1505”.

HOLD 1613 PÅ KLINISK NEU-
ROFYSIOLOGISK KLINIK RIG-
SHOSPITALET SØGER NYT MED-
LEMMER

Afdelingen søger en friske og engagered FADL - 
vagt med lyst og energi til at indgå i afdelingens 
spændende og til tider hektiske miljø.

Neurocentrets neurofysiologiske område omfat-
ter, foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor 
der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, 
EP, EMG, IOM samt epilepsi kirurgisk udredn-
ing m.v.) også satellitlaboratorier på Hvidovre 
Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og 
Frederiksberg Hospital. Men dit arbejde kommer 
kun til at foregå på Rigshospitalet.

Du vil sammen med en læge komme til at be-
skæftige dig med undersøgelserne EMG, CTS og 
i mindre grad EEG. 

Afdelingen forventer at ansætte 1 FADL – vagt
Hold 1613 
·1-2 FADL - vagter pr./dag
·Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag – torsdag 
·Arbejdsområde er at assisterer læge ved EMG 
undersøgelser

Krav :
·Du skal kunne arbejde selvstændigt
·Skal kunne tage 4-5 vagter pr. mdr.
·Have bestået 4. semester
·Have minimum 300 SPV- timer, gerne flere 
·Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Løn : 
SPV-holdløn 

Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 42 og 43. 

Ansøgningsfristen: Fredag den 5.oktober kl.10.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadlvagt.
dk- for medlemmer– tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. 
sygeplejerske Gry Orkelbog på
telefon 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

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 ansvarsfølelse
-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

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 5.oktober  inden kl. 10.00 (husk at 
angive semestertrin)

DEMENTI! 
(TIL "OPRÅÅÅÅÅÅB!)                      
                                    
På vegne af pigebanden der går under navnet ”de 
kinky fætre” vil vi gerne udstede et DEMENTI 
angående indlægget ”læserøv” fra sidste uges 
MOK. Vi er de største beundrere af pigerne på 
Panum som gang på gang har forundret os med 
deres smukke udseende og store intelligens!
Vi udlover hermed en dusør på 5 blæsere til dem 
der fanger ”de kinky fætre”.
Hvad sker der i  øvrigt for deres navn… 
(bøsserøve...)

Kærlighed, kys og kram
Astronauterne i smaragderne
(Søren, Laurits, Lars, Hien, Michael og Marco, 2. 
semester)

Redaktionen bemærker at dementiem 
kom sammen med følgende mail:

"Kære MOK-redaktion
Her følger en fortsættelse på sidste uges OPRÅB i 
MOK. Vi ser meget gerne at I bringer dette indlæg i 
det kommende MOK, da det gælder vores fremtid
på studiet!  :) 
Mvh.
Astronauterne i smaragderne (tidl. kendt som de 
kinky fætre)"

DIT MOK:
Indholdsfortegnelse fra "Sjov dåsemad". Stem på udvalgte retter på mok.info. Alternativt kan du mandag gå 
rundt og råbe det højt på 1. sal på Panum.

VAGTBUREAUET
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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 diagsnosticeret som uhel-
bredeligt 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 
gennem 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 Møl-
gaard, Slevigsgade 27 2. 
th, 1762 København V

Kontakt: Ellen på el-
l e n _ m o e l @ y a h o o .
d k  e l l e r  B o j e  p å 
bkehmsen@gmail.com

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE 

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

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

Sexekspressen er for alle 
medicinstuderende fra 1. semester og frem.

-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt:

Efter mødet går vi ud og spiser en pizza og hyg-
ger osJ

-under mødet ser vi også den nye undervisnings-
DVD til folkeskolerne som to fra Sexekspressen 
medvirker i.

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

-Sexekspressen er Panums hyggeligste og mest 
sociale basisgruppe!

”POSTTRAMATISK 
STRESS-SYNDROM 
(PTSD) OG TORTUR”
Ta’ din læsemakker i hånden og kom til kaffe, kage 
og foredrag om  ”Posttraumatisk stress-syndrom 
og tortur” ved Morten Ekstrøm. Morten Ekstrøm 
er overlæge på Psykiatrisk Center Gentofte og 
medlem af Amnestys Lægegruppe. Han er tidligere 
leder af behandlingsafdelingen på
Rehabiliterings- og Forskningscenter for Tor-
turofre (RCT). Henrik-Dam auditoriet på Panum 
tirsdag d. 09.10.2007 fra kl. 16-17 

Vi glæder os til at se dig.
Mvh. PMS – Psykiatri for 
MedicinStuderende.

VIL DU OGSÅ VÆRE 
MED I SIMS?
SIMS står for Studerende Idrætsmedicinske 
Selskab og kort fortalt er vi en basisgruppe som 
interesserer os for alt inden for idrætsmedicin.
Det koster 50 kr. om året at være medlem, og dette 
giver adgang til alle arrangementer.
Der er møder ca. 1 gang om måneden, hvor man kan 
dukke op og få indflydelse på, hvilke arrangementer 
der skal være.

Meld dig ind nu!!! 
Følgende spændende arrangementer er under 
planlægning:

-Fodboldturnering d. 5. oktober!
-Karrieredag den 11. oktober! Her kan du få testet 
dit kondital, målt muskelmasse og fedtprocent. Der 
er konkurrencer med masser af præmier!
-Foredrag om skiskader med René Cetti. Dato ikke 
fastlagt endnu.
-Workshop om skulderskader, hands on kursus.
-Foredrag om aktiv genoptræning efter skader.
-Fest!
-More to come…

Hvordan melder jeg mig ind?

-Du indbetaler 50 kr. på følgende konto: regnr. 
1551 kontonr. 6078567. Husk at påføre navn ved 
indbetaling.
-Du skriver en mail til marielund@stud.ku.dk 
med navn, adresse, fødselsdato, semester, ku-
mailadresse og telefonnummer, og fortæller at du 
har betalt for medlemskab
-Herefter modtager du en invitation til grupperum-
met, som du skal sige ja til.  

Vi glæder os til at høre fra dig!
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

HUSK PANUMMESTER-
SKABET I FODBOLD 
PÅ FREDAG D. 5. OKTOBER 
KL. 12.15-CA. 15 I FÆLLEDPA
RKEN(KLOSTERFÆLLEDEN
)!!!
Kom og hep på alle holdene! De 
får brug for det!
Finale kl. ca. 14.30.

ØV! Hvorfor skal jeg ikke være 
med?!
Har du ikke nået at tilmelde 
dig og dit hold? Skriv en mail til 
torpedo@stud.ku.dk og hør om der 
mulighed for at I kan komme med på 
eftertilmelding. I skrivende stund 
er der stadig plads til 2 hold! 

SIMS ARRANGERER:
KARRIEREDAG 2007
Torsdag den 11.oktober kl. 12-17.

SIMS vil være at finde i standen 
sammen med reumatologerne og 
Gigtforeningen. 

I vores stand kan du:
-Få målt dit kondital (tag skiftetøj 
med, det er hårdt og man sveder!) 
Der bliver trukket lod blandt alle 
deltagere om en præmie.
-Få målt din fedtprocent og muskel-
masse
-Prøve at lave ultralydsvejledt 
punktur
-Tippe en 13’er og vinde præmier
-Se hvad SIMS laver
-Se hvordan man bliver reuma-
tolog
-samt meget, meget mere…

Kig forbi! Vi glæder os til at se 
dig!
Mange hilsner
SIMS

INDRE ORGANER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 40

Oktoberfesten gik godt! 
Oppyntningen nåede nye højder. Antallet af au-
tentisk udklædte gæster overgik alle tidligere år. 
Grisen blev forrygende – om end 1½ time forsinket. 
Og vi nåede det lige i sidste øjeblik inden uge 40 
gik i gang. Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne 
har i år overskriften “For meget alkohol sætter sine 
spor”, og den kortsigtede sandhed i den påstand 
kunne anes i flere tilfælde i fredags!

På onsdag den 3. oktober afvikler vi arrangementet 
”Homo Artefakt”, et film- og debatarrangement, 
som holdes sammen med Det Etiske Råd, om ”det 
kunstige menneske” og det er stadigt muligt at 
melde sig – og på den måde sikre sig en sandwich 
efterfølgende. Uden tilmelding vil der være sand-
wiches til de første. Læs mere herunder.

Når disse arrangementer er bag os vil fokus igen 
være på den mere almindelige ”trummerum”; 
debatforum, samtaler, strikkecafe mv. Dog skal vi 
gøre opmærksom på arrangementet den 31. oktober 
i Roskilde: ”Ateisme og religionskritik” hvor Nicolai 
deltager i et panel sammen med filosofferne Lars 
Qvortrup og Morten Ebbe Juul Nielsen. Det skal 
nok blive spændende, hvis man er interesseret i 
diskussionen om religionens plads i samfundet.

I lighed med tidligere år vil vi gøre opmærksom på, 
at kastanjerne er modne; de fantastiske ”klumper”, 
der kan bruges til at lave små sjove dyr med eller 
til at have i lommen og røre ved, kan samles op 
og nydes. Fantastisk farve; fantastisk blankhed; 
fantastisk unyttig – og alligevel skøn! 

God fornøjelse med efterårets glæder.

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

Simpsonize Me! III: ”Skepsis eller 
blind tro?”
For at lave nogle lette opvarmningsøvelser inden 
efterårets arrangementer om ateisme, vil jeg i dag 
se lidt på et særligt afsnit af Simpsons. Det er af-
snittet ”Lisa the Skeptic”, hvor man i Springfield 
under en udgravning finder et skelet – med vinger! 
Det ser ud til at det er et engleskelet, og de fleste 
gule borgere går helt i selvsving over ”miraklet”. 
Dog ikke Lisa Simpson, der som sædvanlig holder 
de videnskabelige dyder højt. Homer får reddet 
tingesten hjem i garagen og tjener styrtende på at 
lade folk komme ind og se den. Lisa får en viden-
skabsmand til at teste en knoglestump, og håber 
på at resultatet vil få gemytterne til at falde til ro 
igen. Resultatet af undersøgelsen er dog ”inconclu-
sive”, og Lisa må kæmpe videre mod engletroen på 
andre måder.

På et tidspunkt forsvinder ”englen” fra Homers 
garage og kommer til syne igen udenfor byen. Nu 

også med en guddommelig stemme, der opfordrer 
enhver på at forberede sig på ”The end”. Borgerne 
i Springfiels fyldes med rædsel og gør sig klar til 
dommedag. Det viser sig dog senere, at englen er et 
publicitystunt, der skal gøre opmærksom på et nyt 
shoppingcenter, og at det vil betyde ”The end – of 
high prices!” Lisa fik således ret i at englen ikke 
var virkelig, men mor Marge, minder venligt Lisa 
om, at hun, skeptikeren, i ganske få sekunder rent 
faktisk var bange, fordi hun troede, at englen med 
dommedagsrøsten var begyndelsen til enden.

Og så kan man jo stille sig selv en masse gode 
spørgsmål: 
Hvad er jeg skeptisk overfor? Engle? Loch Ness 
uhyret? UFO’er? Reinkarnation? Nær-døds-oplev-
elser? Al religiøs tro? 
Og hvorfor er jeg skeptisk? 
Kan man tro på noget, som ikke kan bevises? Er der 
en pointe i at tro på noget, der ikke kan bevises? 
Hvad skal der til, for at jeg kan tro på noget, som 
jeg før var skeptisk overfor? 
Hvad skal vi mene om Homers svar til Lisa: ”Facts 
are meaningless. You can use facts to prove any-
thing that’s even remotely true.”? 
Eller Reverend Lovejoys svar til videnskab-
smandens manglende sikre svar: ”Science has 
faltered once again in the face of overwhelming 
religious evidence.”? (Det viser sig senere, at 
videnskabsmanden slet ikke gennemførte nogen 
prøver.)
Eller søde og fromme Ned Flanders der siger: ”Sci-
ence is like a blabbermouth who ruins a movie by 
telling you how it ends. Well I say there are some 
things we don’t need to know. Important things.”
Har Lisa ret, når hun siger: “You can either accept 
science and face reality, or you can believe in angels 
and live in a childish dream world.”?
Er tro og viden hinandens modsætninger? Kan 
de eksistere sammen? I det samme menneske? I 
et samfund?
Hvor kommer tillid ind i billedet? Er tillid til 
videnskab af samme beskaffenhed som tillid til 
fx Gud?

Ja, jeg spørger bare!

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Læs evt. mere om afsnittet på Wikipedia (http://
en.wikipedia.org/wiki/Lisa_the_Skeptic). Afsnittet 
er nummer 8 i 9. sæson af The Simpsons. Det blev 
vist første gang den 23. november 1997.

”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

”Ateisme og religionskritik”
Debattører: 
LARS QVORTRUP, rektor ved Danmarks Bibli-
oteksskole, filosof og forfatter. 
NICOLAI HALVORSEN, studenterpræst ved 
Panum (Natur- og Sund.). 
MORTEN EBBE JUUL NIELSEN, filosof, ekstern 
lektor KU (og RUC). 

Hvad er forudsætningerne og bevæggrundene for 
den nye ateisme - hvad går kritikken på? 
Skyder ateisterne med spredehagl og hvilken am-
munition benyttes, kunne man spørge? Rammer 
man lige godt i alle tilfælde? 
Vi stiller følgende (provokerende...) spørgsmål til 
panel-deltagerne: 
1) Er den nye religionskritik dum, fordi den 
forholder sig til dum religion? 
2) Kan fundamentalisme bekæmpes med ateistisk 
religionskritik? 
3) Kan den ateistiske/ rationelle livsanskuelse 
begrundes - eller er den et tros-system? 
(Er ateisme og agnosticisme trosformer?) 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ulla 
Pierri Enevoldsen, studenterpræst på RUC.

Tid: onsdag den 31. oktober 2007, kl. 13.30-15.30
Mødested: Teori-rum 01, bygning 1, RUC (på www.
ruc.dk findes kort over området.)

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møde er den 9. oktober.
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

VIL DU TIL JAPAN?

Eller måske Brasilien eller Nepal? 
Hong Kong eller Indien?
Det er bare nogle få af de muligheder, vi kan tilbyde, 
hvis du vil på en måneds udveksling med IMCC-
exchange. 

Kom til Info-møde Onsdag d. 3 oktober 
kl. 17 i Store Mødesal og hør mere.
 Vi serverer kaffe og kage.

KLINIKOPHOLD I ECUADOR
Har du lyst til en måneds klinikophold i Ecuadors 
hovedstad Quito i 4 uger i Januar 2008?
Jeg er blevet forhindret i at kunne tage afsted på 
mit exchange ophold, så nu har du chancen. 
Det kræver at du er på den kliniske del, det er ikke 
et krav at kunne tale spansk. 
Hvis du er interesseret så kontakt 

Stine Ydegaard tlf: 50903750
stineydegaard@gmail.com

IMCC EXCHANGE

INDRE ORGANER
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EQUIP SENDER UDSTYR TIL 
AFRIKA

Torsdag d. 20 september 2007 pakkede EQUIP en 
container med brugt udstyr der skulle sendes til 
Kilwa i Tanzania. 

I Kilwa Masoko står en lægeklinik ny- og færdig-
bygget og klar til at blive taget i brug.  Patienter er 
der mange af men endnu intet udstyr. Med contain-
eren ankommer et mikroskop, en operationslampe, 
et køleskab, en defebrillator, og meget andet.

Klinikken er bygget af ildsjælen Peter Juhl da 
han var i gang med at bygge bungalows til turis-
ter. Tidligere overlæge Frede Juhl har sammen 
med Equip samlet udstyret sammen gennem det 
sidste år.

Projektet og drømmen om at fragte udstyret til 
Kilwa er blevet til virkelighed i samarbejde med 
Mellemfolkelig Samvirke og Rockwollfonden, der 
har støttet med fond midler, og med Linco Fragt 
der har vejledt og oplært de entusiastiske Equip-
medlemmer i at sure kasser og møbler fast i en 
sø-container! 

EQUIP er en undergruppe under IMCC, der sam-
ler brugt udstyr ind fra hospitaler, hvor udstyret 
enten har skulle kasseres pga. indkøb af nyt eller 
fordi udløbsdatoen er overskredet med en måned, 
men fejler intet. EQUIP har gennem det sidste år 
fået sendt udstyr til jordskælvs ofre i Pakistand 
og en container blev afsendt i Maj måned, som 
skulle til EQUADOR, ned til et projekt der hedder 
www.sundhedisyd.dk. EQUIP består pt. Af tre 
engagerede medicin studerende ved Københavns 
Universitet. EQUIP er i modsætning til mange an-
dre af IMCC’s grupper, en meget praktisk gruppe, 
hvor det frivillige arbejde består i at afhente udstyr 
eller pakke containereJ Vi kan altid bruge friske 
nye ansigter og har du en ide eller kontakt til et 
land/projekt der kunne bruge brugt udstyr så kom 
og JOIN os og lad os få sendt udstyr af sted. Er 
du interesseret i at være med i IMCC’s FEDESTE 
GRUPPE så kontakt Mie på miech@stud.ku.dk. 
Glæder os til at se dig.

EQUIP vil gerne takke alle der var med til at 
hjælpe med at få sendt containeren af sted: mel-
lemfolkeligt samvirke, Rockwoll fonden, Linco 
fragt, MR, Poul, Peter og ikke mindst folket fra 

falsterJ

                       På 
vegne af EQUIP   
  
– Maria og Mie

WORKSHOP I KROPSSPROG OG 
KOMMUNIKATION

IMCC arrangerer workshop for alle inter-
esserede.
Kom og vær med til en sjov og lærerig workshop.
Steen Haugesen har mange års erfaring i at un-
dervise i kropssprog og kommunikation og kommer 
d. 10/10 kl 16.00-18.00 og holder en workshop på 
Panum.
Så hold en pause fra læsningen og kom ned og få 
styrket dine kommunikationsfærdigheder. Noget 
du kan bruge under hele dit studie, som færdig 
læge, og næste gang du skal holde tale til din 
morfars 80 års fødselsdag. 
Der er 20-25 pladser ledige og de besættes efter 
først til mølle princippet.
Hvis du vil med så send en mail til: fiehansen@stud.
ku.dk.

Mvh

IMCC
  

STUDENTERKLUB-
BEN
Laaaang 
Fredagsbar 
d.5.10.!!
Yeahh! Så blev det okto-
ber!! Det fejrer vi med lang 
fredagsbar på fredag… 
Vi har som altid åbent fra 
11-24. Dørene har åbent fra 11-23 og baren lukker 
for udskænkning 23.30 Der må medbringes en 
gæst pr. studiekort.
Kom glad!
Hilsen Husgruppen

Frivillige med armbånd springer 
køen over!!
Det må de gerne. Der har fra nogle sider været lidt 
utilfredshed med dette. Men det er sådan at for at 
få en fredagsbar til at køre og få dækket barvagter 
har vi brug for en del frivillige. Dette er HG’s med-
lemmer og de bruger en del tid til mandagsmøder, 
aktivitetsdage, under fredagsbarerne osv. for at få 
hjulene i studenterklubben til at køre rundt.
Til gengæld for dette arbejde behøver de så ikke 
at stå i kø når de skal til fredagsbar. At HG’ere 
med armbånd går ud og ind af døren i løbet af en 
fredagsbar gør hverken at køen går hurtigere eller 
langsommere. Til gengæld er det med til at tage 
noget af presset fra køen til toiletterne som jo er 
noget overrendte…
Men jeg skal også tisse!
Ja og vi er godt klar over at det er lidt uholdbart 
med så få toiletter i fredagsbaren. Der er derfor i 
flere år blevet arbejdet på at lave en ombygning 
der skal give flere toiletter, men det er desværre 
af flere grunde noget der tager et stykke tid. Men 
hvis du har dit studiekort på dig og lader øllen stå 
(eller lige drkker ud) kan du nogle gange komme 
med på en tissetur; en HG´er med nøgle tager nogle 
mennesker ud fra toiletkøen, og så følges man op 
på toiletterne på Panum og tilbage igen.

Vi ses i køen!

Normale åbningstider:
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17
Hverdagspriser
Sodavand - 6 kr.
Guld/øl - 9 kr.
Slik - 10 kr.
Kaffe/the - gratis (+1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil - helt gratis
HUSK!
At sætte X. Der er 69-timersbar fra torsdag d.26. 
oktober til søndag morgen d.28.oktober

INDKALDELSE TIL SEMES-
TRETS ANDET MÅNEDSMØDE I 
SAKS

Månedsmøde Onsdag den 10. oktober kl. 16.00 på 
Kemigangen

Alle er velkomne.

Programmet indeholder bl.a.:

Tilbagemelding af Ultralydskurset og Foredrag 
om Thoraxkirurgi

Status på kommende kurser og foredrag

Pladser til YDK kursus observatører

Og meget mere…

Læs mere på www.studkir.dk

Opdateret dagsorden udsendes til medlemmerne 
et par dage før månedsmødet.

Med venlig hilsen
Flemming Bjerrum
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

RwanDanmark holder 
intromøde mandag den 8/10 kl. 
17.00 på IMCC kontoret.
Kom og hør mere om at arbejde med 
projekter under IMCC.  
En god introduktion for nye stud-
erende!

SYMS HAR MODTAGT 
EN HYLDEST!
Af Lærke Taudorf, Studerende Yngre Medicin 
Studerende

Mel: “Jeg er havren...”
 
1.
SYMS det er en rigtig god idé
Uden det hvad var jeg blevet “te”(=til)?
Jeg tror jeg havde fået en depression
Læsning- uden at dele den med nogen
 
2.
Læs’rum stilhed det er her det sker
For her læses og slet ikke mer
Jeg kan vende blad på blad på blad
Læsning uden stop det gør mig glad
 
3.
Jeg kan læse hele dagen lang
For jeg har en særlig læsetrang
Åh Geneser hvor er jeg dog spændt
Stopper ikke før sidste sid’ er vendt
 

4.
Der er et skønt sted som jeg har kær
Bogladen den står mit hjerte nær
Fyldt med kloge ord og visdoms vand
Her jeg mange timer bruge kan
 
5.
SYMS er stiftet og vi hejser flag
Men nu skal vi jo et logo ha´
Hvis du noget godt kan hitte på
Vil du en fantastisk gave få
 
6.
SYMS-medlem det er jeg nu i dag
Og en tak for det I nu skal ha’
“Hurra”, vil jeg råbe højt og si’:
“SYMS er her og er her for at bli!”

Tak til Lærke Taudorf for den meget 
fine sang. Der er en Kemiske Data, 2. 
udg. på vej med posten til dig.

syms@punkt.ku.dk
Søg på ”SYMS” under grupperum på punkt.ku.dk

INDRE ORGANER
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VIL DU SE VIGGO MORTENSENS BONY ASS? 
SÅ GÅ I BIFFEN OG SE "EASTERN PROMISES"

Det gjorde undertegnede i fredags og det var et 
udmærket tidsfordriv. 
Dansk-amerikaneren, vi lader som om er pæredansk, 
hver gang det går ham godt, dominerer totalt 
filmen. Handlingen udspiller sig blandt Londons 
russiske mafia, hvor mord og prostitution er en del 
af hverdagen. 

Instruktøren David Cronenberg (der sidst benyttede 
Viggo i "A History of Violence"), kan godt lide tingene 
råt for usødet. Denne film er ingen undtagelse, og de 
mere sarte individer bør nok medbringe en stærk arm 
at knuge sig til under forestillingen.

Filmen har dog fået megen bevågenhed af en helt 
anden grund. Viggo optræder nemlig i hele 2 afklædte 
scener. Noget han ikke tidligere har givet sig i lag 
med. Uden at afsløre for meget af handlingen, kan 

jeg røbe, at der bliver 
kig til både Viggos pjort 
og ikke længere helt så 
faste bagdel.

Mok-red/Martin

Bange for nåle? Hvem mig?

Dagens tilbud: Stor popcorn, 
cola og en slatten røv

Fortsat fra tidligere...
Friturestegningens 
grundregler

Husk at megen frituremad 
kan laves tilfredsstillende 
i ovnen. Derved sparer 
du mange kalorier, du så 
kan indtage flydende i 
weekenden. Specielt Nettos 
Pomme Slim kan blive 
næsten McDonalds-agtige 
i ovenen.

Mok-red/Martin
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MANGLER DU PENGE TIL BØGERNE?

SÅ SER HER:

    Som I nok ved har det gamle MSR skiftet navn til MR (medicinerrådet) og i den forbindelse har vi 
selvfølgelig brug for et nyt logo. Derfor afholder vi nu en logo-konkurrence, som alle kreative sjæle opfor-
dres til at deltage i. På trods af navneskiftet står vi for det samme som tidligere nemlig; Åbenhed, medind-
flydelse og sammenhold, og dette må gerne afspejles i vores nye logo.
    
  Forslag kan sendes til medicinerraadet@punkt.ku.dk eller afleveres på vores kontor i 1.2.20 og 
skal være os i hænde senest onsdag d. 17/10. 
     
 Vinderen af konkurrencen får kvit og frit et gavekort på 2000 kr. (totusinde!) til akademisk boghan-
del (tidl. bogladen). 
    
 Halvdelen af dette gavekort er generøst skænket af akademisk boghandel, hvilket vi takker for.
Så fat pen og blyant og stop med at spekulere på hvordan du dog skal få råd til det uundværlige medicin-
ske kompendium.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Medicinerrådet forbeholder sig ret til at forkaste alle forslag såfremt de ikke findes egnede til ovenstående formål


