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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 KARRIERE. DER VIL 
VÆRE STANDE OG OPLÆG FRA

   · ALLE 37 MEDICINSKE SPECIALER
   · PHD UDDANNELSEN.
   · MEDICINALINDUSTRIEN.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

 SE MERE PÅ 
 HTTP://SUND.KU.DK/FOR_STUDERENDE/KARRIEREDAG07/
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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:

Onsdag: 
  MOK nr 7 , årgang 40 udkommer

Torsdag:
  Karrieredag kl.12 på Panum

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  INGEN DEADLINE!!! MOK holder efterårsferie i  
  uge 42

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

2007E: FORBEREDELSE TIL 
FREMLÆGNING AF OSVAL I 

Kære 5. semesterstuderende,

Som et led i undervisningen og vejledningen 
omkring udarbejdelsen af din første selvstændige 
opgave om et videnskabeligt emne, OSVAL I, 
tilbydes du – udover vejledning af en kvalificeret 
vejleder - undervisning i form af en workshop samt 
forberedelse til den mundtlige fremlægning.

Et godt forarbejde er en vigtig forudsætning for den 
obligatoriske fremlægning af din OSVAL-opgave.

Vi vil derfor opfordre dig til at benytte tilbudet om 
holdundervisning i forberedelse til OSVAL, der 
i dette efterår finder sted fredag d. 9. november 
2007.

Du kan finde oplysninger om hvor undervisningen 
finder sted på www.sis.ku.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab – PUCS 
Hanne ColdingFmd. OSVAL-udvalget

Styrende Organer

Resume af DUM

Afsnit 13:

I Malmö er Christina-musen på vej 
under kniven. Hun havde håbet 
på at kunne få sin mor med på 
operationsstuen, men klinikken 
tillod desværre kun fuldt bemandede 
kamerahold, ikke pårørende. Imens 
indgrebet står på argumenterer Peter 
Kragh for sit meget afslappede forhold 
til Christinas operation: ”Det rører 
mig egentligt ikke at hun ligger på 
bordet nu… Hun ville det mere end 
mig, så jeg følger bare PÆNT med.” 
Da vi genfinder Christina-musen på 
opvågningsstuen er hun stadig lidt ør 
fra narkosen, - ”Hvor meget har jeg 
fået i?” er den første sætning hun med 
bævrende stemme får over læberne. 
Den svenske kirurg med de sublime ko
mmunikationsfærdigheder må skuffe 
Christina-musen, kun 2 x 295 mL, 
blev der plads til. Øv bøv bussemand, 
når man nu håbede på en Pamela 
Anderson-barm. Vi satser på at få syn 
for sagen i næstkommende afsnit.

Lille Tinos barnedåb skrider 
planmæssigt frem. Undervejs 
indrømmer Malou-Stella dog, at det 
ALDRIG var blevet til noget uden 
hjælp fra mor Britta. I hvert fald 
ikke før Tino var ca. 15 år. At Malou-

Stella stadig tilbeder dovenskaben 
som en religion kommer til udtryk, 
da Britta beder hende sætte Cola på 
bordet: Øjeblikkeligt sender hun aben 
videre til Martin, der har fået mørkt 
hår i dagens anledning, med de vise 
ord: Martin, du kan godt komme og 
hjælpe!!” Endnu en gang bemærker 
den skarpsindige seer, at Martin har 
placeret sig selv strategisk tæt på 
lillesøster Tabitta, der bare bliver 
frækkere og frækkere. Da Malou-
Stella endnu ikke har fundet anden 
anvendelse af pusletasken, bruger hun 
den indtil videre til at fragte smøger i. 
Hun undrer sig åbenlyst over, at Britta 
bruger den til at fragte alt muligt 
andet krimskrams.

Veteranen Nadja ønsker at sætte 
endnu en umulig unge i verden… 
Rene er åbenbart overtalt, for den 
leukæmi-ramte mor er taget til 
sygehuset for at få grønt lys af lægerne. 
Sønnen Sebastian stresser Nadja 
i forberedelserne med et anfald af 
ekkolali.

Afsnit 14:

I et ellers lidt tamt afsnit, der kun 
løftes at Ann-Beths badescene, møder 
vi den nybagte mor Christina Landin 
(hende med glasøjnene). Hun er blevet 
kontaktet af en mandsperson, der 

hævder at han er faderen til hendes 
nyfødte. Christina har tidligere 
afkræftet flere andre kandidater og 
virker overrasket over denne ”dark 
horse”. Hun påstår stadig hårdnakket, 
at hun IKKE har været promiskuøs. 
De tiltagende rygter om, at Christina 
skulle have spredt ben til højre og 
venstre påvirker dog ikke Brian det 
mindste. Han ønsker fortsat at påtage 
sig faderrollen, kært, men lidt naivt. 

Ann-Beth har gennem længere 
tid sparet op til en udflugt til 
Sommerland Syd. Igennem et helt år 
har hun sparet en smøg hist og her 
for at kunne lægge til side til denne 
dag. At udgifterne til Klorin samtidigt 
er steget har ikke gjort det nemmere. 
Ann-Beths har siden sidst virkeligt 
strammet sig op og det er en gåde 
hvorledes den unge mø med den hårde 
mund endnu er single. Barnet David 
er ifølge Ann-Beth en udtalt tøse-tøs 
og jeg giver hende helt ret. Længe skal 
man lede efter værre pjevs.

MOK-red/Martin

REDAKTIONELT
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN     
UGE 41-42 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
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  
Mandag 15/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Gro Askgaard 
Tirsdag 16/10 1300 – 1400  1000 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen  
Tirsdag  16/10 1200 – 1300   1300 – 1600   Jesper Marsner Hansen  
Onsdag 17/10 1600 – 1700  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 17/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Josefin Viktoria Eklöf Medicin 
Torsdag 18/10 0800 – 0900  0900 – 1000  Malene Esager Liberoth  
Torsdag 18/10 1900 – 2000  1600 – 1900  Stine Birkelund 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver mandag    1000 – 1200  Eva Maryl  International 
Hver tirsdag   0900 – 1000                         Eva Maryl  International 
Hver torsdag     1000 – 1200  Eva Maryl  International 
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
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                          

HOLDPLADS OG OBLIGATOR-
ISK UNDERVISNING FOR PRINS 
KNUD
Du skal deltage i den undervisning du er holdsat 
til. Du kan ikke regne med at få den gentaget. Det 
betyder, at udebliver du fra obligatorisk undervisn-
ing, vil du blive forsinket i dit studie. Er du på første 
studieår betyder udeblivelse fra obligatorisk under-
visning, at du ikke kan overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
undervisning. Obligatorisk undervisning betyder 
100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke 
at møde til obligatorisk undervisning eller bliver 
du syg, så kom ned og snak med en studievejleder 
hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning eller mangler du at 
gennemføre obligatoriske studieelementer kan du 
ikke få godkendt dit kursus. Har du ikke godkendt 
kursus kan du ikke gå til eksamen i det pågældende 
fag. Udeblivelsen betyder altså i de bedste tilfælde 
”kun” studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning fra 
studiet. 

På første studieår(1. og 2. semester) er konsekven-
sen af, at du udebliver fra obligatorisk undervisn-
ing, at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed 
kan du ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OBLIGA-
TORISK UNDERVISNING.

OBLIGATORISKE STUDIEELE-
MENTER PÅ BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå op til eksamin-
erne på bachelordelen?

2006-ordningen
1. semester:
Eksamen i basal humanbiologi:
Godkendelse af øvelser i medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende tavshed-
spligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient kontakt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter
For biokemidelens vedkommende endvidere delt-
agelse i øvelsesplanlægning og –efterbehandling

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

3. semester:
Eksamen i bevægeapparatet og nervesystemet
Aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter i 
fysiologi
Gennemført og godkendt dissektionskursus

2000/2005-ordningen
4. semester
Integreret eksamen organkursus 2-3
Aflevering og godkendelse af rapporter

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

Du kan holde pause fra studiet på to forskellige 
måder: Du kan holde semesterfri eller tage orlov. 
Semesterfri får du, hvis du ikke tilmelder dig un-
dervisningen i det kommende semester. Hermed 
er du fortsat studerende, kan gå til eksamen og 
er valgberettiget. Hvis du overholder studieaktiv-
itetsskravene, kan du desuden modtage SU. Du 
skal være opmærksom på stadig at overholde 1.-, 
2.- og 6.-årsreglen.

Efter 1. studieår på hhv. bachelor og kandidat 
har du ret til at tage orlov. For at få orlov skal du 
udfylde en blanket, som du sender til ekspeditio-
nen. Når du tager orlov, har du ikke status som 
studerende. Du har ikke ret til at gå til eksamen, 
er ikke valgberettiget og kan heller ikke modtage 
SU. Du kan dog fortsat tage vagter gennem FADL. 
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde dine tidsfrister med hensyn til beståelse 
af hhv. bachelor og kandidat – uret tikker også 
når du holder orlov! Hvis du tager orlov midt i et 
semester, har du ret til at få gentaget den del af 
undervisningen, som du er gået glip af. 

5. semester
Integreret eksamen i organkursus 4-7
Aflevering og godkendelse af rapporter

6. semester
Integreret eksamen
Godkendt tidligt klinisk ophold
Aflevering af OSVAL I, samt OSVAL-frem-
læggelse
Deltagelse i de mikrobiologiske grundkurser

Studievejledningen
STUDIET
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LAD NU VÆR’ AT SNYDE!
Medicinstudiet er langt og til tider også temmelig 
hårdt, men det er fordi vi skal ud og lave noget der 
altså kræver, at vi kan rigtigt meget! Det hjælper 
snyd altså ikke på! 

Det kan være fristende at forsøg sig på det lave 
gærde, men resultatet er, at man kommer til at 
skulle hoppe over bjerge i forbindelse med studiet 

For at få det på det klarer. Det er altså snyd, 
at…
·Skrive under for en anden person, ved fremmøde 
til obligatorisk undervisning. 
·Skrive under for en anden person, ved aflevering 
af opgaver og rapporter.
·Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde 
og tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
·Skrive af fra andre studerendes tidligere aflev-
erede eksaminer, opgaver eller rapporter i ek-
saminer, opgaver og rapporter.
·Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med 
skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
·Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som tilladte 
hjælpemidler.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (incl. 
rapporter på 1.-5. semester) straffes med ud-
skrivning fra universitet! Ved første forseelse er 
udskrivningen et halvt år, og gentagelser kan føre 
til permanent udskrivning.

Og det ville jo være lidt bittert ikke!!!

Se desuden eksamensbekendtgørelsen på www.
medicin.ku.dk.

ÅBNINGSTIDER FOR 
MIKROSKOPISK STUDIESAL
          efteråret 2007

                                Demonstrator
4/10       12-16 
8/10       13-17 
17/10     10-14              12-14
23/10     14-18              16-18
30/10     16-20              16-18

6/11        10-14             10-14
12/11      12-16 
18/11      Spoteksamen 2. semester
20/11      12-16             12- 14
27/11      16-20             16-20

3/12       12-18              12-18
4/12       8-14    8-12
11/12     8-16                12-18
13/12     16-18              16-18
14/12     9-17                14-17
15/12     10 -13             10-13
20/12     8-12 
28/12     14-20              16 -20

2/1         Spoteksamen 3. semester
28/1       10-14              10 – 14
30/1       Re-spoteksamen 2. semester

Studietilbud

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 klini-
ske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen 
på 12. semester, og til at genopfriske fær-
dighederne inden et lægevikariat eller turnus.

NYT OM TILMELDING
Du får nu svar på mail direkte samme eller 
næste dag om du har fået plads på kurset. Hvis 
kursus aflyses, får du dette at vide senest 3 
dage før kursus. Tilmelding til alle kurser kører 
efter første til mølle-princippet, så tilmeld dig 
i god tid.

NYT OM NEURO-KURSUS
Der har været stor efterspørgsel på vores 
kursus i Neurologisk undersøgelse. Vi prøver at 
sætte flere kurser op, hvis det kan lade sig gøre.

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER:
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

ONS 21/11 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

ONS 21/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 22/11 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

ONS 5/12 Kombi-kursus 16.15-20.30

ONS 5/12 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

TOR 6/12 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TILMELDING
Tilmelding er påkrævet og sker til 
ceku@rh.regionh.dk.
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg.
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 delta-
gelse 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 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte 
undersøgelses teknik på rigtige patienter samt 
se eventuelle patologiske fund.

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

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

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

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er under-
søgelsen af led. Kurset er udviklet i samarbejde 
med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen 
Lisbeth Faarvang og er allerede del af den 
obligatoriske undervisning på 7 semester. Der 
undervises i generelle og specifikke ledunder-
søgelser 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

STUDIET
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FORSKNINGSASSISTENT 
SØGES!
Stud. med. søges til forskningsprojekt om me-
tabolisk syndrom hos patienter i antipsykotisk 
medicinsk behandling under ledelse af overlæge, 
dr.med. Anders Fink-Jensen. Projektet foregår i 
4 distriktspsykiatriske centre indenfor Rigshos-
pitalets og Bispebjerg hospitals optageområder 
og indebærer patientsamtaler, blodprøvetagning 
og div. målinger til undersøgelse af metabolisk 
syndrom. Derudover indsamles blodprøver og 
patientoplysninger til genetisk forskningsbase 
(Dansk psykiatrisk biobank).

Projektet har været i gang siden april 2007, og nu 
søger vi en studerende som kan starte hurtigst 
muligt et par formiddage om ugen og overtage 
hele projektet fra næste semester. Stillingen inde-
bærer forholdsvis fleksibel arbejdstid og kan evt. 
kombineres med en OSVAL-opgave. Du skal fra 
næste semester holde orlov i et år og ansættes som 
forskningsstudent i et prægraduat forskningsår i 
psykiatri. Lønnen er 10 000 kr/mnd. Vi vil ansøge 
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom om støtte 
til at finansiere dette.

Hvis du er interesseret, så skriv til Karoline Krane: 
karoline@stud.ku.dk

ANNONCER

SOLO-INSTRUMENT 
SØGES TIL PANUMBAND!
Bandet MIR søger en medicinstuderende med 
banderfaring som kunne tænke sig
at spille på fx saxofon eller keyboard i bandet. Du 
må meget gerne være i stand til at spille solo og 
lægge lækre riffs under sangene.
MIR spiller party rock/pop (kopinumre) og består 
pt. af bassist, trommeslager, guitarist, to
forsangere. Vi øver mandag aften i øvelokalet på 
Panum og spiller til større
fester en gang imellem. Skriv  en mail til Martin, 
der er bassist i MIR: rudjep@gmail.com

BASISBOGEN KØBES!
Basisbogen i Medicin og Kirurgi købes NU!

Ring til Lisbeth på 30250265

FORSØGSPERSONER 
SØGES TIL FEDME-
PROJEKT
Raske normalvægtige mandlige forsøgspersoner 
søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene 
er et led i et Ph.D. projekt, der belyser effekten 
af et naturligt forekommende hormon i relation 
til fedme.

Forsøgene vil strække sig over 6 separate dage 
á 6½ timer hver og foregå på Hvidovre Sygehus, 
Endokrinologisk afdeling, Kettegård Alle 30, 2650 
Hvidovre.

Der vil blive udbetalt en godtgørelse på 6300 kr. 
efter endt forsøgsrække.

Under forsøget vil der blive lagt et drop i hver 
arm og effekten af hormonet vil blive undersøgt 
dels ved at tappe blodprøver og dels ved udtagn-
ing af to fedtvævsbiopsier. Fedtvævsstofskiftet vil 
endvidere blive undersøgt lokalt.

Der er ingen risiko forbundet ved forsøgene, 
ej heller er der nogen kendte bivirkninger ved 
hormonet. Forsøgsprotokollen er godkendt af 
Videnskabsetisk Komité. 

Vi søger mandlige personer der i rimelig grad 
matcher følgende profil:

Alder 20- 43 år
Vægt 70 – 95 kg
Højde 175-195 cm
BMI < 25

Hvis du matcher ovenstående profil og er in-
teresseret i at deltage er du velkommen til at 
kontakte
Forsøgsleder, Læge Meena Asmar, 
Forskningsassistent, Cand.scient Flemming 
Larsen, 
På E-mail: amylinforsoeg@gmail.com

LÆSEMAKKER TIL 10. 
SEMESTER SØGES
Jeg søger en læsemakker eller læsegruppe til 10. 
semester. 

Jeg har al min klinik på Bispebjerg i rækkefølgen: 
psykiatri, neurologi, børne- og ungdomspsykiatri 
og til sidst socialmedicin. Du/I behøver ikke have 
samme rækkefølge, vi finder ud af det.

Kontakt Dorthe, 
dorthe@stud.ku.dk eller 27282206

ARBEJDE I ET 
FORSKNINGSPROJEKT
OMHANDLENDE KRITISK 
SYGE PATIENTER.

Vil du være med til at gøre 
patientbehandlingen bedre?

Vi søger 8 - 10 projektmedarbejdere til vare-
tagelse af måling af blodtryk, puls, saturation 
og respirationfrekvens på indlagte patienter 
på Herlev Sygehus om aftenen i perioden 
medio okto-ber til ultimo december. 

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

Aflønning vil være: kr 160,-/time på hverd-
age. 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 
ansæt-telse dels få et indblik i hvordan læger 
og sygeplejersker arbejder på en almindelig 
sengeafde-ling, dels hvordan beslutning-
sprocessen 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@heh.regionh.dk
Tlf 44884488, lok 83674 el. 82632

•

•

•

•

•
PRÆGRADUAT 
FORSKNINGSÅR I 
PÆDIATRI
Du inviteres til ansættelse som forskningsstudent 
mhp. klinisk videnskabelig undersøgelse af en-
dotoxiners betydning for udvikling af allergi hos 
småbørn på  Dansk BørneAstma Center.

COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on 
Asthma in Childhood – er et kohortestudie under 
Dansk BørneAstma Center. Vi følger ca. 400 børn 
med fokus på astma, allergi, eksem og høfeber. 
Børnene er i dag mellem 6 og 8 år.

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning for
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et 
års orlov, hvor man tager del i det
daglige arbejde i vores kliniske forskningsklinik, 
samt arbejder med et selvstændigt
projekt. Du kan få mere information om reglerne 
for forskningsår på
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm

Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende
forskningsår med afsluttende eksamination, samt 
få anledning til at deltage i
videnskabelig publikation, og forberede eget ph.d. 
studium.

Du vil skulle besøge børnenes hjem mhp. indsam-
ling af prøvemateriale til måling af endotoxiner. 
Kørekort er derfor nødvendigt

Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam på en børneafdeling, hvor 
dine arbejdsopgaverne er meget varierede.

Lønnen er 8.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2008.

Yderligere information fås ved henvendelse til 
PhD-studerende Klaus Bønnelykke på telefon 
3977 7360.

E-mail ansøgning senest 15. oktober på 
bisgaard@copsac.dk
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

DYRENES MOK
Den sydaustralske hulefårekylling er kendt for sit 
snedige sind og ukuelige overlevelsesvilje.

I tider hvor mad er kneben, og fårekyllingen frygter 
for at dø af sult er det den hiver sit helt specielle 
trickz op af hatten. 

Den fortærer nemlig sit ene bagben, som er vældig 
proteinrigt, og hopper derefter mæt og lystigt vi-
dere på sit nu eneste bagben. Den æder dog aldrig 
det sidste bagben…

Her ses hulefårekyllingen Jakob Thomsen på en 
klat risengrød.

/MOK-red
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FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

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

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

Vidste du at...
I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der arbejder som politisk sags-
behandler. Torben kan hjælpe, hvis du 
har problemer med at forstå overens-
komsten, med arbejdsmiljøet på din 
arbejdsplads, spørgsmål vedr. barsel 
eller din selvangivelse. 
Ring på telefon: 3532 7479, send en 
mail til toc@fadl.dk eller kom forbi Tor-
bens kontor på FADL-gangen (1.2.7).

mocca Sandwichbar
Mocca sandwichbar

Som medlem af FADL kan du få rabat, når du køber sandwich hos mocca Sandwich-
bar. Med et rabatkort får du hver 10. sandwich gratis. Desuden får du 15% rabat på 
alle varme drikke. Hent et rabatkort i FADLs Sekretariat.

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

Det sker i oktober
 » 3. okt.:   Generalforsamling
 » 18. okt.: Konstituerende 
    repræsentantskabsmøde
 » 22. okt.: Konference om den nye 
    speciallægeuddannelsen

Tilmeld dig online på FADLs hjemmeside 
www.fadl.dk under Kurser/København. 
Betaling foregår i FADLs Sekretariat se-
nest 7 dage efter, du har tilmeldt dig. Vær 
dog opmærksom på, at hvis du tilmelder 
dig et kursus lige op til, det starter, skal 
du betale inden, for at kunne deltage.

Ledige kursuspladser
Det er stadig muligt at tilmelde sig FADLs Lægevikarkurser. 

I december måned udsender vi opkræv-
ninger for din Codan Forsikring via FADL 
for året 2008 med betalingsfrist den 5. ja-
nuar 2008. Har du tilmeldt din forsikring 
til betaling via PBS, er fristen for betaling 
ligeledes den 5. januar 2008. 

I den forbindelse skal du være opmærk-
som på, at hvis du ønsker at nedgradere 
din forsikring ved f.eks. at afmelde eller 
nedsætte summen for cykelforsikrin-
gen eller ændre ulykkesdækningen fra 
1.000.000 til 500.000 kr. skal du huske at 
give besked til FADL. 

Det gælder også, hvis du ønsker at 
udtræde af forsikringsordningen for året 
2008, fordi du f.eks. bliver kandidat eller 
af anden grund ønsker at skifte forsik-
ringsselskab, Vi skal have besked skriftligt 
enten via mail til kkf@fadl.dk eller brev 
SENEST 1. december 2007 (opsigelsesfri-
sten er ifølge Codans regler 31/12 2007 
med en måneds varsel). 

Som medlem af FADL har du mulighed 
for at tegne en Familieforsikring (ansvars- 
og indboforsikring) og en ulykkesfor-
sikring til en attraktiv præmie og gode 
betingelser. Forsikringen er skræddersyet 
dine behov som medicinstuderende 
og fi ndes i normal dækning og udvidet 
dækning alt afhængig af værdien af dit 
indbo.

Med Codans forsikring får du:

•Gratis udvidelse af ansvarsdækningen 
ved rejser i udlandet i op til 3 måneder

•Lav selvrisiko på cykler - kun 531 kroner

•Dækning af lejlighedsvis udøvelse af 
selvstændig lægegerning samt “ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”, der udøves i 
henhold til lægeløftet

•Tandskader dækkes uden sumbegræns-
ning

•Gruppelivsforsikring på 160.000 kr.

Kig forbi FADLs Sekretariat og få en blan-
ket, som du skal udfylde, underskrive og 
afl evere til FADL.

1. december er dermed absolut sidste 
frist for udtrædelse af forsikringsordnin-
gen.

Du har dog stadig mulighed for at fore-
tage ændringer i din forsikringsstatus 
når som helst i løbet af året, hvis du f.eks. 
ønsker at opgradere din forsikring med 
en cykelforsikring eller en større ulykkes-
dækning. 

Det samme gælder, hvis du fl ytter sam-
men med et andet FADL-medlem, der 
også har en Codan Forsikring via FADL. 
Her er der mulighed for at opsige den 
ene parts indbo- og ansvarsforsikring og 
kun beholde ulykkesforsikringen, idet to 
personer med samme folkeregisteradres-
se er dækket af den samme indbo- og 
ansvarsforsikring. 

Husk, at forsikringsdækningen ophører, 
hvis du fl ytter din folkeregisteradresse 
til udlandet. FADL skal altid have besked 
skriftligt enten via mail eller brev, og ved 
du allerede nu, at du ønsker at ændre din 
forsikring fra januar 2008, må du meget 
gerne give os besked inden fristen 1. 
december 2007.

Codan Forsikring Forsikringsord-

Der er ledige pladser på følgende kurser:

Stetoskopi 1 + 2
AKLS 2
Akut Medicin 2
EKG 2, 3 + 4
Radiologi 1

INDRE ORGANER
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FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

FADL, Københavns Kredsfor-
ening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

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

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

Kom til kulturnat hos NY FORM og vind flotte præmier

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

HOLD 1604 PÅ KLINISK BI-
OKEMISK AFDELING
GENTOFTE HOSPITAL
 

Hold 1604 søger 8 nye holdmedlemmer

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

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

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

Løn : SPV - holdløn 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Henrik Andersen på: 
henrikan@hotmail.com 

Ansøgningsfrist: Fredag 19.oktober 2007 kl.10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmeld-
ing til hold – Hold 1604 

HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 

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

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

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

Krav: 

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 12.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

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 fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned
· du skal have et gyldigt akkreditering 
 skort

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

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

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

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

AKUT MODTAGERAFDELING 
SØGER LÆGESEKRETÆR(ER) 
UNDER DISPENSATION AFTALE 

Sekretær(er) til nattevagt.
Gentofte Hospital, Akut modtageafdeling. 
(Medicinsk afdeling F. 723)

Nattevagt:
Lørdag den 17.11.07  kl. 23.30 – 07.00

Søndag den 18.11.07. kl. 23.20 – 07.00

Sekretær(er) til nattevagter senere hen er også 
aktuelt.

Ansøgning: inden den fredag den 12. Oktober kl. 
10.00 via fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmel-
ding andre.

VAGTBUREAUET
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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

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 

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

Kunne du tænke dig at lære at ligge venfl on, 
tage blodprøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne 
indgå i et stærkt team af læger, sygeplejersker 
etc., og vil du gerne kunne bestemme mere over 
din arbejdsdag? Vil du gerne arbejde på en fast 
afdeling, og slippe for at sidde fastvagt uden at 
se en sygeplejerske i 8 timer? Så kig her…
Vi søger nogle SPV´ere til AMA BBH. Vi er et godt 
etableret hold – og har et godt socialt sammen-
hold - afdelingen er så glade for vores arbejde. 
Der er et godt arbejdsmiljø, med et erfarent og 
aktivt personale.
Da afdelingen kan være meget travl, er det 
vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede 
situationer og være aktivt deltagende i afdelin-
gens gøremål. 

Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, 
hvilke arbejdsopgaver der forligger er forskellige. 
Udover almindeligt SPV arbejde, arbejder man 
også selvstændigt. Hvis DU vil, lærer de dig gerne 
ovenstående færdigheder, samt meget mere. 
På den måde afl aster vi afdelingens sygeplejer-
sker i alle arbejdsopgaver, hvilket resulterer i en 
spændende og lærerig hver dag. 
Målet er at vi kan dække samtlige vagter i en 
måned. Men da vi står og mangler medlem-
mer, skal vi i første omgang dække nattevagter, 
derefter aftenvagter og til sidst dagvagter i 
weekenden. I denne prioriterede rækkefølge. Til 
sidst dækkes dagvagter på hverdage.

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

Løn: SPV holdløn

Ansøgningsfrist: Fredag den 19.oktober  kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – København – for medlem-
mer – tilmelding til hold – mærket ”Hold 1301”

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

NYT SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

Kardiologisk afdeling Hvidovre Hospitalet søger 1 
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 venfl on 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 fl ere
-Det forventes at du er på holdet i en længere 
periode
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Den 12.oktober  kl. 10.00. ansøg-
ningen sendes via www.fadlvagt.dk – For med-
lemmer – Ledige hold – Mærket ”Hold 1505”.

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 fi nde 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

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

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

Vi tilbyder:
- arbejde centralt på Frederiksberg
- 9 timers vagter fra 22-07
- en ualmindelig sød familie der er  
 glade for holdet
- særdeles gode vagtfaciliteter (com 
 puter, internet, dvd, te og kaffe)
- gode læsemuligheder
- fl eksibilitet 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 12.oktober kl. 10.00. 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold. 

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

HOLD 9000. HOLDET PÅ VAGT-
BUREAUET SØGER ET NYT 
MEDLEM.
Arbejdssted: Vagtbureauet, 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 dobbeltvagter, dvs. kl. 11-7.30. Søndage og 
helligdage dækker holdet vagter kl. 9-17 samt 
kl. 17-09 (disse afholdes primært som dob-
beltvagter, 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. 

Kvalifi kationer: Aktiv vagttager, gerne bred 
vagterfaring, serviceminded, evne til at bevare 
overblik når der er travlt. Fleksibilitet ved vagt-
planlægning 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. 

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.

VAGTBUREAUET
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HOLD 4409 NEUROLOGISK AFD. 
RIGSHOSPITALET

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 12. 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

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 venfl on 
-anlæggelse.
Oplæring i afdelingens procedurer vil fi nde 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 12. Oktober  inden kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– ”hold 1405”
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet i uge 42.
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

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 Jørgensen, 
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.

Basisgrupper
EN VELKRYDRET GRYDE!

Karin Haij er aktiv medlem i IMCC og har været 
med til et internationelt møde i Canterburry, 
England, i sommeren. Her er hendes rapport om 
hvordan hun oplevede det hele. 

Tag mig til en plads på jorden, hvor tusen sjæle 
kan mødes, hvor tusen stemmer kan blive hørde, 
hvor tusen tanker kan deles og hvor tusen latter 
forenes. Der kunde vi inspireres, lære fra hinanden 
og gøre drømme til virkelighed. 

Er min ønsken latterlig? Nej! Fordi, med IMCC kan 
den opfyldes! Og det var lige det den gjorde denne 
sommer, da jeg fik muligheden til at deltage på 
IFMSA’s august GA (General Assembly) nr 56. 

IFMSA, The International Federation of Medi-
cal Students Associations, er en selvstendig og  
ikke-politisk organisation for medicinstuderendes 
nationelle organisationer, rundt om i verden. IMCC 
er Danmarks modsvarighed til en sån nationel 
organisation. Som jeg stolt fik lære mig at gentage, 
mange gange under mødet, vær Danmark faktisk 
med til at grunde denne fantastiske organisation, 
IFMSA, i Køpenhavn i 1951. Nu, i år 2007, har 
IFMSA 102 NMO’s (National Member Organisa-
tions) fra 100 forskellige lande på sex kontinenter 
og representerer 1 million medicinstuderende fra 

hele verden.
Denne GA fandt sted fra d. 4.-10. august, på the 
University of Kent, Canterburry, England og  
temaet vær ”Access to Essential Medicines”. Vi 
vær dog ”kun” 900 deltagere, og ikke tusen som 
jeg gav i udtryk i min ønsken. Men med over 80 
lande representerede, var vi en del af det største 
IFMSA GA i historien. 

Jeg tyvstartede mødet ved at deltage i en 
preGA, ”mødet før mødet”, der traditionsenlig 
holdes på samme plads, tre dage inden GA. En 
god mulighed for nybegyndere at få et indblik 
i hvordan organisationen fungerer. Her deltog 
ca 120 medlemmer. Man kunde vælge mellem 
forskellige workshops:”An Introduction to Global 
Health”,”Access to Essential Medicines”, Training 
Old Trainers” og ”Human Rights Education”. Jeg 
gik til ”An Introduction to Global Health”. Tre 
dages intensive workshops med meget gode in-
struktorer og forelæsere. Virkelig  inspirerende! 
Til forskel fra resten af ugen, forekom preGA under 
lidt roligere forhold end det store GA, og jeg fik en 
velbehøvelig opvarmning til det kommende store 
spektakel(?).
Jeg kan svære på at jeg aldrig i midt liv har seet 
så mange unge mennesker fra så mange forskel-
lige lande på en og samme plads før. Og i kan 
kun forestille jer hvor mange intressante og hede 
diskussioner der opstod. En gang blev det virkelig 
hed om ørene, da en sudanesisk og en finsk pige 
røg i totterne på hinanden på en af SCORP’s sam-
menkomster 

Under ugen fik vi høre nuværende redaktører 
på the Lancet, en tidligere redaktør fra BMJ, 
ledende folk fra Læger uden Grænser og andre 
inspirerende
talere fra bl.a. UNAIDS og WHO Europe, som alle 

talte om problemerne i
forbindelse med at sikre alle adgang til livsvigtig 
medicin.
Det bestemtdes også at næste august møde (2008) 
skal holdes på Jamaica. Men først, marts møde i 
Mexico og FINO møde i Göteborg. Alle medlemmer 
i IMCC, som ju alle medicinstuderende automatisk 
er, kan ansøge til disse uforglemmelige eventyr. 
Både nybegynnere og allerede aktive. (Kig efter 
ansøgningsfrister på IMCC’s hjemmeside).

Den danske delegation deltog også i Cultural Show, 
med et lille skuespil om vikinger. Vi gjorde helt 
klart succé...!! I hvert fald hade vi utrolig sjovt når 
vi stod der på scenen!
Om aftenen og netterne var det temae fester. 
Vi delede hinandens lokale festvaner i form af 
musik, dryk og traditioner. Vi var som en eneste 
stor gryde med over 80 forskellige krydderier. 
Mumsfilibubba!!

Så, på trods af at min ønsken allerede har gået i op-
fyldelse, ønsker jeg det samme igen: Tag mig til en 
plads på jorden, hvor tusen sjæle kan mødes, hvor 
tusen stemmer kan blive hørde, hvor tusen tanker 
kan deles og hvor tusen latter forenes. Der kunde 
vi inspireres, lære fra hinanden og gøre drømme til 
virkelighed. Det er simpelthen så sjovt! 
Vi ses på Jamaica!

/Karin

INDRE ORGANER
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IMCC – MEGET MERE END 
ET REJSEBUREAU
I har garanteret på et eller andet tidspunkt hørt 
om IMCC i jeres studie tid, ofte i forbindelse med 
at I gerne vil ud at rejse. Men er IMCC mere end 
en organisation der sender folk ud at rejse? JA 
– IMCC er den danske søsterorganisation til den 
internationale ikke-politisk organisation der hed-
der International Federation of Medical Student’s 
Association (IFMSA). Denne organisation har til 
formål at fungere som et forum, hvor medicinstu-
derende fra hele verden kan diskutere emner der 
er relateret til sundhed, medicin og uddannelse. 
IFMSA’s overordnede mål dengang den startede 
var at facilitere professionel udveksling, hvilket 
den stadig gør i meget stor udstrækning, men siden 
da er den blevet til meget mere. Mange projekter 
er opstået under IFMSA med fokus på mennesker-
ettigheder, folkesundhed, forsknings- udveksling, 
HIV/AIDS problematikken og meget mere. 
Her kommer IMCC i Danmark ind i billedet. Alle 
der arbejder i IMCC arbejder frivilligt og der er bl.a. 
projekter som. Sexekspressen der består af frivil-
lige medicinstuderende, der underviser folkeskole 
elever i kønssygdomme, graviditet, sikker sex osv. 
Derudover finder der Exchange der arrangerer 1 
måneds udveksling, PIT der arrangerer Praktikant 
i Troperne i 3-6 måneder, EQUIP der samler brugt 
medicinsk udstyr ind fra hospitaler i Danmark 
og sender det til div. Lande, Bamsehospitalet der 
behandler skadede bamser sammen med børn, 
Rwandanmark, som er et samarbejde mellem 
rwandiske og danske medicinstuderende, udover 
disse findes der mange andre projekter tjek www.
IMCC.dk.
IMCC er din mulighed for at gøre en forskel lokalt 
som internationalt, få sjove oplevelser internation-
alt som nationalt og udvilke dig personligt. Udover 
dette lærer du også noget om organisationsarbejde, 
ledelse og projekt styring. 
Synes du nogle af de projekter vi har i København 
er noget for dig, skal du bare skrive til lokalfor-
manden for den gruppe du vil være med i (email 
adresser på nettet) eller kom forbi vores kontor 
TIRSDAGE mellem 14-16 hvor vores søde sekretær 
sidder klar til at hjælpe dig. Render du rundt med 
en ide til et projekt eller har du hørt om et projekt 
der findes i Odense eller Århus, som du gerne vil 
starte er det også bare at KONTAKTE OS – vi er 
åbne for alle og støtter op om nye initiativer og vil 
selvfølgelig vejlede og hjælpe så meget vi kan.
Udover at være med i grupperne er der også 
mulighed for at sidde som lokal administrations 
gruppe, der varetager kontakten mellem alle grup-
per og på nationalt plan. Sidst men ikke mindst 
kan man sidde i IMCC’s bestyrelse og påvirke 
IMCC arbejde nationalt som internationalt. Er 
man frivillig i IMCC er der to gange årligt mu-
lighed for at komme til møder rundt omkring i 
verden når IFMSA holder stor- møder, hvor alle 
medlemslandene repræsenteret. Her kan man 
få træning i projekt styring, møde grupper med 
samme formål som ens egen, påvirke IFMSA’s 
arbejde interantionalt og få masser af INSPIRA-
TION OG MØDE NYE MENNESKER. (Senere i 
MOK er der en der har skrevet om det at være på 
internationalt IFMSA møde) 
IMCC vil gerne have flere nye aktive og du vil 
helt sikkert kunne få noget ud af at være en del 
af IMCC. Hvis du har spørgsmål husk sekretær 
tid tirsdage mellem 14-16 på IMCC kontoret. I er 
også velkomne til at kontakte Lokal formanden på 
miech@stud.ku.dk

Håber at se mange flere nye ansigter og tak til alle 
der støttede op om IMCC Inspirations ugen. 
     
IMCC hilsner fra Mie Christensen
     
(Lokal formand for IMCC København)

TIL RÅVEGANEREN:

BURGER:
INGREDIENSER:

6 spsk hørfrø malet i en el-kaffemølle   
3/4 kop vand   
2 kopper solsikkekerner malet i en el-kaffemølle 
2 kopper gulerods pulp (det der er tilbage efter man 
har presset saften ud   
af 4-6 store gulerødder)   
1 kop finthakket blad selleri   
3/4 kop finthakket løg   
4 spsk finthakket persille   
4 spsk finthakket rød peber   
1 spsk tamari (soyasauce)   
evt. hvidkålsblade (til burger boller)

TILBEREDNING:

Lav gulerodspulpen ved at presse saften ud af 
gulerødderne i en juicer /saftpresser. Blend malet 
hørfrø med vand, og sæt tilside. Mix gulerodspulp, 
malet solsikkekerner, bladselleri, løg, persille, rød 
peber og tamari. 
Tilsæt hørfrøblandingen og rør grundigt. Tilsæt 
mere vand hvis det er nødvendigt for at opnå en 
“burger fars” konsistens. 
Lav flade burgere og dehydrér dem i 4-8 timer, 
eller hvis solen skinner så soltør dem indtil de er 
varme. Serveres i store hvidkålsblade eller med 
tomatsauce eller svampesauce.

Fra MOK: Husk hvis I lægger det 
til at soltørre, skal I endelig holde 
øje med at det ikke bliver over 
46grader varmt!

Mad til minoriteterne
TIL OVOVEGETAREN:
- virker også til lactovegetaren og 
lactoovovegetaren...

BAGT HIRSERET:
INGREDIENSER:
2 dl hirse    
6 dl vand    
1 el. 2 tsk veg. bouillon (f.eks. Plantaforce)    
1 buket broccoli    
1 bakke champignon    
2 spsk Tartex/sandwich-creme 
TILBEREDNING:
Vær opmærksom på at visse produkter kan inde-
holde animalske produkter. Så husk at læse dek-
lartionen. Pisk kogende vand, bouillon og Tartex 
sammen. Fordel hirsen i en form og læg mindre 
stykker broccoli og skivede champignoner ovenpå. 
Hæld bouillonen over. Bages ved 225° i 30 min.

TIL SALICYLSYREALLERGIK-
EREN: 
AUFF SUM SUM
INGREDIENSER:
1 stor kylling
50 g. hvedemel
100 g. sesamfrø
1 knsp. cayennepeber
1 knsp. stødt ingefær
salt
peber
2 æg
TILBEREDNING:   
Del den istandgjorte kylling i portionstykker. Bland 
mel, sesam og krydderier. Vend kyllingestykkerne 
i sammenpisket æg og vend dem herefter i kryd-
deriblandingen. Kom kyllingestykkerne i ovnfast 
fad og kom lidt olie over og steg ved 175 grader i 
40-45 minutter.

OJ til folket

INDRE ORGANER
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BAMSEHOSPITALET 
EFTERÅRET 2007
Forestil dig at du er 1 meter høj, du kan ikke alfa-
betet, du har rigtig ondt i maven, og så kommer den 
her meget høje, hvidklædte person med en slange 
om halsen, træsko på og en hammer i lommen hen 
til dig og skal undersøge dig. Ville du så ikke blive 
bange?! Det tror jeg nok du ville!!

Men det blev der lavet om på ved efterårets Bam-
sehospital. Vi fik både fikset bamsernes brækkede, 
ben, arme, rygge, maver og halse, samtidig med at 
vi gav børnene et trygt og hyggeligt første møde 
med de hvide kitler. Selv det go’e gamle skelet var 
jo ikke så farligt alligevel.

Vi vil gerne takke alle dem, der var med til at 
gøre Bamsehospitalet til en succes: alle de søde 
bamselæger, Falck og Københavns Brandvæsen, 
Build a Bear og de radiografstuderende. Også 
tak til alle de søde medicinere, der er med til at 
arrangere Bamsehospitalet.

I år havde vi ca. 350 børn på besøg, og alle gik fra 
Panum med et smil og en god oplevelse!

/Bamsehospitalet

GIM 
ARRANGERER

Body-SDS kursus for lægestu-
derende med Ole Kåre Føli

Succesen fra foråret fortsætter!
Dørene står åbne for både nybegyndere og gamle 
kursister.

Hvornår?
Lørdag d. 17. november kl. 9-16 Pilstræde    (inkl. 
fælles frokost)
Lørdag d. 1. december kl. 9-16 Karlslunde    (inkl. 
fælles frokost)             

Hvad er Body-sds?
Body Self Development’s System (forkortet Body-
sds) er et dansk behandlings- og træningssystem, 
der er baseret på forskellige massageteknikker, 
åndedrætsteknikker, Body-sds aku- og zonetryk, 
samt frigørelse af led. Man kan bl.a. behandle 
problemer i bevægelsesapparatet, sanseorgan-
erne, kredsløbet, organsystem, nervesystemet og 
psykiske problemer. Ole Kåre Føli har bl.a. behan-
dlet CSC cykelhold, Sanne Salomonsen, Michael 
Carøe og Søs Fenger.

Hjemmeside: http://www.body-sds.dk/

Hvor?
Dag 1 - Pilestræde 59, 1112 KBH K
Dag 2 - Egedal 1A, 2690 Karslunde

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder til GIMs formand Christa på pan-
dita_dk@yahoo.com senest onsdag d. 6. november 
2007. Maks. antal pladser er 20 stk. Tilmeldingen 
er bindende ved indbetaling af 50 kr til GIM’s 
konto for 2 dage kursus inkl. frokost (kontonr. fås 
via mail af Christa).

-Har du spørgsmål, skriv til GIM på gim@studmed.
ku.dk
Vi glæder os til at se dig!

 

LÆGEDAGE 
D. 12.-16. 
NOVEMBER 
2008
Lægedage er en ugelang 
kongres for praktiser-
ende læger og arrang-

eres af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) 
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det 
afholdes i Bella Centret i København d. 12.-16. 
november 2007, og der vil holdes over 100 kurser 
- praktiske såvel som teoretiske – samt være ud-
stillinger og færdighedsværksteder. De sidste par 
år har SAMS og Lægedage udviklet et samarbejde, 
som giver SAMS’ medlemmer mulighed for at delt-
age gratis mod lidt frivilligt og relevant arbejde. 
De opgaver, som SAMS’ere kan få på Lægedage, 
er bl.a. at holde mini-interviews med deltagerne 
(evalueringer) samt at være mikrofonholdere ved 
foredragene og i auditorierne. Der findes en hel del 
kundskaber at indhente på Lægedage både under 
arbejdet og især under kurserne. Desuden er det 
en udmærket chance for at knytte kontakter til de 
praktiserende læger og få lidt indblik i deres (og 
måske jeres fremtidlige) arbejde.

Det er muligt at vælge mellem 2 alternativer. 
Enten at:
A)Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri adgang 
til Lægedages kurser. Gratis frokost begge dage 
er inkluderet.
B)Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang til 
Lægedages kurser. Gratis frokost denne dag.

Tilmelding til lægedage sker til sams@punkt.
ku.dk, hvor I skriver navn og hvilke(n) dag(e) I 
foretrækker at arbejde samt gå på kursus. Først 
til mølle princippet gælder. Tilmelding er bindende 
fra den 25. oktober.
Kursusudbud findes på Lægedages hjemmeside 
www.laegedage.dk eller i kursuskataloget, som 
kan rekvireres til SAMS-mødet d. 17. oktober kl. 
17 omhandlende Lægedage. Mødet finder sted på 
Panum i lokale 1.2.15.

Med venlig hilsen
SAMS

SEXEKSPRESSENS BREVKASSE

Hey Brevkasse

Jeg har et spørgsmål omkring dildoer og damer.
Igennem længere tid har jeg dated en sprød pige, og 
forleden fik jeg hende endelig med hjem i kanen.
Derhjemme har jeg så den her dildo liggende i 
skuffen, som pigerne plejer at være vilde med, og 
som en lille gestus tog jeg den frem, -for at spice 
det lidt op, you know, men så flippede hun bare 
rådden skåt!

Hvad sker der for hende?

/ Niller

Kære Niller

Normalt kan kvinder ikke så godt lide at få tilbudt 
dildoer der har været brugt på andre kvinder, bla. 
fordi de ikke vil konfronteres med dine tidligere 
bekendtskaber, og så er det også et spørgsmål 
om hygiejne!
Hvis du søger ”action” med dildoen , er der nogle 
ting der vil være gode at tjekke:
1.Har hun overhovedet lyst til det? Altså, er hun 
en dildodame?
-dette kan du måske lure ved henkastet at tale 
om emnet, nogle kvinder HAR bare ikke lyst til 
plastik udgaven.
2.Vi kan så anbefale en nyindkøbt dildo, hvis hun 
skulle lade sig friste.
3.Er hun så våd nok?
-og hvis ikke det sker ved et godt forspil, kan 
VANDbaseret glidecreme benyttes, for som det 
også er med kondomer, ødelægges de af olierede 
cremer!
4.Hvis du så insisterer på at bruge din allerede 
brugte dildo, vil vi anbefale at du spritter den af, 
og vakuumpakker den efter hvert brug, så den ser 
ny og lækker ud til næste gang.
5.Desuden kan vi oplyse om at sundhedsstyrelse 
anbefaler et max brug af én time om dage med 
dildo-leg, pga. pvc-stoffer, -derfor kan der til de 
resterende timer benyttes kondom på, som alligevel 
altid anbefales i de lokaler butikker.
6.Vi ønsker dig god vind med dit sex- og kær-
lighedsliv!

-Og HUSK nu generelt kondomet!

Mvh Sexekspressen

Skriv gerne dine egne frustrerede spørgsmål til: 
sexeksbrevkassen@hotmail.com
-vi udtrækker ét brev hver gang. 

Kom til Sexekspressens Actiondag!

Lørdag den 22. oktober kl. 14:00 – ? i FADL’s 
mødelokale.

Der vil ske uddannelse af nye guider, -så hvis du 
har gået og tænkt at det lyder spændende, er det 
tid til at møde opJ
Efter eftermiddagens program på panum køber vi 
pizzaer, og fejrer os selv med en fed blenderfest!!! 

Programmet er indtil videre som følger:
- Intro
- Icebreakers
- Undervisning af nye guider
- Pause
- Foredrag

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

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

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Karina på: plystrold@hotmail.com senest 
den 19. oktober.

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 

INDRE ORGANER
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HYTTETUR
19.-21.OKT 2007

Gruppen for Integreret Medicin drager traditionen tro på hyttetur hvor årets tema er ”
Østens behandlingsformer”. Der kommer foredragsholdere og holder oplæg 

for os om Ayurveda, Akupunktur, Reiki og Zoneterapi, og derudover selvfølgelig en 
masse hygge, fest og frisk luft! Der bliver desuden morgen-yoga for de friske J. 

Dette herlige arrangement løber af stablen i en hytte i Stenløse, og der vil være fælles 
afgang fra Panum’s hovedindgang fredag kl. 15.30. Vi vil være tilbage søndag 

eftermiddag. 
Turen koster 200 kr. pr. mand inkl. kost og logi og der vil være mulighed for at købe øl 
og vin til billig penge, så medbring derfor kontanter.  Der skal selv medbringes lagen, 

sovepose og sutsko.

Tilmeldingsfrist man. 15/10-07 til Christa på 
pandita_dk@yahoo.com

Husk at skrive om du er vegetarianer e.lign.
Vi glæder os til at se dig!

Hilsen GIM

INDRE ORGANER
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SIMS AFHOLDER 
GENERALFORSAMLING

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

SIMS INFORMERER:
VINDEREN AF PANUMMESTERSKABET I FODBOLD 2007 BLEV:
 
SMASHING PUMPKINS
TILLYKKE MED MESTERSKABET!!!

NY FORMAND I 
SUNDRÅDET
Av Kenneth Geving Andersen
Aftroppende formand, SundRådet

Jeg vil opplyse om at jeg fredag den 5. oktober 
trådte tilbake som formand for SundRådet. Dermed 
takker jeg for meg etter nesten 3 år som formand. 
Formannskiftet skjer som en omkonstituering av 
bestyrelsen, og blir lagt frem for godkjennelse på 
det førstkommende SundRådsmøte (16. okt). Det 
er ingen øvrige endringer i bestyrelsen.

NY FORMANN
Ny formann for SundRådet blir Anette Petersen, 
som har vært menig medlem av bestyrelsen i denne 
perioden. Anette er kjent for sitt energiske og posi-
tive engasjement. Hun har blant annet vært stu-
denterhusansvarlig i bestyrelsen, har jobbet med 
”det sosiale rum”, som skulle ha vært i kantinen, 
vært med på å arrangere Semesterstartsfestivalen, 
og arbeidet med bevillingen som ga oss den siste 
oppgradering av leseplassene og kjemigangen, og 
en masse andre ting. Det er med stor glede og 
optimisme jeg overlater formannsposten til 
Anette.

STUDIEMILJØET – EN FELLES 
UTFORDNING
Hvis man vil ha et godt og velfungerende stud-
iemiljø er det noe man skal jobbe for. Studiemiljøet 
på mange måter summen av alle positive krefter 
som arbeider for å forbedre det. Det blir hvert år 
lagt ned tusenvis av timer med frivillig arbeid av 
de forskjellige basisgrupper og organisasjoner på 
fakultetet. For å lage en god fest, et spennende kurs 

eller et perspektiverende foredrag. Studiet er mer 
enn forelesninger, lange dager på biblioteket, sene 
aftener på studiesalen. Det handler også om å være 
nysgjerrig, åpne øynene for muligheter og utvikle 
seg selv på egne premisser. Og det er dette et godt 
og stimulerende studiemiljø kan bidra til. Det kan 
varmt anbefales å engasjere seg i en basisgruppe 
eller en annen organisasjon. Det gir utrolig mye, 
på et personlig plan og ikke minst som et bidrag 
til det å utvikle det felles studiemiljø.

SundRådet er paraplyen og samarbeidsforumet 
for de aktive organisasjoner på fakultetet, og job-
ber for at vi i felleskap løfter studiemiljøet og det 
studentersosiale miljø.

TOP TI OVERSPRING-
SHANDLINGER
Brought to you by MOK

10: FACEBOOK

9: AT ONANERE

8: SE DOCTOR PHIL

7: SE XENA

6: FACEBOOK

5: FINDE TO-KRONER

4: AT MOBBE SMÅ BØRN

3: DUM

2: SEX

1: ALLE DE 
NEDENSTÅENDE 
KOMBINERET
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KÆRE MEDSTUDERENDE 
OG DEKANAT PÅ SUND.
Basisgrupper er ikke politiske lister eller partier. 
Vi er ikke-politiske studentersociale foreninger. Vi 
blander os derfor normalt ikke i politik.
Vi læste dog Demokratiske Medicineres indlæg i 
MOK nr. 5 (26. sep. ‘07).
Desværre har dette indlæg medført, at vi har følt os 
nødsaget til for en enkelt gangs skyld at blande os, 
og forklare hvordan tingene hænger sammen.

Først lidt nødvendig faktuel baggrundsviden:

Igennem de sidste mange år har Sundrådet ar-
bejdet for at forbedre den enkelte studerendes 
studiemiljø, ved at være de studerendes talerør 
overfør dekanatet i sager vedrørende studiemiljø 
og studentersociale forhold.
Sundrådet består af studerende fra alle de forskel-
lige studieretninger på det Sundhedsvidenskabelige 
fakultet (Panum). Heri indregnet repræsentanter 
fra Panums basisgrupper og foreninger.

Sundrådet blev i sin tid oprettet af bl.a. medlem-
mer af MSR (nu MR), med et ønske om at samle 
Panums studerende. I dag består Sundrådets be-
styrelse af medlemmer fra hele Panum (vigtigt at 
bemærke: Sundrådet er IKKE MR, disse to deler 
blot lokale).
Alle Panums basisgrupper, foreninger og fagråd 
bakker op om Sundrådet som deres talerør overfor 
dekanatet, undtaget to: Demokratiske Medicnere 
og MedicinerListen, som aktivt selv har valgt at 
stå udenfor, da de ikke mener, at de kan acceptere 
Sundrådets konstruktion, da de (som de eneste) 
opfatter Sundrådet som en politisk organisation 
og dermed en konkurrent til deres lister, som er 
valgt ind i studienævnet for Medicin.

Sundrådet var primus motor i oprettelsen af en 
fond (kaldet Sundrådsfonden), som dekanatet 
skulle overføre en fast årlig bevilling til, hvorefter 
basisgrupper og foreninger med gode ideer kunne 
søge fonden om tilskud til deres studentersociale 
aktiviteter efter nøje fastsatte retningslinjer.
Det er vigtigt at påpege, at fonden fik en fra Sun-
drådet helt separat bestyrelse med repræsentation 
af de forskellige studieretninger (valgt demokratisk 
på en General Forsamling, åben for alle studer-
ende) og således er en institution i sig selv, på 
ingen måde juridisk forbundet med Sundrådet, 
udover selve navnet.

Sundrådet arbejder alene med studentersociale 
aktiviteter, studiemiljø og andre forhold, der ve-
drører de studerende, men IKKE har noget at gøre 
med studieplaner/studiets struktur (dette sker i 
studienævnet).
Sundrådets arbejde har bl.a. resulteret i, at 
vi studerende næste år kan flytte ind i et nyt 
Studenterhus. At vi med stor succes har afholdt 
Basisgruppebar nu to år i træk. At vi får et socialt 
rum i kantinen. At vi får kaffeautomater på Panum. 
Og meget meget mere.

Og nu til Demokratiske Medicineres MOK-in-
dlæg:

Demokratiske Medicinere skriver: “Gennem foråret 
har den politiske organisation Sundrådet, hvori 
bl.a. Medicinerrådet indgår, været betragtet som 
ene-repræsentanter for de studerende overfor 
dekanen, selvom Sundrådet på medicinstudiet ved 
Sundrådet på medicinstudiet ved seneste valg til 
studienævnet kun har opbakning svarende til 38% 
af de medicinstuderende”.

Vi forklarer:
1. Sundrådet er ikke en politisk organisation. Sun-
drådet er de studerendes talerør og koordinator. 
De eneste der betragter Sundrådet som politisk er 
Demokratiske Medicinere og MedicinerListen.
2. At MedicinerRådet indgår, kan vel ikke over-
raske, i og med, at alle de forskellige studieretnin-
gers fagråd også indgår, for slet ikke at tale om alle 
Panums basisgrupper og foreninger. De eneste der 
ikke indgår i Sundrådet er Demokratiske Medici-
nere samt MedicinerListen. Ikke fordi de ikke må, 

men fordi de ikke vil.
3. At Sundrådet er “ene- repræsentant” er en stor 
force, da de studerende og de forskellige foreninger 
dermed står stærkt overfor dekanatet.
4. Sundrådet har opbakning fra alle de basisgrup-
per, foreninger og fagråd, der har ladet sig regis-
trere herunder. De eneste, som ikke har ladet sig 
registrere og ikke bakker Sundrådet op, er Demok-
ratiske Medicinere og MedicinerListen.
5. Mht. opbakning blandt 38%, må Demokratiske 
Medicinere hentyde til sidste valgt til Studi-
enævnet for medicin, hvor Demokratiske Medi-
cinere og MedicinerListen tilsammen fik 62% af 
stemmerne (kilde: www.demokratiskmedicin.dk) 
og MSR (nu MR) fik 38%.
Det skal bemærkes, at der er tale om et valg til 
Studienævnet for medicin. Studienævnet beskæfti-
ger sig med studieplaner, studiets struktur, disp. 
ansøgninger o.l. Studienævnet har INTET at gøre 
med studentersociale aktiviteter, studiemiljø o.l.
Dvs. de studerende der har stemt på Demokra-
tiske Medicinere, har givet disse mandat til at 
bedrive studenterpolitik i studienævnet, f.eks. 
til at presse syge-/reeksamen igennem, skaffe 
læseferier, revidere studieplaner, behandle disp. 
ansøgninger etc.
Demokratiske Medicineres stemmeandel har 
intet at gøre i en diskussion af Sundrådet og 
dettes arbejde. Demokratiske Medicinere sætter 
lighedstegn mellem M(S)R og Sundrådet, hvilket er 
direkte forkert. Sundrådet har INTET med studi-
enævnet og valget dertil at gøre. At Demokratiske 
Medicinere misbruger et i denne sammenhæng 
ikke relevant valgresultat til på papiret at nedtone 
Sundrådets opbakning blandt de studerende, er 
stærkt beklageligt.

Demokratiske Medicinere fortsætter: “Endvidere 
havde Sundrådet indgået en aftale med dekanen 
om, at de fremover ville modtage de samlede økono-
miske midler til studenterpolitiske og studenterso-
ciale aktiviteter, som Sundrådet gennem en fond 
så kunne forvalte som de ønskede.”

Vi forklarer:
1. Som før pointeret, er Sundrådet og Sundråds-
fonden to selvstændige institutioner. Der er IKKE 
personsammenfald i de to institutioners besty-
relser. Det er ikke Sundrådet, der forvalter fondens 
penge. Det er fondens, på en General Forsamling 
demokratisk valgt, bestyrelse, der skal behandle 
ansøgninger fra Panums foreninger, basisgrupper 
og fagråd.
Fondens bestyrelse repræsenterer endvidere alle 
studieretningerne på Panum. Der indgår ikke 
politisk diskrimination i fondens arbejde.

Demokratiske Medicinere informerer os videre: 
“Demokratiske Medicinere påpegede derfor i et 
brev til rektor og dekanen, at der var tale om en 
højst uhensigtsmæssig ordning, der tillige var en
klar overtrædelse af universitetsloven og de for-
valtningsretlige grundprincipper”.
 
Vi forklarer:
1. Demokratiske Medicinere hentyder til en lov, 
som siger, at alle skal behandles lige. Som det 
er nu, er Sundrådet de studerendes talerør over-
for dekanatet. Da Demokratiske Medicinere og 
MedicinerListen ikke føler sig repræsenteret af 
Sundrådet, mener de, at de ikke behandles lige. Og 
når dekanatet så udelukkende har en samarbejd-
saftale aftale med Sundrådet, føler Demokratiske 
Medicinere at der begås lovbrud.
Hvor mange der bakker Demokratiske Medicinere 
op i dette synspunkt er et stort spørgsmålstegn. 
Det eneste sikre er, at Sundrådet har opbakning 
fra alle andre basisgrupper og fagråd på Panum 
i, at Sundrådet bør og skal være de studerendes 
talerør.
   
Nyt ”demokratisk” studenterforum?

Demokratiske Medicineres anklage om ulovligh-
eder har medført, at dekanatet vil oprette et nyt 
”Studenterforum” og har opsagt samarbejdsaftalen 
med Sundrådet.
Dette synes Basisgrupperne og foreningerne på 
Panum er en meget bekymrende udvikling.

Studienævnsmedlemmerne beskæftiger sig med 

studienævnspolitik. Dette inkluderer ikke stu-
dentersociale forhold.
Studienævnsmedlemmerne er valgt ind i studi-
enævnet på baggrund af deres studienævnspolitik. 
Ingen ved, hvordan DMs, MLs og MRs indstilling 
til studentersociale forhold er.
At disse lister demokratisk er valgt ind i studi-
enævnet indebærer ikke, at de er valgt ind for at 
afgøre, hvem der skal repræsentere Panums basis-
grupper og foreninger overfor dekanatet.

I Sundrådet har alle basisgrupper, foreninger og 
fagråd stemmeret. Det vil de ikke have i et nyt 
studenterforum.
De vil skulle repræsenteres af 18 studerende (2 fra 
hver studieretning på Panum), som er udpeget på 
ganske uklar baggrund.
Studienævnsmedlemmerne har ingen forudsæt-
ninger for at udpege studenterrepræsentanter til 
et studenterforum, da dette ikke er studienævnets 
kompetenceområde.
 
Studenterforumet skal endvidere kun være rådgiv-
ende for dekanatet i spørgsmål vedrørende forde-
ling af midler til studentersociale formål.
Dette er en klar forringelse i forhold til Sundråds-
fonden, da det nu ender med at være dekanen, der 
i sidste ende bestemmer, hvad der skal støttes og 
hvad ikke.

De eneste der vinder på et nyt studenterforum er 
de, som i hvert studienævn får magten til at udpege 
to studenterrepræsentanter til det nye forum, samt 
dekanatet, som fremover undgår indblanding fra 
Sundrådet.

Panums undertegnede basisgrupper og foreninger 
håber med dette brev at have gjort den seneste tids 
udvikling klar.

Vi håber også at have gjort det tydeligt, at vi støtter 
fuldkomment op bag Sundrådet og Sundrådsfonden 
og vi mener, at det nye studenterforum vil være en 
stor forringelse af basisgruppernes ytringsmuligh-
eder og medbestemmelse på Panum.

Venlige hilsener,

Lau Bertholdt, på vegne af MSS – MedicinStud-
erendes filosofiske Selskab (filosofi i et medicinsk 
perspektiv)

Flemming Bjerrum, på vegne af SAKS – Studer-
endes Almene Kirurgiske Selskab

Mie Christensen, på vegne af IMCC København 
(IMCC tæller undergrupper indenfor udvekslings- 
og klinikophold, undervisning og oplysning samt 
udviklings- og hjælpearbejde)

Christian Dobrzanski, på vegne af PUC – Panum 
Underwater Club (dykkeruddannelse og hyperbar 
medicin)

Madelene Engdahl, på vegne af GIM – Gruppen 
for Integreret Medicin (information om alternative 
behandlingsformer)

Mette-Marie Orebo Hansen, på vegne af SAMS 
– Studerendes Almen Medicinske Selskab

Louise Torp Jensen, på vegne af SIMS – Stu-
derendes IdrætsMedicinske Selskab (idræt og 
idrætsmedicin)

Anders Skjolding, på vegne af SATS – Studerendes 
Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Karen Tangmose, på vegne af PMS – Psykiatrigrup-
pen for MedicinStuderende

Jacob Thomsen, på vegne af PHILM – Panums film-
forening (instruktionsvideoer- og filmproduktion)

Jacob Thomsen, på vegne af Scorebogen – Årsbogen 
på det SundhedsVidenskabelige Fakultet

Jacob Thomsen, på vegne af SYMS - Studerende 
Yngre MedicinStuderende

DIALOG
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TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 41
Så kom vi også godt igennem vores andet store 
arrangement ”HomoArtefakt”. Der var vel 50-60 
studerende og en lille håndfuld andre i det store 
Auditorium 1 på HCØ, og de var både spørgelystne 
og kritiske, så Klavs Birkholm fra Det Etiske Råd 
havde en travl formiddag. De fleste spørgsmål fra 
salen afslørede, at de unge ikke var slet så betæn-
kelige ved hverken cyborgs, robotter eller andre 
tekniske ”halvmennesker”, som fx Birkholm. Men 
diskussionen fortsætter naturligvis; i Det Etiske 
Råd, blandt de studerende og alle andre steder. 
Den 23. oktober kan du i Forum for Eksistens og 
Videnskab (FEV) diskutere ”Menneske og mask-
ine” med bl.a. Peter Kemp.

Vi kan varmt anbefale et besøg på hjemmesiden 
www.homoartefakt.dk, hvor du kan finde både den 
film, som Det Etiske Råd bruger til at præsentere 
problemstillingen, og en masse materiale, der går 
dybere. Det er bl.a. artikler og essays skrevet af 
medlemmer af Det Etiske Råd, et leksikon over 
centrale begreber og forskerinterviews både som 
lyd og video.

Uge 42 og skolernes efterårsferie står for døren 
– glem ikke Kulturnatten, der skyder ferien i 
gang på fredag. Københavns Universitet har et 
forrygende program! (http://kulturnatten.ku.dk/) 
– og Nicolai og jeg vil delvist holde fri sammen med 
vores respektive børn. Kontakt os ad de normale 
kanaler, hvis du vil vide, om vi er på kontoret en 
given dag. Strikkecafeen vil være åben i uge 42.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske vores 
kollegaer Ib Skotte Henriksen og Christen Staghøj 
Sinding, tilsammen ”Studenterpræsten og Co.”, i 
Aalborg tillykke. De fejrer 20 års jubilæum i denne 
uge, og vi siger ”Godt gået!”
     
Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og 
Lise Lotz, akademisk medarbejder 

”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

FEV: “Menneske og maskine”
Debat mellem dr. teol et fil, Peter Kemp og NN

Tid: tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over 
gården 

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

DENNE UGE I "DIT MOK":

Efter sidste uges opfordring har en meget stor skare af MOK's læsere været inde og stemme på den opskrift 
fra "sjov dåsemad" de allerhelst vil se trykt i denne uge.
Hele 550 stemmer er gået igennem, og resultatet er at "Henny's corned beef" har vundet med hele 86%. 
Med kun 8,5% kommer "cocktailroulade" ind på en andenplads, og vil tage op til overvejlese om denne skal 
bringes i næste uge.

 

CARSTENS BREVKASSE

Kære Carsten C.

I fredags mødte jeg den dejligste stud.odont. til 
lang fredagsbar. Aftenen startede fantastisk, 
hvor vi kyssede, krammede og jeg fik befamlet 
hendes frække krop. Vi endte hjemme hos mig, 
men desværre kunne jeg ikke få den op at stå, 
da det virkelig gjaldt. Jeg er virkelig ked af det 
og helt desperat. Kan ikke se hende i øjnene igen 
– hvad gør jeg?

Den rådvilde stud.med.

--

Hej rådvilde stud.med.

Jeg var også til baren i fredags – en gammel tyr 
som mig bliver aldrig for gammel til at støde nogle 
små søde studiner. Jeg mødte faktisk en super 
lækker mediciner som jeg rev rundt i 2 timer. Hun 
fik den fra alle vinkler og skreg konstant om mere. 
Sikke en dejlig aften! Håber du kunne bruge det 
til noget min ven!

Kærlighed fra Carsten!

Carsten C. Ørting
Professor, dr.med.
2900 Happiness

INDRE ORGANER
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Debat
SKAL ARBEJDSBYRDEN PÅ 6. 
SEMESTER ØGES MARKANT?

Selvfølgeligt skal arbejdsbyrden på 6. semester 
ikke det – det er i forvejen helt urimeligt, at vi på 
3. semester skal finde os i en meget tung arbejds-
byrde, så dette skal naturligvis ikke udbredes til 
andre semestre. Desværre lader det ikke til, at 
alle studenterrepræsentanter i studienævnet er 
enige heri – hvor mærkeligt det end måtte lyde! I 
studienævnet debatterer vi for tiden, hvordan 6. og 
8. semester skal se ud for fremtiden (på 2006-stud-
ieordningen). I den forbindelse har Medicinerrådet 
(tidligere MSR) fremsat et forslag om at flytte en 
stor mængde undervisning og eksamenspensum 
til 6. semester, mens de kun foreslår at ganske 
små mængder eksamenspensum flyttes væk fra 
6. semester. Helt konkret drejer det sig om, at de 
foreslår at fagene arbejdsmedicin, toksikologi og 
basal farmakologi flyttes til 6. semester, mens kun 
en begrænset mængde eksamenspensum omkring 
mammae-kirurgi og videnskabsteori flyttes væk 
fra semesteret. Samtidig vil Medicinerrådet indføre 
en ekstra eksamen for de nye fag på 6. semester, 
således der skal afholdes eksamen 1 måned inde 
i semesteret, foruden den sædvanlige eksamen 
til slut. Demokratiske Medicinere er i høj grad 
bekymrede over dette forslag, da det vil medføre 
at arbejdsbyrden vil stige markant på 6. semester. 
Når man kigger på evalueringerne af semestrenes 
arbejdsbyrde, kan man se at 6. og 8. semester hidtil 
har haft nogenlunde samme arbejdsbyrde i de 
integrerede kurser, men at en del studerende har 
haft mere travlt på 6. end på 8., fordi mange også 
skal nå at skrive OSVAL på 6. Medicinerrådets 
repræsentanter har i forbindelse med diskussionen 
omkring 6. semester udtalt at ”så må folk bare lære 
det, hvis de har udskudt OSVAL til 6. semester”, 
hvilket er en indstilling vi i Demokratiske Medici-
nere opfatter som værende helt urimelig, i forhold 
til de studerende der risikerer at komme i klemme. 
Der er rigtigt mange studerende, der udskyder 
OSVAL til 6. semester, bl.a. fordi mange oplever at 
have nok at se til på 4. og 5. semester. Derfor skal 
der naturligvis også tages hensyn, til de studerende 
der skal nå at skrive OSVAL på 6. semester.
 
Det er meget godt med brok, men hvad med en 
løsning?
Selvom det altid er lettere at forkaste andres 
forslag end selv at komme på bedre løsninger, er 
vi i Demokratiske Medicinere godt i gang med at 
arbejde på en mere holdbar løsning omkring 6. og 
8. semester fremover. Vi er helt enige i, at det vil 
være en fordel at flytte rundt på arbejdsmedicin, 
toksikologi og basal farmakologi, men vi ser det som 
en selvfølgelighed, at dette skal kunne foregå uden 
at arbejdsbyrden på 6. semester øges. Vi arbejder 
derfor for en løsning, hvor andre elementer flyttes 
væk fra 6. semester for at give plads til de nye fag 
på semesteret – fx kunne man forestille sig, at dele 
af endokrinologien i stedet kunne integreres på 8. 
semester, eller at basal farmakologi og toksikologi 
kan flyttes tilbage på 5. semester og eksamineres 
sammen med patologi og immunologi. Sidstnævnte 
løsning vil så omvendt kræve, at der fjernes noget 
undervisning og eksamenspensum fra 5. semester, 
men her mener vi at der kunne være muligheder for 
at skære i detaljeniveauet i nogle af organkurserne. 
Samtidig arbejder vi for, at det obligatoriske øv-
elseskursus i mikrobiologi på 6. semester beskæres 
fra 3 til 2 uger, da evalueringerne af kurset viser 
at de fleste opfatter det som værende et udmær-
ket kursus, men at der er for mange gentagelser 
og kurset simpelthen er for langt. Det er klart, 
at ændringer af denne type kræver et grundigt 
forarbejde og en god dialog med repræsentanter 
for de involverede fag, hvorfor processen tager tid. 
Heldigvis har vi ikke voldsomt travlt, da 6. semes-
ter efter 2006-ordningen først skal afvikles for 
første gang til efteråret 2008. Vi håber trods dette 
at være nået frem til en fornuftig løsning i løbet af 
de næste par måneder, og vil naturligvis informere 
meget mere, når vi har nyt i sagen.

Jens Helby Petersen, medlem af studienævnet og 

formand for Demokratiske Medicinere 

BAGGRUNDSINFORMATION OM 
REVISIONEN AF 6. OG 8. SEMES-
TER:
Basisuddannelsen i medicin og kirurgi består på 
2000-studieordningen af 6., 7., 8. og 9. semester. 6. 
og 8. semester indeholder teoretisk undervisning 
i intern medicin, kirurgi, farmakologi, patologi 
og en række mindre fag, mens 7. og 9. semester 
består af klinikophold ude på hospitalsafdelin-
gerne. Overordnet set kan man i evalueringerne 
af 6. og 8. semester se, at de studerende generelt 
er tilfredse med hovedparten af kurserne. Der er 
dog enkelte kurser der evalueres lavt, og hvor 
også underviserne er frustrerede over kursernes 
afvikling – det drejer sig bl.a. om miljømedicin (6. 
semester), videnskabsteori (både 6. og 8. semester) 
og arbejdsmedicin (8. semester). En del af proble-
merne med disse relativt små fag har været, at de er 
spredt udover for mange forskellige semestre og ek-
samener, hvorved de mindre fag hurtigt ”drukner i 
mængden”. Det har desuden været problematisk, at 
arbejdsmedicin har ligget på 8. semester, mens ar-
bejdsmedicinen rent fagligt har stor sammenhæng 
med reumatologi, ortopædkirurgi og lungemedicin, 
som er placeret på 6. semester. Både studenter-
repræsentanter og undervisere er derfor enige om, 
at det vil være en fordel at flytte arbejdsmedicin til 
6. semester og på samme måde samle videnskab-
steorien i metodekurset på 4. semester samt i den 
integrerede eksamen på 8. semester. I forbindelse 
med revisionen af 4. og 5. semester har det tidligere 
studienævn desuden vedtaget at kurset i basal 
farmakologi og toksikologi, som tidligere var en del 
af den integrerede eksamen på 4. og 5. semester, 
ligeledes skal flyttes til 6. semester. Der er således 
et ønske fra flere sider om, at en del undervisning 
og eksamensstof flyttes til 6. semester, mens der 
mangler at blive flyttet noget pensum væk fra se-
mesteret. Vi er godt i gang med at finde en løsning 
på dette i Demokratiske Medicinere, og håber at 
have en løsning klar inden jul.

OM HJÆLPEMIDLER VED EK-
SAMEN PÅ 4. SEMESTER TIL 
VINTER
Vi har tidligere skrevet her i MOK, at vi i foråret 
fik vedtaget i studienævnet at udvide hjælpemi-
dlerne ved den integrerede eksamen på 4. semester. 
Udvidelsen af hjælpemidlerne har til formål, at 
eksamen skal handle mere om forståelse end om 
udenadslære af enzymnavne og lignende, ligesom 
det har været et mål at få dumpeprocenten på 
4. semester til at blive lavere (denne har hidtil 
været blandt studiets højeste). Studienævnet og 
studieledelsen har flere gange bedt kursuslederen 
for 4. semester om at melde ud til de studerende, 
præcis hvilke hjælpemidler der vil blive tilladt, 
men trods rykkere har kursuslederen endnu ikke 
gjort dette. Demokratiske Medicinere finder det 
ikke rimeligt, at de nuværende studerende på 4. 
semester endnu ikke har fået besked om hjælpemi-
dlerne, da det naturligvis må være rimeligt, at 
de studerende gennem semesteret ved hvad der 
forventes ved eksamen. Vi arbejder derfor intenst 
for at få kursuslederen til hurtigst muligt, at give 
endeligt besked om hvilke hjælpemidler der bliver 
udleveret, ligesom vi naturligvis vil sikre, at disse 
hjælpemidler lever op til det formål vi fik vedtaget 
i studienævnet, nemlig at reducere mængden af 
udenadslære betydeligt.

HVEM ER DEMOKRATISKE 
MEDICINERE?
Vi er en ny studenterpolitisk organisation, der 
arbejder med en ny måde at drive studenterpoli-
tik på. Vi tror på, at det skal være muligt for alle 
studerende at få indflydelse på studenterpolitikken 
– også de studerende, der ikke selv direkte er ak-
tive i en studenterpolitisk organisation. Samtidig 
lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med 
underviserrepræsentanterne i studienævnet – der 
opnås langt mere gennem dialog med underviserne 
end gennem konfrontationer og mindretalsud-
talelser. Ved studienævnsvalget i vinters fik vi 
2 ud af de 5 studenterpladser i studienævnet for 

medicin. Gennem foråret har vi bl.a. arbejdet med 
spørgsmål som indførsel syge/re-eksamen, ind-
førsel af læseferie, større konsekvens af fagenes 
evalueringer, forbedringer af 4./5. semester og en 
generel styrkelse af studenterdemokratiet. Vi har 
også forsøgt at sætte mere fokus på de medicin-
studerendes forhold i pressen og hos politikere i 
folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-eksamen. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at 
være med er du mere end velkommen – uanset om 
du går på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke 
have stor politisk erfaring, eller oceaner af tid du 
kan afsætte – det vigtigste er, at du brænder for 
at forbedre vores alle sammens studie. Kontakt 
os på mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil være aktiv.

www.DemokratiskMedicin.dk

OPERATION

Har du hørt om 2015-målene?

..og vidste du at hvert sekund bliver 1 person 
smittet med TB?
(10% af jer vidste det)

For et par uger siden udførte vi en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt de studerende på Panum for at se 
hvor mange der kendte noget til FNs 2015-mål.
I alt besvarede 225 studerende spørgsmålene, heraf 
havde 42% hørt om 2015 målene. Af kvinderne 
havde ca. halvdelen hørt om dem før, men hos 
mændene var det kun ca. 1/3.
Endnu bedre var resultaterne på spørgsmålet om 
hvad 2015-målene handler om –at sikre en værdig 
og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkn-
ing. (Så godt gættet til de af jer, der ikke kendte 
til målene!). 

Lidt dårligere gik det med hensyn til de mere 
specifikke spørgsmål; 16 % af kvinderne vidste at 
der findes 8 mål, 7 % af mændene.
61 % af jer der svarede på spørgsmål 13 troede, at 
der dør 1 kvinde i Afrika syd for Sahara for hver 
56. fødsel. Det rigtige tal er 16.

Tak til alle jer, der udfyldte 
spørgeskemaet!

Da samtlige 2015 mål – direkte eller indirekte - er 
relaterede til sundhed, synes vi at det er relevant 
at kommende læger kender noget til dem. For no-
gle uger siden satte vi fokus på mål 3 –at fremme 
ligestilling og styrke kvinders rettigheder. Mange 
af jer mødte op til vores filmaften, hvor vi tog hul på 
emnet human trafficking ved at vise Lilja 4-ever.
Vi har også arrangeret foredrag og paneldebatter i 
løbet af de sidste to semestre og vi har - ikke mindst 
- delt rigtig mange kopper gratis kaffe ud foran vin-
deltrappen til de tørstige og koffeintrængende.

Hold øje med opslagstavlerne og MOK i de næste 
uger. I uge 43 og 44 viser vi igen film, deler kaffe 
ud og arrangerer spændende foredrag i forbindelse 
med vores kampagne-uger for mål 4 og 5. Her 
sættes fokus på at reducere mødre- og børnedøde-
ligheden.

Hvis du vil vide mere om os eller har lyst til at 
hjælpe til med at arrangere foredrag, filmaftener 
og dele kaffe ud mens du får en masse viden om 
2015 mål, global sundhed og udvikling så kontakt 
Ann Sofia; annsofia@skouthomsen.dk
Vil du vide mere om 2015-målene? 
Kig ind på www.2015.dk

Med støtte fra Danidas
Oplysningsbevilling

Operation2015

DIALOG
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[niogtrestimersbar]

Fra torsdag d. 25/10 kl. 11.00 til søndag d. 28/10 kl. 07.00 i Studenterklubben

Smækre svenske tøser mænger sig med de danske.Fjernsyn for dig.

Yes sir, sjov i værkstedet.
Fed livemusik!  I år med Robbie Williams Jam!


