
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

31. okt.

Nr. IX

40. årgang

2 0 0 7 - 2 0 0 8

Vælgermøde på Panum

Tid: Tirsdag den 6. november, 
  kl. 16-18

Sted: Lundsgaard Auditoriet

Konceptet
Mød folketingskandidater fra de forskellige 
partier og hør deres holdning til sundheds- 
& uddannelsespolitiske emner.

Der er selvfølgelig også fokus på lægers vi-
dereuddannelse & 4-års-reglen.

Formatet
1½-2 timers paneldebat med opstillede kan-
didater i Københavns Storkreds. Der vil være 
rig mulighed for at stille skarpe spørgsmål 
fra salen.

Derfor skal du komme...
Hvis politikerne skal bruge tid på at etablere 
et flertal for at fjerne 4-års-reglen, skal de 
se at der er stemmer i projektet. Derfor er 
det vigtigt at de kan se modstanden blandt 
de kommende læger - især inden vi går til 
valg. Det sikrer også FADL det bedst mulige 
grundlag for at arbejde videre med 4-års-
reglens afskaffelse efter valget.
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Det sker i ugen 2006/2007 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

Onsdag: 
  MOK nr 9, årgang 40 udkommer

Torsdag: Operation 2015 møde, lille mødesal kl. 16.30
  

Fredag: Aftensmad i Fredens Kirke
  Lang fredagsbar incl. J-dag kl. 11-24.

Lørdag: Fugletur ved Gundsømagle Sø, kl. 10-12. (Fri entré)  
  P-pladsen ved reservatet i Østrup, St. Valbyvej, 
  Roskilde

Søndag: Sysler ved brændeovnen. Mulighed for at lave  
  sjove og spøjse kogledyr, julekort og æsker. kl.  
  11-15. (Fri entré) Dansk Jagt- og Skovbrugs-
  museum, Folehavevej 15-17, Hørsholm

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: FADLs Vælgermøde kl. 16-18 i LU
  PIT foredrag om tropemedicinske sygdomme,  
  store mødesal kl. 17-19.
  

Denne  redaktion

MOK
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Brazilian Institute of Oriental Studies' 
logo:

Se flere fallos-logoer på 
www.b3ta.co.uk - phallic logo awards.

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@hvh.regionh.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

RESUMÉ AF DE UNGE 
MØDRE

Præsenteres i samarbejde med 
WWW.ACEOFBASEIFORUM.DK

Afsnit 19

Camilla fra Mørkøv er blevet meldt for socialt 
bedrag. Siden hun for 3 år siden arvede en halv 
million kroner, har hun fortsat modtaget kont-
anthjælp (i alt 224.000). Hun ser nu frem til bøde 
og evt. fængselsstraf. Det store spørgsmål er dog 
ikke, hvorvidt dette var bevidst, men hvem det mon 
kan være, der har meldt hende. Uden at komme 
med direkte anklager, kan det blot konstateres, 
at husbonden Benjamin umiddelbart nyder store 
fordele af den nyopståede situation. For det første 
sætter det effektivt en stopper for Camillas planer 
om et fjerde barn. For det andet tvinger det Camilla 
ud på arbejdsmarkedet, da hun ikke længere får 
kontanthjælp.

Den evigt bitre Sofie henter sine 2 katte hos Si-
mon. Simon er igen begyndt at se lidt til ekskonen 
Michelle og deres fælles datter Victoria. Sofie 
beroliger os dog med, at hun er bedøvende ligeglad 
med, at Simon ser Michelle igen. Ja ja – HELT 
SIKKERT!

Nadja håber på igen at være gravid. Hun har sat 
sin Glivec behandling i bero i håb om at få endnu 
et barn med René. Mens urinen køler af, fordriver 
Nadja ventetiden med at lære sønnen Sebastian, 
at mælken kommer fra køerne. Desværre viser 
graviditetstesten sig at være MEGET negativ.

Afsnit 20

Louise og Ronni, der i sidste uge fik skødet på deres 
drømmehus, er gået i gang med at male huset. Søn-
nen Sebastian på 3 udvælger selv en gyselig turkis 
nuance til sit værelse. Louise er igen gravid og er 
efterhånden begyndt at bule ud over det hele.

Nadja får en akut opsang af den hæmatologiske 
overlæge (han må have set DUM). Han gør det 
klart, at det vil være uforsvarligt af Nadja, hvis 
hun fortsat undlader at tage sin medicin. Det tager 
selvfølgelig hårdt på Nadja og René. Det er faktisk 
overhovedet ikke sjovt længere. Må vi ikke få Bente 
og David tilbage?

Den sociale bedrager Camilla tager til jobsamtale 
på plejehjemmet Peder Lykke Centret. Jeg mis-
tænker at hun må have modtaget coaching fra Peter 
Kragh, da hun virkelig formår at sælge sig selv. 
Jobbet ender da også med at blive hendes.

MOK-red/Martin

Tænk at det kun er 14 år siden

DUM

FRÆKKE LOGOER...
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ER DU BLEVET FORSINKET PÅ 
STUDIEORDNINGEN AF 2000?
Hvis du er blevet forsinket i dit studie og du studer-
er på studieordningen af 2000 kan det være du skal 
overflyttes til den nye studieordning. Herunder 
er beskrevet hvilke studerende en overgang kan 
blive relevant for – samt hvordan og hvornår en 
overgang kan laves.

Februar 2006 startede en ny studieordning på 
medicinstudiet. De første på denne studieordning 
nu er på 4. semester. Det er planen at den gamle 
studieordning skal udfases i takt med at den nye 
studieordning skrider frem. Enkelte tilfælde vil 
der blive arrangeret ”opsamlings” eksaminer på 
den gamle ordning, men ofte vil det være en fordel 
at blive overflyttet frem for at deltage i en opsam-
lingseksamen. 

Skal du overflyttes?
Det vil være relevant for dig at blive overflyttet 
såfremt du studerer på studieordningen af 2000 
eller 2005, og mangler at bestå eksaminer svar-
ende til 1.- 3. semester eller eventuelt 4. semester. 
Såfremt du er på 4. semester på 2000- eller 2005-
ordningen, kan det være en rigtig god idé at snakke 
med studievejledningen, så du kan finde ud af om 
du skal overflyttes. 

Overflytning? - Sådan! 
En overflytning starter altid med en samtale med 
en studievejleder, hvor det videre studieforløb 
planlægges. I samarbejde med studievejlederen 
laves der en plan, som indsendes til studienævnet 
der herefter beslutter om den studerende kan over-
flyttes med den beskrevne plan. I enkelte tilfælde 
kan det være nødvendigt at søge om yderligere ting 
f.eks. ekstra forsøg til eksamen eller forlængede 
tidsfrister. Dette laves samtidig med planen.

Hvornår?
Ønsker du at blive overflyttet inden eksamen dette 
semester, skal du henvende dig til studievejlednin-
gen så hurtigt som muligt med henblik på at få afk-
laret om dette kan lade sig gøre. Skal du overflyttes 
efter eksamen, vil din plan afhænge af resultat af 
din eksamen og der vil ikke blive taget stilling til 
en evt. overflytning inden dette forlægger.

HOSPITALER OG KLINIKUD-
VALG
Er studiet et stort sort hul efter 5. 
semester? Giver ord og forkortelser 
som Klinikudvalg og KKA-2 ingen 
mening? Er det virkelig rigtigt, at man 
kan komme til Rønne i praktikophold? 
Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, 
skal du også prioritere dine ønsker vedrørende 
valg af klinikudvalg. I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive holdt den 6. november 
kl. 15-16 i Lundsgaard auditoriet.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskning, 
arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får im-
ødekommet en dispensation vedrørende skift af 
klinikudvalg.

Klinikudvalgene:
Klinikudvalget Rigshospitalet (KRH):
Kontoret finder du i Teilum.
Hospitaler i KRH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde 
og Køge.

Klinikudvalget Kommunen (KKK):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i KKK:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, 
Nykøbing Falster og Slagelse.

Klinikudvalget Amtet (KKA):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i KKA:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, 
Holbæk og Helsingør.

Vedrørende holdsætning på de forskellige 
semestre:
På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om hold-
sætning i klinikudvalgene, mens der på 7., 9. og 

12. semester er tale om universitær holdsætning. 
Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et 
hospital, som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg.

Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Hillerød, Næstved og Herlev. Variationer 
kan forekomme, men de endelige hospitaler og 
antallet af pladser fremgår af tilmeldingsblan-
ketten.

Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Herlev, Hels-
ingør, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, 
Halmstad, Nuuk (om efteråret).

Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Hol-
bæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, 
Rigshospitalet. 

Transport udgifter dækkes til følgende 
klinikhospitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, 
Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 
Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), 
Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk 
(tur/retur, logi).

Det tilstræbes at der gives besked til studerende 
der holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster 
inden jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning 
i et ønsket klinikudvalg, hvis der er tale om usæd-
vanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende 
dit barns institutionsplads, der har nogle specifikke 
åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at 
møde rettidigt i klinikken. Du kan have også have 
specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. 
forskning, arbejde, sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejlednin-
gen til en samtale om en eventuel dispensation 
vedrørende ønske om henholdsvis klinikudvalg 
og hospital.

AFMELD TKO I TIDE!
Hvis du har tilmeldt dig TKO på 
holdtilmeldingen, og nu ønsker at 
arrangere dit ophold selv, skal du 
huske at afmelde dig inden den 1. 
november. Din holdplads kan komme 
andre studerende til gavn.

På 3. semester er der et studieelement, der hedder 
Tidligt Klinisk Ophold (TKO). TKO er placeret i 
semesteruge 19 og 20, hvilket vil sige kalenderuge 
3 og 4 i 2008. TKO skal være bestået inden hold-
sætning på 6. semester.

Kursets formål: To ugers ophold på en klinisk afde-
ling, hvor den studerende skal stifte bekendtskab 
med lægens arbejde i den sekundære sektor ved 
at følge en læge i dennes arbejde. Den studerende 
skal også følge andre personalegrupper, som lægen 
samarbejder med.
Ønsker du et selvarrangeret TKO og har du aller-
ede har tilmeldt dig TKO via holdtilmeldingen 
på 3. semester, skal du afmelde dig dette inden 
d. 1. november 2007 til studiesekretæren i lokale 
18.1.12/16. Hvis du efter d. 1. november 2007 
bliver forhindret i at møde op til dit TKO, som du 
er tilmeldt via studiet, skal du selv kontakte din 
tildelte afdeling.
Hvis du ikke framelder dig i tide, går din holdp-
lads til spilde. Det betyder at afdelingerne bliver 
sure, medfører en masse administrativt bøvl for de 
holdsættende sekretærer og gør, at din holdsplads 
ikke kommer dine medstuderende til gavn. Den 
plads du siger nej tak til kan jo være drømmep-
ladsen for ham/hende, der sidder ved siden af dig 
til forelæsningen.

Se mere på www.sis.ku.dk om TKO, selvarrangeret 
ophold etc.

Efterår 2007, Uge 44-45
TRÆFFETIDER 

Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder  
Mandag 29/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag 30/10 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  30/10 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen
Onsdag 31/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 31/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 1/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth
Torsdag 1/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 5/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 6/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag  6/11 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen
Onsdag 7/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 7/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 8/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth
Torsdag 8/11 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 tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.
DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!

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

STUDIEVEJLEDNINGEN
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SPANISH SCHOOL
“ATAHUALPA”

Pinto 375 y Juan León Mera Pone: 593-2-2545-914
Fax: 593-2-2551-229 P.O.BOX: 17-07-9581

E-MAIL: escuela@atahualpa.info www.atahualpa.info

QUITO - ECUADOR

Dear Sirs,

We would like to offer a work experience in charity projects for children in Quito,
Ecuador.

We offer work experiences as a voluntary work in following projects:

• hospitals
• children’s´ home
• primary schools
• nursery schools
• street kids

The participation in all these projects is free of charge.

Introducing ourselves we are a Spanish School in Quito, Ecuador and serve all
projects with Spanish language courses.

Consequently the voluntary work speeds up this learning process. At the same
time the voluntary work helps the charitable projects.

The voluntary work is highly appreciated and urgently needed in the
communities.

Each voluntary work will be certificated by its organisation and with it supports
the study at the University.

Participation in our child relief project will be a valuable experience.

Please forward this request to your students.

Each volunteer is most welcome in Ecuador. Please visit our website
www.atahualpa.info

Thomas Grammel
Deutsche Vertretung der Sprachschule Atahualpa, Quito, Ecuador
D-24937 Flensburg
+49/461/909 606 91 and mobile +49/177/ 753 59 73
www.atahualpa.info

TAG TIL ECUADOR!

Dear Sirs,
We would like to offer a work experience in charity 
projects for children in Quito, Ecuador.
We offer work experiences as a voluntary work in 
following projects:
· hospitals
· childrens' home
· primary schools
· nursery schools
· street kids
The participation in all these projects is free of 
charge.
Introducing ourselves we are a Spanish School 
in Quito, Ecuador and serve all projects with 
Spanish language courses. Consequently the 
voluntary work speeds up this learning process. 
At the same time the voluntary work helps the 
charitable projects.
The voluntary work is highly appreciated and 
urgently needed in the communities.
Each voluntary work will be certificated by its 
organisation and with it supports the study at the 
University. Participation in our child relief project 
will be a valuable experience.
Each volunteer is most welcome in Ecuador. 
Please visit our website
www.atahualpa.info

Thomas Grammel
Deutsche Vertretung der Sprachschule Atahualpa, 
Quito, Ecuador
D-24937 Flensburg
+49/461/909 606 91 and mobile +49/177/ 753 59 
73

SKOLARSTIPENDIAT 
SØGES! 
Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
en skolarstipendiatstilling. Personen vil stå for 
et projekt der indgår i vores forskning med sigte 
på at mindske omfanget af hjerteskade efter en 
blodprop. 
Projektet arbejder med en model der benytter 
isolerede rottehjerter i en perfusionsopstill-
ing. I lyset af de seneste spændende resultater 
ønsker vi nu bl.a. at studere apoptosens rolle 
efter en blodprop i hjertet. 
Projektet kører i samarbejdet med Kardiologisk 
Laboratorium på Rigshospitalet, og har en stor 
klinisk relevans. 
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL II-
opgaven, eller indgår i et ”prægraduat forskers-
kningsår” (se SIS-hovedside  Sundhedsvidenskab  
Indholdsfortegnelse  Prægraduat forskningsuddan-
nelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet)

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

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD 
STUDIESAL 18.01.42
November 2007
- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 
Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

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

NYT OM TILMELDING
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.

AFLYSNING
Avanceret genoplivning d. 7/11-07 må vi des-
værre aflyse pga. anden kursusaktivitet.

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.

NOVEMBER-DECEMBER:
TOR 8/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 15/11 Ledundersøgelse 16.15-20.30

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

TOR 13/12 Ledundersøgelse 16.15-20.30

TOR 13/12 Avanceret sutur 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
Hvis du udebliver uden at melde afbud, har du 
karantæne for deltagelse i de gratis aftenkurser 
på CeKU.

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

Journaloptagelse og Objektiv Undersø-
gelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og hen-
vender sig derfor primært til studerende som er 
i begyndelsen af deres første kliniske ophold, til 
6. sem studerende med særlig interesse eller som 
brush up for andre. Kurset indeholder:  Introduk-
tion 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 tilgængelig discip-
lin. Dette er et kursus i de praktiske færdigheder, 
der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for 
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på 
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

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

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af basal 
og avanceret genoplivning inkl. rytmegenkend-
else, defibrillering og medicinering 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 (8 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge Martin 
Glud fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshospi-
talet. Der vil blive undervist i forskellige avan-
cerede 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 (8 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er under-
søgelsen af led. Kurset er udviklet i samarbejde 
med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lis-
beth Faarvang og er allerede del af den obligato-
riske undervisning på 7 semester. Der undervises 
i generelle og specifikke ledundersøgelser for OE 
og UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før 
vikariat og for intereserede.

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STUDIETILBUD
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UDDRAG AF SUND-
INFO 
nr. 86 - 26. oktober 2007

INDSKÆRPELSE AF RYGE-
REGLER PÅ SUND
Driftsafdelingen gør opmærksom på, at atrium-
gården med hundeskulpturen nær makroskopisk
studiesal er siden januar 2007 har været det eneste 
tilladte rygested i Panum-bygningen, men mange
friske cigaretskod på balkoner og terrasser m.v. 
viser manglende efterlevelse.
Ledelsen henstiller til SUNDs medarbejdere at 
reglerne overholdes. Både af hensyn til vores miljø 
og for at vise god adfærd ift målet om at gøre SUND 
til en sund arbejdsplads.

PSYKISK KRISEHJÆLP TIL 
ARBEJDSRELATEREDE PROB-
LEMATIKKER
Alle ansatte på Københavns Universitet kan få 
psykisk krisehjælp til arbejdsrelaterede prob-
lematikker som for eksempel stress, mobning og 
chikane, ledelseskonflikter, psykisk nedslidning, 
manglende selvværd, fyring og fyringstrusler, 
dødsfald blandt kollegaer m.v.
Samtalerne tager primært sigte på, at afdække 
problemerne og give støtte og rådgivning til, 
hvordan den enkelte selv kan bidrage til at løse 
problemerne. KU ansatte kan får hjælp ved selv 
eller gennem tillidsrepræsentant, en kollega, arbe-
jdsmiljørepræsentanten eller chefen at kontakte
Arbejdsmiljøsektionen på KU.
Arbejdsmiljøsektionen formidler kontakten til 
vores konsulenter fra JobLiv Danmark, som sætter 
en arbejdspsykolog på opgaven. Psykologen tager 
kontakt til den ansatte og aftaler det videre forløb. 
Der må typisk regnes med op til tre arbejdsdage 
før arbejdspsykologen henvender sig, afhængigt 
af hvor akut problemet er. Arbejdsmiljøsektionen 
lover fuld diskretion og anonymitet.
KUs rammeaftale med JobLiv Danmark A/S giver 
mulighed for op til 5 samtaler. Er der behov for
yderligere samtaler, skal det aftales mellem Arbe-
jdsmiljøsektionen og JobLiv Danmark A/S.
Yderligere information:
www.ku.dk/arbejdsmiljo/psykisk_arbejdsmiljo/
psykisk_krisehjaelp/psykisk_krisehjaelp

KONFERENCE DEN 9. NOVEM-
BER OM BRUGERDREVEN 
INNOVATION
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Køben-
havns Universitet inviterer til en konference med
deltagelse af forskere, kandidater og studerende. 
På konferencen fremlægges en række studier af
innovation med udgangspunkt i forskellige fagtra-
ditioner samt konkrete brugerdrevne
innovationsprojekter.
Betydelige puljer penge bevilges til projektsamarbe-
jder - og nye typer tværgående samarbejder mellem 
forskning og erhvervsliv etableres. Dette lægger op 
til debat, om hvordan (samfunds)videnskab indgår 
og ønsker at indgå i regeringens vision.
Yderligere information: 
http://samf.ku.dk/studenterservice/nyhed/konfer-
ence

Læs hele SUND-info i elektronisk form på 
fakultetets hjemmeside på 
http://sund.ku.dk. 

SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt un-
dtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser 
og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

Styrende 
Organer

Marie og Mikkel vendte hjem til Dan-
mark i august efter 14 måneder med 
IMCC-uland i Bolivia. Her beskriver 
Marie hvad hun har lært af sin udsen-
delse og hvad hun kommer til at savne. 
Var det noget for dig at blive udsendt 
med IMCC-uland? Så kom til infoaften 
mandag den 5. november klokken 19 
i lille mødesal på Panum. Du må også 
komme forbi for bare at høre gode his-
torier fra projekterne.

Det er svært at beskrive alle oplevelser vi har haft 
og hvad vi har lært, og mange ting er nok heller 
ikke gået op for os eller har bundfældet sig endnu, 
men alligevel vil jeg prøve at beskrive noget af det. 
Meget af det handler nok om, at Bolivia er et land, 
der er så lagt fra Danmark både udviklingsmæssigt 
og geografisk, og at vores hverdag her har adskilt 
sig så meget fra den hverdag vi har derhjemme. 

Vi har til tider lært at vente og være tålmodige. 
Vi har lært, at det altid er en god ide at have en 
bog med, når man skal nogle steder, så man kan 
lave noget andet end at gå ud af sit gode skind over 
der ikke er andre der kommer til tiden. Vi har lært, 
at Danmark er enormt effektivt. Vi har lært at en 
kommunes sundhedsprogrammer, investeringer 
mm. godt kan fungere (man kan så diskutere, hvor 
godt det fungerer) uden at der behøves at planlæg-
ges, og at vi danskere har et enormt behov for at 
planlægge i forhold til bolivianerne. Vi har oplevet, 
at det er en kæmpe barriere for Bolivia, at der tales 
forskellige sprog, så for eksempel lægen ikke kan 
kommunikere med sine patienter. Så har vi lært 
at køre nogle lange bilture i den fantastiske natur 
– her har vi virkelig også tilbragt mange timer 
sammen. Danmarks veje bliver ren afslapning i 
forhold til de snoede grusveje, vi efterhånden har 
vænnet os til.

Hvad kommer vi til at savne? Der bliver rigtig 
meget... Blandt det meget håndgribelige står den 
grillede lomo (oksemørbrad) højt på listen. Vi har 
tit snakket om, om det overhovedet er muligt at få 
så lækkert og mørt kød i Danmark. Ellers er der 
den friskpressede appelsin og grape juice, som vi 
har nydt stort set hver morgen i citrusfrugtsæso-
nen, og maracujafrugter (passionsfrugt), som vi 
oftest har blendet med vand til en juice - muy rico! 
Ja, frugtmarkedet i Sucre bliver helt sikkert et 
savn. Og selvfølgelig er det billigt, som alt andet i 
Bolivia. Prisen på oksemørbraden synes jeg også 
lige skal nævnes, 22 danske kroner kiloet. Huset 
i San Lucas, med vores eget store køkken og en 
dejlig gårdhave, kommer vi også til at savne. Vi 
ved selvfølgelig ikke endnu, hvad vi kommer til at 

UDSENDT MED IMCC ULAND
bo i i København, men mon det dog bliver lige så 
lækkert – vi tror det næppe.

Af det mindre håndgribelige kan nævnes de 
dejlige weekender i San Lucas, hvor man bare har 
tid til at lave det, man har lyst til. Læse bøger og 
spille sport har været hyppige weekendaktiviteter. 
De fantastiske oplevelser vi har fået ved at bo og 
arbejde, som vi har gjort. Opleve den måde indian-
erne bor i deres små lerhuse, stort set uden nogle 
midler. Og alligevel er de gæstfrie, smilende og 
glade mennesker. Det er da i hvert fald noget man 
kan tage med sig hjem. De venner og bekendte vi 
har lært at kende og har haft mange gode og sjove 
oplevelser med, Eva og Christian, Trine og Rune- 
vores kollegaer på projektet, Jairo – nabodrengen, 
vores ansatte Vicky og Elio, Marty og Saskia, Kamil 
og Rebekka (hollænderne), lægerne og andet sund-
hedspersonale på hospitalet og så alle de andre i 
San Lucas. Også frugtungerne (Wiliam, Christian, 
Sulma, Veronica, Jorge med flere) med uglet hår 
og snotnæse, der hver dag kommer og banker på 
ruden for at spørge om vi har appelsiner, kommer 
vi til at savne. 

Så er der arbejdet med de spændende ud-
fordringer vi har haft og de opgaver vi har været 
med til at løse. Det ansvar vi har haft med at 
drive projektet. Det at arbejde for at være med til 
at forbedre forholdene for nogle mennesker, der 
ikke har så mange muligheder. Ellers er der den 
klare, klare stjernehimmel, bjergene, de dumme 
æsler der ikke flytter sig, selvom de står midt på 
vejen, de fede Landcruisere og man kunne blive 
ved. Der er sikkert også noget, vi ikke kommer til 
at savne, men lige nu kan jeg kun komme i tanke 
om strømsvigt! Og så lige det pisse kolde kontor. 
Og chicha (majsøl) og vores uduelige advokat. Og 
at bolivianerne ALTID kommer for sent, og kører 
råddent. Og tarme til frokost.

Læs mere om IMCC-uland og projekterne i 
Ghana og Bolivia på: www.imcculand.dk

De udsendtes hjemmesider er: 
www.runeogtrine.blogspot.com 
www.louiseogtommy.sanlucas.dk
www.rikkeogthomas.dk
www.saraograsmus.dk

Marie venter ved bilen

Marie snakker med en landsbykone der sidder 
med sit 11. barn på skødet, 7 levede.

Naboungerne William, Christian, Zulma, 
Jorge og Angel.

En sundhedsklinik hvor vi bliver taget gæst-
frit imod.

STUDIET OG IMCC
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HAR DU SET MIN JAKKE?
Til 69-timers baren i fredags var jeg så uheldig at 
miste min jakke, en sort herrefleece med lynlås fra 
The North Face, som hang i garderoben ved ind-
gangen. Den indeholdt blandt andet et sæt cykel-
lygter i venstre sidelomme. Det er jeg selvfølgelig 
ked af, og vil gerne have den igen. Hvis du ved et 
uheld skulle være kommet til at tage den med hjem 
og stadig har den, må du meget gerne kontakte mig 
på min mobil, tlf. 28 89 20 79.

Med venlig hilsen
Bo Westergaard

HERLEV-ØSTERBRO-
UNDERSØGELSEN SØGER 
NYE KOLLEGAER:

Kunne du tænke dig at få stor erfaring 
med at tage blodprøver, udføre lungef
unktionsundersøgelser og få indblik i, 
hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer med lyst til at arbejde med 
ovenstående samt interview af Herlev-Øster-
broundersøgelsens deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.15 til ca. kl.20.00 
med start 15/11 2007. Arbejdet finder sted på 
Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Univer-
sitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring ml 15/11-1/12.

Send ansøgning og CV til Afdelings- og projektsy-
geplejerske Anne Lene Oxlund på anleox01@heh.
regionh.dk inden 7/11 2007.
Du er velkommen til at søge yderligere informa-
tion på 
tlf. 44 88 33 17

PH.D.-STILLING
ved Institut for International 
Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Den Ph.d.-studerende vil blive tilknyttet et livmod-
erhalskræft projekt i Tanzania. Studiet vil være 
epidemiologisk og der skal påregnes 9 måneders 
ophold i Tanzania til dataindsamling.
Der ønskes en person med en sundhedsvidenska-
belig baggrund, som f.eks. læge- eller folkesund-
hedsvidenskabelig kandidat.
Ansøgningsfrist 1.dec 2007.

For hele stillingsopslaget henvises til: 
http://pubhealth.ku.dk/ais/archive/phd_isim_
2007/

TRE STUD. MED. SØGES TIL 
ALLERGI OG 
LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR 
SNAREST.
Vi er: 
Et team bestående af to speciallæger, to projektsy-
geplejerske og sekretær. Vi satser på høj kvalitet 
og fleksibilitet hos medarbejderne og os selv samt 
et godt arbejdsklima.

Sted:  
Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,   
(tirsdag -torsdag)
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 9 -13.

Vi tilbyder: 
Løn efter kvalifikationer med udgangspunkt i 
overenskomsten med FADL. Udfordrende arbejde 
med direkte patientkontakt og kliniske under-
søgelser indenfor specialerne allergi og lungesy-
gdomme primært lungefunktionsundersøgelser, 
hudpriktest, provokationer og arbejdsfysiologiske 
test. Forskning er mulig og oplæring finder sted. 
Klinikken er indrettet med moderne apparatur 
og IT værktøj herunder elektronisk journal og 
intranet.

Vi ønsker: 
Tre stud. med.’er der kan arbejde selvstændigt 
og i et selvafløsende team. Du skal være meget 
omhyggelig og have en god patient kontakt d.v.s. 
Du skal kunne lide patienter, og du ønsker en 
udannelse såvel klinisk som videnskabeligt. Du 
er frisk og kan tage et nap med tirsdage, onsd-
age og torsdage mellem 8:30 og 15:30 og nogle 
mandage 14-18. 
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor du 
finder stillingsbeskrivelsen, eller ring 

Flemming Madsen speciallæge dr. med og Lars 
Frølund speciallæge dr. med. 49702216 tirsdag-
torsdag 12-15.

SKÅNSK STUDERENDE 
SØGES!
Sydsvenskan gör just nu en serie om integration 
över Sundet. Ett avsnitt handlar om utbildning 
och att allt fler svenska studenter väljer att läsa 
i Köpenhamn och Danmark. Söker därför en 
skånsk student som läser medicin, den populäraste 
utbildningen för svenska studenter, för en kortare 
intervju om varför just du har valt att läsa här.
Hugad student ombedes ringa +46703584866 
omgående till

Bibi Häggström
Sydsvenskans korrespondent i Danmark.

LÆGEVIKARIAT
Vi søger 2 vikarer for reservelæger 
pr. 01.12.07. Stillingerne indebærer 
2-3 mdr.s ansættelse. Afdelingen er 
beliggende i Kolding.
Organkirurgisk afdeling foretager undersøgelser 
og behandlinger af patienter med gastrokirurgiske 
sygdomme for Fredericia og Kolding området med 
et befolknings grundlag på 140.000. 
Afdelingen har stor akutkirurgisk aktivitet. 
Herudover er der fokus på laparoskopisk kirurgi, 
tarmkirurgi, endoskopi samt sammedagskirurgi. 
Der er amtsfunktion for undersøgelse og kirur-
gisk behandling af gastroøsofageal refluks samt 
ERCP.

Opgaverne vil være: 
Modtagelse af akutte og elektive patienter, ambu-
latoriefunktion samt operationsassistance.

Vi tilbyder: 
god introduktion, afdelingen har endo- og 
laparoskopisimulator, 9-skiftet vagt. Delt vagt 
på hverdage, døgnvagt lør- og søndage. Gratis 
kaffe og frugt. 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende over-
enskomst.

Send din ansøgning til: 
Ledende overlæge Henning K. Antonsen 
Organkirurgisk afdeling D
Fredericia og Kolding Sygehuse
Skovvangen 2-8
6000 Kolding 

eller evt. mail til: 
lonlag@fks.regionssyddanmark.dk
Ansøgningsfristen er mandag den 05.11.07. 

Har du spørgsmål kan du ringe til Ledende 
overlæge Henning K. Antonsen, 7636 2420 eller 
2420 8781.

VIKARIAT PÅ 
LANDSSYGEHUSET PÅ 
FÆRØERNE
Der er pt akut mangel på læger på medicinsk 
afdeling på Landssygehuset i Torshavn, selv om 
det er øernes største sygehus. Så ønsker du et 
vikariat lige rundt om hjørnet, vil dette være en 
nærliggende og umiddelbar mulighed!

Hmm... et vikariat på Færøerne? Det lyder 
måske lige i overkanten af, hvad du som 
medicinstuderende synes, du kan klare 
– især hvis du er dansker og stort set aldrig 
har hørt det færøske sprog, endsige talt med 
en færing (og nej, dem der findes på studiet 
tæller ikke!).

Men men men: Der er håb forude: De taler 
nemlig stort set alle dansk – ofte uden accent, 
tilmed! Og jeg taler af erfaring, for jeg er pt selv 
i et vikariat heroppe. Og det er virkelig fedt! 

Det er en blandet medicinsk afdeling, dvs du 
får alt fra selvmordsforsøg, AMI, apoplexi, 
hjerteinsufficiens og KOL til hjertestop, anæmi, 
gastrit, metastaserende cancer og – børn. Det 
sidste indgår som en del af vagtfunktionen, 
som du primært vil komme til at tage dig af. 
Dvs du modtager de børn, som kommunelægen 
(=praktiserende læge) indlægger akut i dagti-
den + de børn der kommer akut via 112 eller via 
vagtlægen om natten. Det kan være børn med 
pseudocroup, dehydrering efter gastrit, UVI 
osv. Alle de ovennævnte lidelser/sygdomme har 
jeg selv mødt i mine kun tre uger på Færøerne. 
Og ikke et øjeblik (næsten) har jeg været nervøs 
for, om jeg kunne klare opgaven. For man har 
sin mellemvagt (på Færøerne= en MEGET er-
faren læge) at trække på døgnet rundt. Og selv 
om man sidder på 18.-19. time i træk og får et 
AMI, så er det stadig okay at ringe til ham. De 
er super gode til at hjælpe en, heldigvis.

Så… hvis du har mod på at tage et vikariat som 
du sjældent vil se lignende til på en medicinsk 
afdeling i Danmrk, så er det NU du skal slå til! 
Transporten til Færøerne betaler de (dvs flybil-
let tur-retur, tog til lufthavnen i Danmark, bus 
fra lufthavnen og taxi til sygehuset). Det eneste 
du skal være forberedt på er:

25 timers vagter (fri dagen efter)
En masse overarbejde (jeg har haft de 
normerede 40 timer pr. uge, som nor-
meringen er her, og ca. 110 overtimer på 
én måned)
Løn på ca. 21.000 kr. som grundløn (dvs 
for 160 timer – dertil kommer overarbej-
det, aften/nat/weekendtillæg)
Uvurderlig erfaring
En masse færinge (som af og til glemmer, 
de skal tale dansk til dig) 
En fantastisk natur

Så jeg kan kun varmt anbefale at søge dette 
vikariat, og de kan bruge (næsten) hvad som 
helst. Jeg selv er her kun for 1½ måned – men et 
halvt år ville være oplagt for alle parter (Husk 
bare at melde SU’en fra, for du kommer til at 
tjene en del med alle de vagter!). 

Har du spørgsmål så skriv til sekretær Sæunn 
Hansen på saunn@lsh.fo, og ellers skriv din 
ansøgning inkl. lidt kort om dig selv, evt dit 
CV og tidligere erfaring (det havde jeg ikke 
selv) til Jon á Steig, ledende overlæge, jas@lsh.
fo – og skriv lige hvornår du kan/ønsker at 
arbejde fra og til.

På vegne af medicinsk afdeling, Landssygehu-
set, Torshavn, Færøerne

Tina Bødker Madsen, 10. sem. (i Århus)

•
•

•

•
•

•

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

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

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

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

Vidste du at...
Medlemmer af FADL kan købe bøger 
fra FADLs Forlag med 15% studierabat. 
Tilbuddet gælder i Universitetsbogla-
den, hvor du fi nder bøgerne fra FADLs 
Forlag. Forlaget udgiver danske lærebø-
ger, der dækker pensum og præsenterer 
stoff et på en let tilgængelig måde. Se 
mere om bøgerne på www.forlag.fadl.
dk. Og husk dit FADL-klistermærke, når 
du køber bøger.

Vælgermøde på Panum
Tirsdag den 6. november kl. 16.00-18.00 afholder FADL vælgermøde på Panum (Lunds-
gaard Auditoriet) med paneldebat om sundhed og uddannelse. På mødet deltager folke-
tingskandidater fra Københavns storkreds.

Der er frit fremmøde for alle interesserede.

Følg med på fadl.dk og på ophængte plakater for nærmere information.

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

I december måned udsender vi opkrævnin-
ger for Codan Forsikringen for året 2008 
med betalingsfrist den 5. januar 2008. 
Hvis du, via FADL, har tilmeldt din forsik-
ring til betaling via PBS, falder betalingen 
ligeledes den 5. januar 2008. 

I den forbindelse skal du være opmærk-
som på, at hvis du ønsker at udtræde af 
forsikringsordningen for året 2008, fordi 
du f.eks. bliver kandidat eller af anden 
grund ønsker at skifte forsikringsselskab, 
skal du huske at give besked til FADL. 

Det gælder også, hvis du ønsker at nedgra-
dere din forsikring ved f.eks. at afmelde 
eller nedsætte summen for cykelforsik-
ringen eller ændre ulykkesdækningen fra 
1.000.000 til 500.000 kr. etc.

Vi skal have besked skriftligt enten via 
mail til kkf@fadl.dk eller brev SENEST 1. 
december 2007 (opsigelsesfristen er ifølge 
Codans regler 31/12 2007 med en måneds 
varsel). 

FADL har indgået en aftale med Akupunktur Lægehuset, der har specialiseret sig i 
akupunkturbehandling af alt fra sportsskader, smerter og allergier til afhjælpning af ry-
getrang og stress. Akupunktur Lægehusets læger, der arbejder med en blanding af vestlig 
medicin og akupunktur, er lægeuddannede i Kina og Danmark med erfaring fra både 
danske og kinesiske hospitaler.

Som medlem hos FADL, får du 15% rabat på alle behandlinger i klinikken. 
Akupunktur Lægehuset ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg.

Husk dit studiekort med FADLs rabatklistermærke, så du kan identifi cere dig som FADL-
medlem.

Codan Forsikring

Aftale med Akupunktur Lægehuset

FADLs Repræsentantskab 2007-2008
Torsdag den 18. oktober blev der afholdt 
konstituerende Repræsentantskabsmøde 
hos FADL, hvor der samtidig blev sagt 
farvel til det gamle Repræsentantskab.

Det nye Repræsentantskab vil i det kom-
mende foreningsår blandt andet arbejde 
på:

- at starte en dialog med medlemmerne 
om, hvordan det fremtidige FADL skal 
være udover vagter

- at sikre fl ere specialicerede vagttyper 
gennem Vagtbureauet

- at arbejde meget mere med 4-års reglen

- at kickstarte Medlemsfordelsudvalget og 
derved gennemføre mange fl ere spænden-
de aftaler og tilbud til medlemmerne

- at få Kursusvirksomhedens udbud af 
kurser og økonomi til at gå op i en højere 
enhed, så der også fremover kan tilbydes 
spændende kurser til medlemmerne

- at udbygge FADLs nye hjemmeside fadl.
dk endnu mere, så der på længere sigt er 
mulighed for personligt online-login, så 

hvert medlem kan holde styr på sine per-
sonlige data, printe materiale ud etc.

- forny overenskomster for FADL-vagter og 
lægevikarer 

FADLs Repræsentantskab 2007-2008:
Morten Andresen
Bjarne Skjødt Worm
Jesper Rydberg
Torben Kjær Nielsen
Michael Wilhelmsen
Troels Dolin
Kristin Steinthorsdottir
Mark Niegsch   
Jacob Rasmussen
Johan Stender
Asbjørn Hasselager
Christoff er Jørgensen
Naja Zenius Jespersen   
Jannie Pedersen
Anne Orholm Jensen
Simon Krabbe
Cæcilie Trier Sørensen    
Ahmad Hamada
Frederik Tebering
Benjamin Sneider

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

ANNONCER
NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

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 nye stikkere med 
ansættelse 1. december og januar.
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 tirsdag d. 
20. November 2007 kl. 16.00  i kantinen, hvor vi 
planlægger vagter for december og januar 
- 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:
 Fredag d. 9.november  kl. 10.00  (med angivelse 
af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold.

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 akkrediteringskort

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

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

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

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

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

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

Vi tilbyder:
-arbejde centralt på Frederiksberg
-9 timers vagter fra 22-07
-en ualmindelig sød familie der er glade for 
holdet
-særdeles gode vagtfaciliteter (computer, inter-
net, dvd, te og kaffe)
-gode læsemuligheder
-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 16.november 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

OBS!

Ny brandtest pr. 05.11.2007

Når du skal forny din brandtest skal du fre-
mover gøre følgende:

1.Gå ind på adressen http//fadl.powerlearn.
dk.  (Husk lyd)

2.Dit brugernavn er din fødselsdato og dine 
initialer med stort og uden mel-lemrum. 

Et login kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to 
initialer. Mellemnavne indgår aldrig.

Din adgangskode er:  Brandskole

Kan du ikke få adgang kontakt da VB – se punkt 
7.

3.Når du har indtastet disse oplysninger, trykker 
du ”log ind”. Du har nu mulig-hed for at vælge 
det kursus du er interesseret i – altså Klik på 
BRANDKURSUS 

Et pop op-vindue vil åbne, eller du vil blive 
spurgt om du vil tillade at det åb-ner. Tillad det 
midlertidigt. Exploreren vil så bede dig prøve 
igen – gør det.

Oversigten over modulerne vil så åbne i et nyt 
browservindue.

4.Du er nu klar til at gennemføre og bestå testen.

5.Hver gang du har bestået et modul klikker du 

på ”Oversigt” og kan så derfra gå videre med 
næste modul.

6.Det er vigtigt at du lytter – eller læser – in-
troduktionen igennem i alle modu-ler, da det gør 
testen væsentligt lettere.

7.Har du problemer med programmet, kan du 
kontakte Vagtbureauet på 35 24 54 04 eller e-
mail tj@fadl.dk.

HUSK:  BRANDTESTEN SKAL GENTAGES ÉN 
GANG OM ÅRET!

VAGTBUREAUET
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HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING

Hold 1604 søger 3 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.
 Grundig oplæring vil fi nde sted på afdelingen 
(7 dage)
 
1.  3. 4
8/11-07 7/12-07 7/12-07
9/11-07 10/12-07 10/12-07
12/11-07 12/12-07 11/12-07
13/11-07 13/12-07 13/12-07
14/11-07 14/12-07 14/12-07
16/11-07 17/12-07 18/12-07
20/11-07 18/12-07 19/12-07
22/11(e) 20/12(m) 20/12(f)
     
Alle dage fra kl. 07.30-15.00, dog skiftende mø-
detid på dag 8.
 Løn : SPV - holdløn

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

Ansøgningsfrist:
Fredag 2.november 2007 kl.10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmelding til hold 
– Hold 1604
Husk at skriv nr. på det oplæringsprogram du 
ønsker.

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

2 børneventilatører søges til permanenthold 4301 
på Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams 
(neuro, hjerte og kir-team). Du kommer til som 
BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 
babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagning, 
forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, 
samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte 
dagvagter alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
- Min 250 vt-timer
- Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
- BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes.Har du ikke 
BVT kursus, forpligtes du til tage førstkommende 
BVT kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. 
(Der er som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de 
første 4 måneder du er ansat. Herefter  vagtbind-
ing på   4 vagter pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig 
og afdelingen, skal du kunne blive på holdet 
min1 år.
- Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter):

-5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: 
Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i VT-løn et 
børnetillæg. Vi dækker ikke selv sygdom og har 
ingen tvungne vagter over jul og nytår.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 23.november 2007 kl. 10.00 via 
fadlvagt.dk – Skriv gerne hvilket hold du tidligere 
har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder
Galina Semenisina tlf: 26229174
Email: galina@stud.ku.dk

NYT HOLD 1420
RIGSHOSPITALET - OPVÅGNING 
AFSNIT POTA 
 
POTA søger et FADL hold på ca. 12-14 venti-
latører. Dette i perioden fra den 1. december - 1. 
april 2008 (evt. forlængelse af denne periode). 
Oplæring vil fi nde sted på afdelingen i novem-
ber måned.

Det postoperative observations- og terapiafsnit 
POTA 2042 modtager over 9000 patienter årligt 
fra 13 forskellige kirurgiske specialer. POTA har i 
alt 18 senge, heraf 4 døgnsenge. Den gennem-
snitlige indlæggelsestid i afsnittet er 3 - 4 timer.                                                         
Arbejdet vil bestå i modtagelse, observation, 
pleje og behandling af voksne opvågningspa-
tienter. For yderligere information kan kompe-
tencebeskrivelse rekvireres på Vagtbureauet hos 
Gry Orkelbog-Andresen. Generelle informationer 
om afdelingen kan fi ndes på www.rigshospitalet.
dk under Abdominalcentre - Anæstesi og opera-
tionsklinik AN/OP.

POTA er en spændende og krævende arbejdsp-
lads med store muligheder for faglig og personlig 
videreudvikling.  Der vil blive sat høje krav til 
dine VT- kompetencer og der forventes at du 
er engageret og god til at arbejde tværfagligt. 
Du skal have bestået 7. semester og minimum 
have 200 VT-timer (gerne fl ere) samt have en 
grundlæggende kendskab til farmakologi. 
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet for at 
søge stillingen.

Arbejdstid: 
Mandag – torsdag fra kl. 12.00 – 20.00
Løn: MVS – holdløn.
 
Ansøgningsfrist: 
Fredag den 2. november inden kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold. 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet og erfarne ventilatører vil blive prioriteret 
til stillingerne.    

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Gry Orkelbog-Andresen på telefon 35 
24 54 02 eller pr. mail på go@fadl.dk

FADL`S KURSUSAFDELING 
SØGER SPV- UNDERVISERE

Da fl ere af vores undervisere forlader os til fordel 
for arbejde som læger søger vi somatik under-
visere til foråret 2008.

Du skal være med til :
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i over-
ensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en 
sygeplejerske og en erfaren sygeplejevikar(stud.
med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide med 
case-story, og bygger på sygeplejefaglig prob-
lemløsning med mange praktiske øvelser. 
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kur-
sisterne har ved selvstudie bestået en adgangs-
givende prøve, og er godt forberedte til den 
problemorienterede undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk syge-
husafdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor 
sygeplejens behovsteorier har en fremtrædende 
rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i en 
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber 
ved en praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt erfar-
ing .
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikke 
/lægesekretær erfaring medregnes ikke).
Du skal have bestået 5. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke 
noget krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et dyna-
misk team med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-07 kr. 311,02 pr. undervisn-
ingstime og kr. 179,26 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbe-
jdsbyrden er i høj grad fl eksibel, dog forventes 
undervisere at dække al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 
21.30, dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4 
timer det kommende forår.
Information/vejledning og oplæring om under-
visning på SPV-kurset vil du modtage i løbet af 
november.

Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes til:
Gry Orkelbog på mail go@fadl.dk
Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at ringe på Tlf. 35 24 54 02 
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de 
indkaldte blive bedt om at forberede og udføre 
en ca. 20 min. undervisning, af et i forvejen ud-
delt emne.
Ansøgningsfrist: Mandag den 5. november kl. 
10.00 – Ansættelsessamtaler fi nder sted torsdag 
den 8. og mandag den 12.november. 

VAGTBUREAUET
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SÅ ER DER VALG TIL 
STUDIENÆVNET IGEN!
Du læste helt rigtigt – den 3. december sender 
universitetet dig tre stemmesedler med posten 
sammen med en frankeret svarkuvert. Det er 
nemlig igen tid til valg til de styrende organer 
– det vil for lægestuderendes vedkommende sige 
studienævnet for medicin, akademisk råd samt 
universitetets bestyrelse. 

VI STILLER OP!
Demokratiske Medicinere stiller naturligvis op til 
alle 3 valg, og vi har brug for din stemme, så vi 
forsat kan arbejde for at forbedre medicinstudiet 
og sikre mere indflydelse til alle studerende. Vi har 
derfor valgt, at præsentere vores politik-program 
og begynde vores kampagne en måneds tid inden 
valget, fordi vi ønsker, at valget skal handle om 
reelle studenterpolitiske ideer og holdninger, i ste-
det for hurtige valgparoler og den evige diskussion 
om hvilket 2 ugers kursus der endnu engang bør 
flyttes mellem 4., 5. og 6. semester. I denne udgave 
af MOK, vil vi gerne sætte fokus på problemerne 
omkring anatomikurset på 3. semester. Vi håber, 
du vil tage dig tid til at læse vores politikprogram 
og tage stilling. Vi vil også sætte pris på at høre 
fra dig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du bare 
gerne vil diskutere studenterpolitik.

Med venlig hilsen
Demokratiske Medicinere

ARBEJDSBYRDEN PÅ 3. SEMESTER SKAL NEDBRINGES!
Enhver der har bestået 3. semesters anatomieksamen husker nok den følelse af lettelse der opstod, da man 
endelig kunne slappe af og ikke stresse over, hvordan det nu lige var med bagvæggen i spatium lateropha-
ryngeum. 
Der er ingen tvivl om, at anatomi er et vigtigt fag for lægestuderende, men kan det virkeligt være rimeligt at 
de studerende på 3. semester skal slides halvt ihjel for at komme igennem? Det mener vi ikke i Demokratiske 
Medicinere. De officielle evalueringer af semesteret har de seneste år konsekvent vist, at arbejdsbyrden er 
meget høj, og at mange studerende oplever dette som værende en stor belastning. På 2006-studieordningen 
blev kurset forlænget med to uger for at afhjælpe problemerne, men desværre har dette iflg. evalueringen 
kun medført et fald i det gennemsnitlige tidsforbrug på 2-3 timer pr uge. Det vil vel og mærke sige fra ca. 60 
timer om ugen, til 57,5 time – disse gennemsnitstal er langt højere end på noget andet semester. 
Der er heldigvis også gode ting at sige om 3. semester. Underviserne og kursusledelsen er engagerede og 
brænder for at lave et godt kursus. Specielt timerne i klinisk anatomi er meget roste af de studerende. 
Fundamentet for et rigtigt godt kursus er altså helt tydeligt til stede – det drukner desværre bare i en alt 
for høj detaljerigdom og et alt for højt arbejdspres. Kigger man på lærebøgerne i anatomi, er de sprængfyldt 
med detaljer omkring enhver tænkelig anatomisk struktur – håndens ligamenter, kutane nerver, regioners 
afgrænsninger, lymfeknuder osv. Denne detaljerigdom er i praksis helt unødvendig for en almindelig læge 
– selv kirurgerne ryster på hovedet af detaljeniveauet i anatomi her på studiet. De overdrevne detaljekrav 
medfører ikke kun en høj arbejdsbyrde, men også at de klinisk vigtigste anatomiske emner, som i høj grad 
er relevante for enhver læge, hurtigt forsvinder i mængden af ligegyldigt udenadslære.

”Men jeg mener, at læsemængden er alt for stor i forhold til de 24 timer der nu engang er på et døgn. 
Det har været meget frustrerende ikke at kunne fordybe sig tilfredsstillende nok i stoffet, og at der pga. 
tidspres er blevet læst mest af pligt og ikke af lyst og nysgerrighed. Jeg har i løbet af dette semester set 
pusten og glæden forsvinde ud af mig selv og mine medstuderende i takt med at puslespillet om studie, 
venner og familie og andre interesser ikke har været mulig at få til at passe. Jeg synes, universitetet burde 
tage sin del af asvaret her og passe på de studerende, så de ikke knækker nakken og slider sig selv op i 
deres ihærdighed.”

– anonymt studentercitat fra den officielle 3. semestersevaluering, foråret 2007 
(bragt med tilladelse fra evalueringsenheden)

Internationale 
erfaringer
Det er tid til at arbejdsbyrden 
sænkes, og alle de unødven-
dige detaljer skæres væk på 3. 
semester. Når man kigger på 
andre lægestudier ude i verden, 
er de mange steder gået bort fra 
traditionelle anatomikurser. På 
Karolinska Instituttet i Stock-
holm – der er kendt som en af de 
bedste lægeuddannelser i Europa 
– er anatomi fuldstændigt ned-
lagt som selvstændigt fag. De 
docerer kun den klinisk relevante 
anatomi som en del af mere in-
tegrerede undervisningsforløb. 
Samtidig har de skåret hele 
basaldelen af studiet til kun at 
fylde ca. 2½ semester – altså 
kun omkring halvt så langt som 
de 5 semestres basalfag vi har 
på KU. 
Demokratiske Medicinere ønsker 
ikke, at vi i første omgang skal 
lave så kraftige beskæringer, 
som de har gjort på Karolin-
ska Instituttet. Vi mener dog, 
at deres model er et godt ek-
sempel på, at man med fordel 
kan uddanne klinisk dygtige 
læger, uden at enhver detalje 
fra anatomibøgerne skal terpes 
og eksamineres.

Hvad mener de 
studerende?
For at undersøge holdningen 
omkring 3. semester, blandt et 
bredt udsnit af studerende, har 

Demokratiske Medicinere spurgt alle nuværende studerende på 3., 4. og 5. semester, gennem spørgeske-
maer til forelæsninger. Vi fik i alt 209 besvarelser, og 87% angiver, at arbejdspresset på 3. semester er ”for 
højt” eller ”alt for højt” i forhold til de øvrige semestre. Mht. dissektionsundervisningen kan vi se, at der er 
meget stor spredning omkring, hvor meget dissektion de studerende finder relevant. Næsten 55% ønsker 
mængden af obligatorisk dissektion reduceret (i forhold til de nuværende 9 sessioner af 3 timer), mens ca. 
8% ønsker dissektionskurset udvidet. Vi foreslår derfor en løsning med en mindre mængde obligatorisk 
dissektion (fx 6 sessioner af 3 timer), og derudover skal de særligt interesserede tilbydes yderligere, frivillig 
dissektionsundervisning.

WWW.DEMOKRATISKMEDICIN.DK

HELT KONKRET 
ARBEJDER VI FOR AT:

Arbejdspresset på 3. semester skal sænkes 
markant. Dette kan foregå ved at skære i 
detaljegraden – specielt indenfor regionær 
anatomi, bevægeapparatet samt dele af 
embryologien. I stedet skal undervisningen 
og eksamen koncentreres om de klinisk 
relevante emner – der er ingen grund til, 
at vi skal kunne navnene på en lang række 
ligamenter, som ikke engang ortopædkiru-
rgerne kan.
Dissektionskursets obligatoriske del skal ko-
rtes ned. Vi foreslår en model med en mindre 
obligatorisk del (fx 6 sessioner af 3 timer), 
og derudover skal de særligt interesserede 
tilbydes yderligere, frivillig dissektionsun-
dervisning.
Neurobiokemien skal forbedres – enten ved 
at integrere den fuldstændigt i neurofysi-
ologikurset, eller ved at flytte faget til et 
andet semester. Den nuværende model for 
neurobiokemi fungerer slet ikke, i det faget 
indgår med par enkelte emner i spotten, som 
folk lærer ved at terpe et skema.
Der skal arbejdes med mere moderne og 
klinisk relevante måder at eksaminere anato-
mi på. Der indgår allerede i dag emner såsom 
ledundersøgelse i eksamen, men de fremstår 
kun som korte afbræk i en ellers meget tra-
ditionel eksamensform. Også spotten kan 
gøres mere relevant, med flere spørgsmål 
der handler om strukturernes funktion, og 
mindre omkring simpel navngivning. 

•

•

•

•
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GIM ARRANGERER
Body-SDS kursus for lægestuderende
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!

MÅNEDSMØDE ONSDAG 
7.NOVEMBER KL. 16.15 
KEMIGANGEN, PANUM
(Gå efter det blå blink…)

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen til et nyt 
år med SATS efter gneralforsamlingen!!

2. Siden sidst. 

3. Nyt fra udvalg 
3.1 Metode 1
3.2 Metode 2
3.3 TD07
4. Kommende arrangementer
5. Eventuelt.

HUSK traumedage 2007, det er stadig muligt at 
tilmelde sig via vores hjemmeside!!

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

WWW.SATS-KBH.DK

OPERATION

HVORFOR DØR BØRN? 
- OG HVORDAN KAN VI 
FORHINDRE DET?
FNs 2015-mål består af 8 mål. Mål 4 om-handler 
spædbarns- og børnedødelighed.  

Birgitte Rode Diness fra Obstetrisk klinik, Rig-
shospitalet fortæller om børn der lever og dør 
- hvorfor og hvordan – hvad vi gør og hvad der 
virker når man står ude i verden – ud fra egne 
erfaringer fra Guinea-Bissau.  

KOM OG HØR MED den 1. 
november kl. 1630 i Lille Mødesal.

Der vil bliver serveret kaffe og kage. Arrange-
mentet er helt uforpligtende og gratis.

Hvis du vil være med til at arrangere og dermed 
sætte dit eget præg på disse kampagner, kon-
takt da
annsofia@skouthomsen.dk

KRISTNE MEDICINERE 
INVITERER TIL

Helbredelse - Et kig ind i indre 
helbredelse og bøn for syge

Den 7. november kl. 19.00 afholder Kristne Medi-
cinere et arrangement i lille
mødesal på Panum

Ole Skjerbæk Madsen kommer og holder et fore-
drag over
emnet Helbredelse. Ole har tidligere været sogne-
præst i Betlehemskirken på
Nørrebro i over 18 år, hvor han arbejdet med at 
synliggøre den spirituelle
side af kristendommen. Han medvirkede desuden 
i TV2-programmet “Åndernes
Magt” for nogle år siden. Foredraget kommer bl.a. 
til at handle om
helbredelse i relation til nyåndelige bevægelser, 
bøn for syge og indre
helbredelse.

Alle er hjerteligt velkomne. Der vil være kaffe 
og kage.

Ole Skjerbæk Madsen

STUDENTERKLUBBEN
Tak for en god 69-timers-bar!

Klubben holder lukket t.o.m. onsdag
Grundet oprydning efter 69-timers-bar...

J-dag og Laaaang Fredagsbar d.2.11.!! 
J-dag fejres naturligvis også i klubben, så kom og 
drik lidt flydende kold julestemning. Vi har som 
altid åbent fra 11-24. Dørene har åbent fra 11-23 
og baren lukker for udskænkning 23.30 Der må 
medbringes en gæst pr. studiekort.
Kom glad!
Hilsen Husgruppen

Jeg skal bare lige hæve penge!!
Hvis man er kommet i den situation, at man lige 
skal forlade studenterklubben af en eller anden 
årsag, så er man desværre nødt til at stille sig i 
kø igen, når man kommer tilbage. Det er umuligt 
for de frivillige, der bruger en masse tid på at stå i 
døren, at holde styr på hvem der har været gået og 
i hvor lang tid. Så hvis I går en lille tur, så tag jeres 
ting med, så I ikke havner i den uheldige situation 
at skulle vente til vi lukker, eller helt til næste dag, 
med at hente dem. 

Vi ses til fredagsbar!!

Har du mistet en jakke under 69-
timers bar?
Vi giver alle de jakker vi finder til informationen, 
så hvis I har mistet noget, så spørg efter det 
deroppe.

Normale åbningstider:
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17
Hverdagspriser
Sodavand - 6 kr.
Guld/øl - 9 kr.
Slik - 10 kr.
Kaffe/the - gratis (+1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil - helt gratis

BASISGRUPPER
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VIL DU VÆRE MED TIL 
NOGET NYT?
Vi er et par stykker der synes der mangler en 
basisgruppe på Panum for det meget populære 
speciale pædiatri. 

Hvis du har en pædiater i maven eller generelt 
godt kan lide at have med børn at gøre, vil vi 
meget gerne se dig til den stiftende generalfor-
samling tirsdag d. 6/10 kl. 17 i klubben.
På generalforsamlingen skal vi bl.a. tage stilling 
til udformningen af foreningen samt have valgt 
en bestyrelse og en gruppe der hjælper med det 
praktiske.

Formålet med foreningen er, at virke som sam-
lingspunkt for oplysning og læring om pædiatri, 
uddannelsen indenfor pædiatri og pædiatriske 
subspecialer. 
Foreningen er tiltænkt medicinstuderende på 
alle semestre og i alle aldersklasser. 

Hvis dette har fanget din 
interesse, så mød op tirsdag 
d. 6/10 kl. 17 i klub- ben og 
tag gerne din 
læsemakker 
eller hele dit 
hold med.

AVANCERET SU-
TURKURSUS

Sted: Panum Instituttet, lokale 1.2.17 

Tid: d. 14. november, kl. 17- ca. 21                       

Form: Teoretisk/praktisk undervisning og 
træning. 

Målgruppe: Medicinstuderende 

Krav til deltagere: Medlemskab af 
SAKS forudsættes. Desuden forventes basal 
erfaring med sutur, f.eks. ved deltagelse i basal 
suturkursus, kurser på CeKU eller gennem 
klinik. 

Indhold: Suturmateriale, valg af incisionssted, 
intrakutan suturteknik, opløsning af træk ved 
Y og Z sutur, introduktion til plastikkirurgisk 
teknik mm. 

Træning; på grisefødder, der trænes i de 
teknikker der er blevet undervist i.

Antal: 14 deltagere

Arrangør: SAKS

Kursusansvarlig: Einar Dahle og Lars 
Christian Jørgensen

Underviser: Plastickirurg Line Breiting og 
Helle L. Jacobsen fra Ethicon

Kursusafgift: Kurset koster 50 kr. for 
deltagerne 

Tilmelding: På sakstilmelding@gmail.com

 
Tilmeldingen starter d. 4 november kl. 12, 
og slutter d. 10 november kl. 15. 

Efter først til mølle-princippet! 
Kom og vær med!

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 44

Vi er her! Brug os! 

Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenter-
præst og Lise Lotz, akademisk 

medarbejder 

Simpsonize me!: ”Biblen: This book 
has no answers!”
Familien Simpson er ærkeamerikansk. 
Deres forhold til religion er amerikansk. 
Deres forhold til Bibelen er amerikansk. Men 
heldigvis amerikansk på den upolerede måde, 
som vi som noget mere religionsblufærdige 
danskere måske alligevel kan forholde os til. 

Da Homer i ”The Movie” har bragt hele hjem-
byen Springfields eksistens i fare med det 
resultat at alle byens andre beboere ønsker 
at lynche ham og hans familie, så søger the 
Simpsons tilflugt i kirken. Febrilsk finder 
Homer en Bibel og bladrer igennem den for 
at finde hjælp i den noget pressede situation. 
Han må dog hurtigt konstatere at ”This book 
has no answers!” I Simpson-universet er Bibe-
len en naturlig ressource, som man kan gå til, 
men den er IKKE en facitliste, der giver lette 
svar på hverken lette eller svære spørgsmål. 
På den måde er Simpsonfamiliens tilgang til 
Bibelen nok alligevel mere spiselig for os end 
den mere almindeligt kendte amerikanske 
kristendom og bibelforståelse, som kan virke 
noget unuanceret. 

I de mange afsnit af Simpsons i TV-udgaven 
er Bibelen en hyppigt tilbagevendende refer-
ence. Ikke at fx Homer har noget omfattende 
kendskab til Bibelen; han kan ikke citere 
skriftsteder helt så skråsikkert, som fx den 
fromme nabo Flanders eller den kedelige Rev-
erend Lovejoy. Til gengæld er han ret god til 
at improvisere bibelcitater. Da familien over-
vejer at lade den stenede skole-bus-chauffør 
Otto bo i deres garage, argumenterer Marge: 
”Doesn’t the Bible say, ”Whatsoever you do 
to the least of my brothers, that you do onto 
me”?” Homers svar er: “Yes, but doesn’t the 
Bible also say: “Thou shalt not take… mooch-
ers (nassere) into thy … hut.”?”  

Homer, der mener, at Bibelen både er dyr og 
“preachy”, kan ikke bruge den til så meget. I 
korte træk siger den jo bare at “Everybody’s a 
sinner. Except this guy!” Overfor Lisa, bruger 
han den dog til at argumentere: ”If the Bible 
has taught us nothing else – and it hasn’t 
– it’s that girls should stick to girls’ sports 
such as hot-oil wrestling, foxy-boxing and 
such and such.” 

Homers uvidenhed i forhold til Bibelen er 
næsten uden huller (som biskop Jan Lind-
hardt også beskrev danskernes viden om kris-
tendommen), og måske skulle “den store bog” 
have en chance. Nej, den er ikke en håndbog i 
god opførsel og nej, kendskab til dens indhold 
er ikke en garant for et langt og lykkeligt liv. 
Men selvom der måske ikke er så mange svar 
at finde i bogen, er der til gengæld basis for 
en masse rigtig gode spørgsmål!

Af akademisk medarbejder Lise Lotz

Strikkecafeen Den Røde Tråd – nu med 
Thanksgiving
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi strikker hver uge, og du er velkommen uanset 
om du aldrig har strikket før eller om du er su-
perskrap.
Strikkecafeen holder sammenskuds-Thanksgiving 
torsdag den 22. november. Dvs. vi tager hver især 
noget med til spisningen – jeg sørger for kalkunen 
- og vi strikker til maden er klar. Giv gerne besked 
i forvejen, hvis du vil være med.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 
Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 6. november.
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

OBS! ”Ateisme og religionskritik” 
– OBS! Ændret dato og lokale og ny 
debattør!

Debattører: 
LARS QVORTRUP, rektor ved Danmarks Bibli-
oteksskole, filosof og forfatter. 
NICOLAI HALVORSEN, studenterpræst ved 
Panum (Natur- og Sund.). 
MALENE BUSK, idehistoriker, adjunkt, Arkitekt 
Skolen.

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

Tid: tirsdag den 13. november 2007, kl. 13.30-
15.30
Mødested: Auditorium 15, bygning 1, RUC (på 
www.ruc.dk findes kort over området.)

Studenterpræsten står til rådighed

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

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

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

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

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

BASISGRUPPER
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LÆSERUM
STILHED

Hørt på biblo kort før lukketid

NYT FRA SYMS

SYMS afholdte den 20/10-07 vores andet 
møde i Læserum 2900. 

Referat
Ved Sekretær Golnaz Sadjadieh

følgende blev diskuteret til syms møde/
middag d.21/10-07:

-indtaling af forskellige bøger blandt andet 
geneser på lydbånd så man kan studere mens 
man cykler/sover/spiser/bader/dyrker sex og 
andre ligegyldigheder der normalt stjæler 
vores tid fra indlæring.

-brevkasse i MOK. Mange har brug for vores 
vejledning.

-Forbedringer til biblioteket, blandt andet 
knirkefri dør og stole,og stiletfri.

-undersøgelse af vidensdiffusion under søvn; 
placer hovedet på geneser og sov. Ved du 
mere om kollagen når du vågner? Placer 
hovedet på en pixibog og sov. Ved den mere 
om kollagen når du vågner?

-månedens syms medlem. Vedkommende 
skal kåres ud fra nogle ikke læsevenlige 
situationer de alligevel har formået at læse 
i. Jævnfør ovenstående situationer. Det skal 
naturligvis billeddokumenteres og billedet 
vil blive hængt op på syms opslagstavlen.

at læse er at leve, G

SYMS TILTAG:
SYMS vil gerne starte med at takke bibliotikarene 
for deres store arbejde - vi værdsætter det umådelig 
meget.

Vi synes dog at nogle studerende færdes på bib-
lioteket uden respekt for deres medstuderende. 
Derfor har vi på denne side valgt at indsætte nogle 
skilte som I kan klippe ud og holde op når det findes 
nødvendigt. 
Vi vil gerne opfordre til at I henvender jer til 
vores formand Rune Hasselager hvis I vil have 
dem lamineret.

Derudover vil vi naturligvis godt kåre denne 
måneds SYMS-medlem, og det er vores ærede 
formand Rune Hasselager, fordi han fik sådan en 
fin opslagstavle til os! Hurra for ham.

På vegne af SYMS, Mia Jørgensen

RUNE HASSELAGER, 
MÅNEDENS SYMS-
MEDLEM:

SYMS
BASISGRUPPER
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HVORFOR ER DER 
BLEVET INDFØRT 
REEKSAMEN?
Der kommer som bekendt re-eksamen på alle 
semestre umiddelbart efter den ordinære eksa-
men. Det har været et faktum siden ændringen af 
eksamensbekendtgørelsen d. 6. juni 2007 hvor der 
blev indført at: ( »§ 18.) “På uddannelser, hvor der 
er eksamenstermin i slutningen af efterårssemes-
teret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær 
prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå 
til omprøve i samme eksamenstermin eller i umid-
delbar forlængelse heraf, dog senest i februar...” Og 
sådan fortsætter den med forårstermin, hvad der 
sker når man er syg og så videre.

Det er jo også utrolig interessant hvorfor der lige 
kommer denne længe ønskede ændring nu. Det 
er noget, vi som studerende har sukket efter at 
få. Især på de semestre der har en høj dumpe-
procent.

Til det kan jeg kun sige, det ligger meget godt i 
tråd med ministerens øvrige politik, der går på at 
få studerende hurtigere igennem studiet og spe-
cialiseringen (og som jeg i parantes bemærket i de 
fleste henseender ikke støtter op om). I en artikel 
i Berlingske Tidende d. 7. december 2006 - langt 
før der havde været nogen henvendelser omkring 
reeksamen fra medicinstuderende til ministeren 
- udtaler han: “Vi giver den enkelte studerende 
frihed til en hurtigere reeksamen: Det skal være 
slut med lange ventetider for reeksamen. I dag 
lægges reeksamenerne typisk i samme periode som 
de almindelige eksamener, altså i januar og juni. 
Derved får den studerende svært ved at indhente 
det forsømte.”

Det vil sige den vedtagne ændring fra denne som-
mer allerede var færdigskrevet fra ministeriets 
side sidste december og i fuldstændig tråd med 
regeringens øvrige politik på området.

Bare som en opklaring hvis nogen skulle have fået 
den opfattelse at loven blev ændret på baggrund af 
henvendelser fra studerende herfra. Det må blive 
næste gang.
 
Anne Holm
Medicinerrådet

KAN VI REDDE 4,4 
MILLIONER BØRNS LIV? 

Svaret er ja, det kan vi! 
Hvis vi opfylder FN’s 4. 2015-mål – Reducere 
spædbarns- og børnedødeligheden. 
Det er gået stærkt fremad med at mindske 
børnedødeligheden i hele verden. I 2003 døde 
88 ud af 1000 levendefødte børn, jævnført 
med 105 i 1990. Værst ramt er Afrika syd 
for Sahara, hvor der i 2003 døde 185 ud 
af 1000 levendefødte børn. Til trods for at 
børnedødeligheden har mindsket kraftigt i 
de sidste årtier, når vi ikke FN’s mål hvis 
vi fortsætter i dette tempo. Omkring 29.000 
børn under 5 år – 21 hvert minut – dør hver 
dag. Et barn født i Etiopien har en 30 gange 
større risiko for at dø inden han eller hun 
er blevet 5 dage gammel, end et barn født i 
Vesteuropa. Hvis vi reducerer dødeligheden 
blandt børn under 5 år med to tredjedele, 
undgår vi at 4,4 millioner børn mister livet 
før år 2015. Og det behøves ikke en gang at 
være så svært!

Mere end halvdelen af alle dødsfald hos 
børn under 5 år er forbundet med fejl- eller 
underernæring. Udover dårlig ernærning, 
står 5 sygdomme for halvdelen af alle døds-
fald – lungebetændelse, diarre, malaria, 
mæslinger og AIDS. Mange af disse dødsfald 
ville kunne ungås med simple midler som 
oral rehydrering, vaccinationer og antibi-
otika. De økonomiske ressourcer der skal 
til for at mindske børnedødeligheden er 
overskuelige. Anbefalingerne handler om 
at amme spædbørnene, vaccinere dem, be-
handle luftvejsinfektioner med antibiotika, 
bruge impregnerede myggenet samt at øge 
antallet af sundhedspersonale der er tilstede 
før, under og efter fødslen. 
Ann Sofia, IMCC

Kilder: unicef.org, 2015.dk. 
Se mere på www.2015.dk

Vil du vide mere om Operation2015? 
Skriv til: annsofia@skouthomsen.dk
Operation2015, IMCC

RE: HVORFOR ER DER 
BLEVET INDFØRT 
REEKSAMEN?
Nu vi er ved opklaringerne, vil jeg også gerne 
knytte en kommentar til ovenstående.  Artiklen 
Anne Holm refererer til er et debatindlæg skrevet 
af Videnskabsminister Helge Sander (V) i Berling-
ske Tidende, og kan læses i sin fulde længde af alle 
studerende via Punkt.KU og InfoMedia.

Pointen er dog, at Helge Sander er Videnskab-
sminister og ikke Indenrigs- og Sundhedsminister.  
Denne post sidder Lars Løkke Rasmussen på.
Aftalen om den lægelige videreuddannelse er 
indgået i samarbejde med Sundhedsministeriet, 
Danske Regioner og  Lægeforeningen.

Helge Sander har altså intet med denne at gøre.

AP Skovsen
MOK-red.

DEBAT OG POLL

MOK-POLL!
Den forgangne uges quick-poll handlede om livets krydderi, nemlig salt. Ved redaktionens afs-
lutning var der ikke færre end 87 afgivne stemmer. Vinderen blev udsagnet “Salt er for rigtige 
mænd” med 33,3% af stemmerne, skarp forfulgt af “Salt uden pommes frites er ikke rigtig salt” 
med 16,1%. 

Næste uges MOK-poll handler om den veloverståede 69-timers-bar. 

Hvilken bar var den bedste?

SOS Bar
Tyroler Bar
Beduin Bar
Apopleksi Bar
Giro 413 Bar(Feat. Tranum)
Electronica Bar
UV bar
Pen-is Bar
Elefanten (Bærbar farbar bar-
bar-farfars fars bar)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fransk stuepige Bar
Tour de France
Boyband Bar
Top Gun Bar
Roskilde Festival Bar
Klub 100
Slutty Nurse vs. Portør Bar
Grønlænderbar/Lukningsre-
ception
Latin Lover Bar

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alm. Bar
En anden bar end oven-
stående
Jeg kan ikke huske noget, 
og mistede i øvrigt også min 
jakke
Jeg var ikke til 69-timers-bar 
(Jeg læste)
Jeg nåede aldrig ind til 69-
timers-bar, jeg stod i kø hele 
tiden.

•
•

•

•

•

MOK-red / Jannie & Troels
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PIT afholder foredrag om tropemedicinske sygdomme i store 
mødesal tirsdag den 6 november fra kl. 17-19

Foredragsholderne er:
Professor Birthe Høgh, Hvidovre børneafd. Hun vil fortælle om 
malaria og børn, hvilket hun har forsket i. Desuden har hun også 
selv været udsendt til Afrika.
Kim David, Tropemedicinsk Selskab, som ligeledes har stor erfar-
ing fra troperne...

Så:
trænger du til at blive inspireret?
trænger din viden om bl.a. Ma-
laria til at blive fi npudset?
er Danmarks grænser for 
små til dig?

Så sæt kryds i kalenderen den 
6 november kl. 17-19 
Der vil selvfølgelig være lidt 
kaffe og kage at styrke sig på!
                                                      
        

•
•

•

trænger din viden om bl.a. Ma-

  

 …..Kom glad…


