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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 12, årgang 40 udkommer
  Danmark - Island i Parken (løb ikke på banen)

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag: 
  Sidste afsnit af Forbrydelsen!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  OBS: Næstsidste MOK i år!

Tirsdag:

Denne  redaktion

MOK



3

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

LEDER

Det politiske system på Panum er 
uoverskueligt.  

For 7½ år siden trådte jeg for første gang 
igennem svingdørene og tog på rustur, hvor 
jeg hørte om opbygning med MSR (nu MR), 
studienævn, FADL, og meget andet mine 
tømmermænds hærgede øjne knap kunne 
klare.  Faktisk er jeg først begyndt, at have 
en anelse indsigt i beslutningsprocesserne 
efter jeg er begyndt at lave MOK.  Min egen 
fejl?  Helt klart!  Men desværre tror jeg, 
at mange medicinstuderende i København 
render rundt uden at interessere sig det 
fjerneste for studenterpolitik, og det er 
en skam.  Specielt lige for tiden, hvor der 
træffes beslutninger, der er ganske vigtige 
for både de studerende og deres fremtidige 
virke som læger.

Turnus
Der er indgået aftale om ny speciallægeud-
dannelse.  Langt ude i fremtiden tænker 
mange, men da turnusen pludselig blev 
berørt kom de studerende for alvor op af 
sofaen og mellem forelæsningerne blev der 
lovet brand og bål til både Sundhedsminis-
teren, Regeringen, Danske Regioner, Læge-
foreningen, og YL – den fik ikke for lidt.
FADL kom relativt hurtigt på banen, og 

har gjort et kæmpe stykke arbejde med at 
arrangere demonstrationer, møder, og in-
formeret medierne og de studerende.  

Flere stud.med.'er?
Nu har dekanen, Ulla Wewer, meldt ud, 
at Københavns Universitet er klar til at 
optage yderligere et hundrede (100!) læges-
tuderende per år.  Om det er udsigten til 
yderligere taxameter ydelser til at finansiere 
forskning eller om dagsordenen er reel, vil jeg 
ikke dømme, men ideen synes jeg personligt 
ikke om.  Asbjørn Hasselager forfattede for 
et par uger siden et glimrende åbent brev 
til dekanen (læs MOK #11, årg. 40), med et 
meget simpelt spørgsmål: ”Hvor skal disse 
ekstra hundrede studerende klemmes ind, 
når de skal i klinik?”  Svaret fra dekanatet 
kom i to ombæringer, først i form af en 
svævende udmelding, herefter i form af et 
noget kryptisk svar i MOK.  Intet konkret, 
andet end politisk lovning, og et løfte til de 
studerende om at kvaliteten opretholdes.  
Nu har jeg været lidt i klinik, Ulla, og det 
ser ikke godt ud.  Otte studerende var vi på 
kardiologisk afdeling på 7. semester.  Det 
gav en muligheden for at følge forvagten en 
gang hver anden uge.  På 9. semester sad jeg 
i et tog over 2 timer hver dag for at komme 
i klinik.  Det var til at overskue, men meget 
længere væk kan man næsten ikke forsvare 

at sende folk.  I børnep-
sykiatrien på 10. var det 
helt galt, hvor vi sad 20-30 
mennesker til SAU-timerne.  
Næppe studenter aktiver-
ende.  7. semester er lavet 
om siden, så de studerende 
nu har 5 uger i klinik i stedet 
for 8 uger.  Kvalitetsforbed-
rende?  Næppe.  
100 studerende ekstra??  Det 
er forøgelse på ca. 20%!  Du 
må have spist søm!  Medmin-
dre vi skal til at være i klinik 
i sommermånederne, tror jeg 
ikke det kan forsvares uden 

kvalitetsforringelse.  Jens Helsby (DM) ud-
dyber i Debat sektionen af dette MOK, og 
Sabrina Eliasson (MR) havde et indlæg i 
sidste uges MOK (MOK #11).

Men hvad er så sammenhængen 
mellem alle disse ting?  
Hvad er min pointe?
Jo, jeg mener at det netop nu er vigtigt at 
de studerende står sammen og har en fælles 
stemme udadtil.  Vi skal ikke lade os trække 
rundt i manegen.  Vi er en sårbar gruppe, 
for studenterrepræsentanterne skifte oftere 
taburet end studiets repræsentanter.  Af 
samme grund er det ikke så hensigtsmæssigt 
at vi splitter os op i 3 lister – Medicinerrådet, 
Demokratiske Medicinere og Medicinerlis-
ten.  Dette sikrer ikke kontinuitet og samar-
bejder.  Selvom det ser ud til at stridsøksen 
er begravet for en stund efter trusler om 
sagsanlæg og fusk, er det ikke optimalt.  Vi 
er som studerende en relativt lille gruppe 
med nogenlunde fælles interesser.  Alle tre 
lister burde kunne stå sammen og kæmpe 
for simple ting som bedre studiemiljø, bedre 
faciliteter, bedre undervisning, osv.  
Enhver vil nok mene at tre lister er mere 
demokratisk repræsentative, og det er 
sikkert rigtigt nok, men det er ikke nødv-
endigvis sådan vi som gruppe står stærkest!  
Kigger man på de tre listers hjemmesider 
står det også klart, at deres mærkesager 
minder meget om hinanden (selvom de nok 
ikke er enige i dette).  For eksempel skriver 
DM at ”Kemi og biokemi skal gøres mere 
klinisk relevant”, og MR skriver at de ”ar-
bejder for mere klinik på basisdelen så den 
teoretiske viden kan sættes i perspektiv.”
I det mindste burde DM, MR og Mediciner-
listen holde strategiske møder.
MR indkalder til møder med dagsorden i 
MOK.  Men hvor og hvornår mødes DM og 
Medicinerlisten? 
Den 3. december får du en frankeret svarku-
vert tilsendt fra universitetet.  Der er valg til 
Studienævnet for Medicin, Akademisk Råd 
samt Universitetets Bestyrelse.
Hvor du sætter din stemme er ikke så vigtigt 
for mig, så længe vi som studerende kan stå 
sammen!

A.P. Skovsen
/MOK-red.

PS: Genindfør kaninøvelsen i kredsløbs-
fysiologi!

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

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

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

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

OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL 
UNDERVISNING
Tilmeldingsfristerne til næste 
semesters undervisning nærmer sig…

Hvis du skal på 2.-5. semester næste semester, 
skal du tilmelde dig undervisningen senest 10. 
december/10. juni.
Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. semes-
ter til efteråret 2007 skal huske at aflevere deres 
tilmeldinger senest den 1. december/1. juni. Skal 
du på 7. semester skal du også udfylde en blanket 
om optagelse på kandidatdelen.
Når du udfylder blanketten SKAL du skrive din 
punkt.ku-mail da klinikudvalgene ellers ikke kan 
finde dig.
Husk også, at hvis du fortryder en tilmelding skal 
du afmelde den senest 10. januar/1. august 2007.
Alle blanketter findes på http://medicin.ku.dk/
om_uddannelsen/blanketter/

BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?
Da den lægevidenskabelige uddannelse 
på KU jo som bekendt er delt i en 
bachelordel og en kandidatdel, der 
betragtes som to adskilte uddannelser, 
skal du huske en MEGET VIGTIG 
TING såfremt du har udsigt til at blive 
bach.med. efter din næste beståede 
eksamen:

Tilmeld dig til 
kandidatdelen inden 

1. december
Husk også at tilmelde dig holdundervisningen på 
7.semester, såfremt du ønsker at deltage. Altså hele 
2 tilmeldinger inden 1.december

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

Efterår 2007, Uge 47-48
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag 19/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 20/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  20/11 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen
Onsdag 21/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen 
Onsdag 21/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 22/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth
Mandag 26/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard
Tirsdag 27/11 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag  27/11 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen
Onsdag 28/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 28/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf
Torsdag 29/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 29/11 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 Studie-
tilbud

TIL PRAG PÅ 7. 
SEMESTER I FORÅRET?
Vi har en ledig plads på 7. semester 
ved vores partneruniversitet i Prag 
i foråret 2008. Forløbet vil foregå 
på universitetets engelsksprogede 
program, og du kan få et Erasmus-
stipendium til opholdet.

Se flere detaljer om udveksling på 7. semester 
på hjemmesiden på http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/, hvor der også er link til universitetet i 
Prag’s webside.

Hvis du vil vide mere, så kontakt hurtigst muligt 
den internationale studievejleder Eva Maryl på 
mail (evma@sund.ku.dk) - eller kom forbi i træf-
fetiden.

STUDIEOPHOLD VED 
UNIVERSITY OF IOWA  
Kom og hør om mulighederne for 
studieophold ved University of Iowa!

Professor Gerald DiBona fra University of Iowa 
besøger Fakultetet og holder i den forbindelse 
et oplæg om studieophold i Iowa. Herefter er der 
mulighed for at stille spørgsmål til ham. 

Til sidst vil vi informere om ansøgningsprocedurer 
og frister for studieophold i USA og Australien 
ved University of Iowa, Vanderbilt University og 
University of New South Wales. 

Mødet finder sted:
Torsdag d. 22. november 2007 kl. 14-15 i Dam 
Auditoriet

Yderligere information om studieophold i udlandet 
kan du finde på Medicins hjemmeside under inter-
nationalt - http://medicin.ku.dk/internationalt/

Vel mødt! 
Fakultetets internationale medarbejdere

KLINIKOPHOLD I 
HALMSTAD
Fra foråret 2008 har vi plads 
på Halmstad Länssjukhus til 12 
studerende på 9. semester. 

Det har taget over to år at få aftalen i stand. Det 
forrige studienævn godkendte aftalen, men først 
for et par uger siden blev de sidste detaljer bragt 
på plads og aftalen underskrevet. Det var bl.a. 
bolig til de 12 studerende, der skulle forhandles 
ind i aftalen. 
Der er ansat velkvalificerede undervisere, som får 
specielt kursus i den danske studieordning m.v.
Sygehuset er moderne og nyligt udbygget. Ledelse 
og personale er meget glade for aftalen, og de ser 
frem til samarbejdet med os. Tilfredsheden er 
gensidig.
Vi ser meget positivt på, at holdet bliver sam-
mensat af både danske og svenske studerende, så 
det ikke bliver svenske studerende alene, som får 
klinikophold i Halmstad. 

Jesper Brahm
Studieleder for medicin

STUDIET



5

TAG STAFETTEN – 
TÆNK GRØNT
Er du fuld af bæredygtige ideer og 
miljøvenlige visioner? Vær med til at 
gøre Københavns Universitet til et af 
Europas grønneste campusområder.

Grøn Stafet er et nyt initiativ for dig, der studerer 
på Københavns Universitet. Temaet for den første 
stafet er energi. Giv et bud på en ny opfindelse, der 
kan spare energi på KU. Kom med forslag til en 
kampagne, der får visionen i mål. Skriv et essay, 
som giver ny inspiration og indsigt. Mulighederne 
er uendelige.

Den bedste ide kåres med en pris på 100.000 kroner 
doneret af Siemens.

Sæt kryds i kalenderen den 3. december kl. 15.30-
18.30. Miljøministeren, Siemens og prorektor 
Lykke Friis står klar til at give dig stafetten.

Arrangementet foregår i Munkekælderen, KU, 
Frue Plads (indgang Lindegården via Port A).

Læs mere om Grøn Stafet på http://klima.ku.dk/
groenstafet/

VI VIL FORBEDRE DIT 
UNDERVISNINGSMILJØ 
– VIL DU?
I 2006 var du måske med til 
at besvare et spørgeskema om 
undervisningsmiljø. Besvarelserne er 
blevet brugt til at arbejde videre med 
undervisnings- og studiemiljøet på 
Panum. 

Du vil den 19. november få et nyt spørgeskema i 
din KU-mailboks. Skemaet kan ses som et tillæg 
til spørgeskemaet fra sidste år. Udfyld skemaet 
og deltag i lodtrækningen om en super bærbar 
computer og otte gavekort á 800 kr. sponsoreret af 
Akademisk Boghandel. 
Dit svar skal bruges til at målrette fakultetets ar-
bejde med at udvikle og forbedre dine studieforhold. 
Tanken er bl.a., at prorektor Lykke Friis vil bruge 
besvarelserne til at udarbejde et ’studiebarometer’ 
for hele KU. 
Det er helt afgørende for ledelsen at få de studer-
endes holdning til undervisningsmiljøet, hvis det 
skal forbedres. Desuden har du som studerende 
krav på at få ordet.

Så udfyld skemaet, hvis du vil være med til at 
forbedre DIT undervisningsmiljø! Du kan læse 
mere om undersøgelsen på www.studiemiljoe.
ku.dk. Har du spørgsmål kan du også skrive til: 
lmac@sund.ku.dk.

Med venlig hilsen,
Ulla Wewer
Dekan

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

OM TILMELDING
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.

GENTAGELSER?
Nej, det er ikke en fejl i kursusplanen nedenfor, 
men visse dage opretter vi to ens kurser på samme 
dag. Især genoplivning plejer at være populær op 
til akut patient eksamen. Vel mødt.

AFLYSNING
Alle kurser 13/12-07 aflyses. Ledundersøgelse er 
rykket til 12/12. Der er to hold, dvs. 12 pladser.

NYT OM NEURO-KURSUS
Det er ikke lykkes for os at finde en klinisk lektor 
til vores Neurologisk Undersøgelseskursus. Vi 
håber at kurset er oppe at køre til foråret.

NOVEMBER-DECEMBER-JANUAR:
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

ONS 12/12 Ledundersøgelse 16.15-20.30

ONS 12/12 Ledundersøgelse 16.15-20.30

TOR 3/1 Avanc. Genoplivning 16.15-19.30

TOR 3/1 Kombi-kursus 16.15-20.30

TIR 8/1 Avanc. Genoplivning 16.15-19.30

TIR 8/1 Avanc. Genoplivning 16.15-19.30

TIR 8/1 Kombi-kursus 16.15-19.30

ONS 9/1 Ledundersøgelse 16.15-20.30

ONS 9/1 Ledundersøgelse 16.15-20.30

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

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 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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
November 2007 

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Onsdag 21/11 CB
Torsdag 22/11 LTJ
Fredag 23/11 JS

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 26/11 CB
Tirsdag 27/11
Onsdag 28/11 CB
Torsdag 29/11 CB
Fredag 30/11 LTJ

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne. 

ÅBNINGSTIDER FOR 
VÅD STUDIESAL 18.01.42
November 2007

- Husk selv handsker.  
- Studiekort skal fremvises. 

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne.

STUDIET



6

FADL’S FORLAGS BO-
GLEGAT
VIND 3000 KR. TIL BOGKØB

Send en ansøgning sammen med en boganmeldelse 
af en af forlagets bøger på maks en A4-side. Bogan-
meldelsen skal fokusere på, hvordan bogen kan 
gøres bedre og hvad du savner i bogen.

Ansøgningen og boganmeldelsen sendes til:

forlag@fadl.dk
senest onsdag d. 28. november kl. 12.

Legatet er til køb af bøger fra FADL’s Forlag, og 
det uddeles personligt d. 30. november ved et ar-
rangement i Bogladen til happy hour.

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. Vi arbejder med isolerede rottehjerter 
i en perfusionsopstilling, og med dyrkede hjerte-
celler. 
Projektet kører i samarbejdet med Kardiologisk 
Laboratorium på Rigshospitalet, og har en stor 
klinisk relevans. 
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL II-op-
gaven, eller indgår i et ”prægraduat forskningsår”. 
På Fakultetets hjemmeside kan du læse mere om 
ordningen http://sund.ku.dk/for_studerende/for-
skningsaar/ , og om selve projektet http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/opslag/

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.

LANGMANS 
EMBRYOLOGI
T. W. SADLER

Langmans Embryologi har i 9. udgave fastholdt sit 

særkende, nemlig en overkommelig tekst kombineret 

med fremragende diagrammer og scanning-elektron-

mikroskopiske optagelser. Forklaringen af de 

grundlæggende embryologiske begreber er under-

støttet med talrige kliniske eksempler, der illustrerer 

abnormiteter i den embryonale udviklingsproces. 

MUNKSGAARD DANMARK 
– et forlag i Gyldendal

Hold dig ajour med nye bøger inden for faget medicin.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.munksgaarddanmark.dk

496 SIDER 
KR. 575,- 

(VEJL.)

ANNONCER

RASKE 
FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 25 og 65 år søges 
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget 
er at undersøge sammenhængen mellem stoffet 
glyceryl trinitrat hos patienter med familiær hemi-
plegisk migræne samt raske kontrolpersoner.

Baggrund: 
På baggrund af tidligere forskning ved vi, at 
migrænepatienter er mere følsomme end raske 
kontrolpersoner overfor signalstoffet nitrogen oxid 
(NO). Stoffet NO er medvirkende til fremkaldelse 
af migrænehovedpinen.
 
Glyceryl trinitrat er et stof som i kroppen bliver 
omdannet til nitrogen oxid, og som derfor kan 
bruges til at tydeliggøre betydningen af NO for 
udviklingen af hovedpine.  

Hvor: 
Neurologisk afd. N01, Glostrup Hospital, Ndr. 
Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: 
Du skal møde 1 dage à ca. 3 timer samt til fo-
rundersøgelse (ca. 45 minutter)

Ubehag: 
Der skal lægges plastickanyle (Venflon) i albue-
bøjningen til indsprøjtning af GTN. Indsprøjtning 
forventes at udløse hovedpine, andre bivirkninger 
af medicinen kan være hjertebanken, kvalme og 
varmefornemmelser. 

Der gives en ulempegodtgørelse på 750 kr. (Skat-
tepligtigt).

Krav: 
Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 kg., 
alder 25-65 år. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, 
hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité, nr. HA-2007-0050

Jakob Møller Hansen, læge, 
Neurologisk afd. N01, Glostrup Hospital. 
Henvendelse på: 
Tlf. 4323 2713  
E-mail:  jamoha01@glo.regionh.dk

WWW.MOK.INFO
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LEDIG EXCHANGEPLADS 
TIL ECUADOR
Jeg har fået tildelt en af de 
ialt 2 meget eftertragtede 
exchangepladser til Ecuador. 
Desværre er jeg selv blevet 
forhindret i at rejse, hvorfor 
pladsen er fri til den, der måtte 
være interesseret. Pladsen er på Universitets 
Hospitalet i Quito.

Eneste krav for at komme afsted er, at 
du er på den kliniske del af studiet og 
kan rejse i fire uger i Januar, februar 
eller marts 2008.

Det er ikke et krav at kunne tale spansk.
Kontakt mig hvis det har fanget din interesse.
VH Stine Ydegaard
stineydegaard@gmail.com

SIMS ARRANGERER:
Besøg hos Furesø-reumatologerne med 
rundvisning i praksis og et oplæg om 
træningsterapi i en reumatologisk 
speciallægepraksis.

Dette er en fremragende mulighed for at komme ud 
og se hvordan en speciallægepraksis fungerer, og 
hvilke muligheder man har for at få sportsfolk på 
benene igen. Finn Johannsen, speciallæge i reuma-
tologi, holder et oplæg om aktiv genoptræning for 
skadede sportsfolk. Finn holder træningscenteret 
lukket for vores skyld, så kom glad!

Dato: Tirsdag den 11. december kl. 
16.30-18.00

Sted: Gammelgårdsvej 10, Farum (lige ved sta-
tionen)
Arrangementet er åbent for alle. SIMS medlemmer 
får betalt transporten såfremt man ikke ønsker 
at cykle.

Tilmelding på: torpedo@stud.ku.dk

Vil du også være med i SIMS? 
Medlemskab koster 50 kr/år.
Du bliver medlem ved at indbetale 50 kr på konto: 
regnr. 1551 kontonr. 6078567. Husk at påføre navn 
ved indbetaling.
Herefter skriver en mail til jessicani@m4.stud.
ku.dk med navn, adresse, fødselsdato, semester, 
ku-mailadresse og telefonnummer, og fortæller at 
du har betalt for medlemskab.

Mange hilsner
SIMS

SIMS HOLDER 
MÅNEDSMØDE
tirsdag d. 27/11-07 kl. 17.00 i lokale 
9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin Vi 
arrangerer foredrag, praktiske kurser og lignende 
hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have 
det sjovt. Er dette noget for dig, så kom til vores 
månedsmøde og hør nærmere! 

Dagsorden:
1. Velkommen til nye medlemmer
2. Siden sidst
3. Kommende arrangementer
4. Status fra kasserer
5. Evt.

Vi ses!
Mange hilsner
SIMS

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 47

Nu kan vi så småt begynde at ane julen ude i 
horisonten. Der er kun lidt mere end en måned til 
juleaften og den 1. december er kun lidt over en uge 
væk. Det er rart, synes jeg, at have særlige dage at 
se frem til. Det deler på en måde året op i etaper, og 
det er der god mening i. Delmål kan hjælpe med at 
man fokuserer og får overblik. Man cykler jo heller 
ikke Tour de France ud i én køre!

Tidligere har efterårssæsonen virket som en meget 
lang, mørk og sej etape uden nogen særlige ophold, 
men det har ændret sig lidt. Vi har i Danmark 
taget både Halloween og i lidt mindre omfang 
Thanksgiving til os, os selvom man kan hævde at 
disse nye traditioner i høj grad er styret af kom-
mercielle interesser, så giver de altså også to nye 
og gode lejligheder til at gøre noget særligt. Vi har 
to nye efterårsdage, som godt nok ikke er helligd-
age og dermed fridage, men som giver anledning 
til at markere på nye måder, at der er forskel på 
hverdag og fest. Og hvis vi også husker den gode, 
gamle Mortens Aften, så er efteråret pludselig delt 
op etaper, der er til at holde ud. En festpuritaner vil 
måske mene, at vi har godt af det lange trøstesløse 
efterårsstræk uden højtider, så julen rigtig kan 
stråle i al sin glans ovenpå dette mørke, men let’s 
face it: vores tid som stramtandede nydelsesfornæg-
tere er i vid udstrækning passé, og så er det da 
sjovere og skaber mere sammenhængskraft, hvis 
vi kan indføre nye fælles traditioner.

Så hug hovedet af den nærmeste kalkun og sæt den 
i ovnen i rigtig mange timer på torsdag! Vupti, så er 
scenen sat for en dag i taknemmelighedens tegn, og 
når du så har blinket med øjnene ganske få gange, 
skal den første låge i julekalenderen åbnes…

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

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

Vi holder sammenskuds-Thanksgiving middag, 
når vi er færdige med at strikke torsdag den 22. 
november. Vi mangler stadig en, der kan komme 
med tranebærrene! Du er velkommen med dit 
strikketøj og noget til buffeten; (det behøver ikke 
at være tranebær!)

Den 13. december begynder de som er interesserede 
tidligere end normalt. Denne dag vil Helena lave 
julebolcher i køkkenet på Torvet fra kl. 13.30, og 
her er du også velkommen. Vi smager naturligvis 
på produktionen, men gemmer det meste til juleaf-
slutningen den 20. december.

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 møde er den 20. 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

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

KÆRE SYMS

Jeg er en studine her på Panum, der har et problem, 
som I nok er de eneste der kan give mig nogle gode 
råd til at komme af med.
I skrivende stund sidder jeg på biblioteket (ved 
en computer, hvilket i sig selv er anledning til 
umådelig dårlig samvittighed) og har enormt 
dårlig samvittighed. Det er naturligvis altid mit 
mål at stå klar foran bibliotekets dør 30 sekunder 
i otte, så jeg kan komme ind lige så snart de åbner 
og få den bedste plads og komme i gang med at 
læse hurtigt.
De sidste to morgener har dette dog glippet, og 
jeg er først kommet ind på biblioteket klokken 
henholdsvis 8.12 og 8.17!
Hvad er dette for et skråplan jeg er på vej ud på? 
Er det et tegn på at jeg ikke magter dette studie? 
Har I ikke nogle gode råd til, hvordan jeg kommer 
ud af denne onde cirkel igen, og hvordan jeg undgår 
at havne i situationen igen?

Jeg håber virkelig, at I kan hjælpe mig for jeg er 
meget bekymret, og jeg kan mærke, at min læse-
makker allerede er begyndt at kigge sig om efter 
bedre og flittigere græsmarker.

De ærbødigste hilsner – Den desperate studer-
ende

PS: Jeg har valgt at hænge dette brev op her (på 
SYMS opslagstavle på vandregangen, MOK-red.), 
da det simpelthen ville være for pinligt at skulle 
vise min identitet. Vil I ikke være venlige at hænge 
jeres svar op her også – så kan jeg komme ind en 
nat, hvor jeg alligevel sidder herinde og læse det.

SVAR FRA SYMS

Kære Desperate studerende
Tak for dit brev.
Til at starte med vil vi gerne pointere at det 
selvfølgelig er alt for sent du stiller dig i kø foran 
biblo. Som minimum vil vi anbefale dig at møde kl. 
07.57 –på den måde kommer du også netop før dem 
der kommer med linje 6A fra Nørreport st.
Ydermere mangler du jo at skrive hvorfor du er 
begyndt at blive forsinket. Vi går imidlertid ud fra 
at grunden til at du ikke har skrevet dette, må være 
at du ville spare tid foran computeren for hurtigere 
at komme tilbage til bøgerne. Dette er naturligvis 
prisværdigt, så vi forsøger os med at gætte på nogle 
mulige årsager:
1. Du spiser morgenmad.
Løsning: Lad være med det. Tag en god luftfyldt 
krydderbolle og læg den i din bog +15 sider fra 
hvor du skal starte dagens læsning –på den måde 
får du morgenmad og benytter dig samtidig af det 
velkendte ”gulerod frem for pisk”-pædagogiske 
princip.
2. Du er begyndt at skyde intravenøs heroin fordi du 
ikke kunne klare presset fra din læsemakker.
Løsning: gå til afvænning. Er dette for svært kan 
du prøve at få din læsemakker med på dillen, så 
I i det mindste er på samme niveau. Prøv evt. at 
søge dispensation for dit misbrug til eksamen, vi 
mener der burde være en times penge at hente på 
den konto. Dette kan igen så kombineres med den 
ekstra time du kan få hvis du er gravid.

Held og lykke med det
Med læsevenlig hilsen 
SYMS, Studerende Yngre MedicinStuderende

BASISGRUPPER
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SÅ ER DER VALG 
TIL STUDIENÆVNET 
IGEN!
Du læste helt rigtigt – den 3. de-
cember sender universitetet dig 
tre stemmesedler med posten sam-
men 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 medicin-
studiet og sikre mere indflydelse til 
alle studerende. Vi har derfor valgt 
at præsentere vores politik-pro-
gram og begynde vores kampagne 
en måneds tid inden valget, fordi 
vi ønsker, at valget skal handle 
om reelle studenterpolitiske ideer 
og holdninger, i stedet 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 hvordan 
kvaliteten af klinikopholdene kan 
højnes. 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

Evidensbaseret 
Studenterpolitik™

HELT KONKRET ARBEJDER VI FOR AT:

Alle studerende skal have indflydelse på studiet. Dette 
gøres lettest ved, at studienævnet nogle gange om året 
spørger de studerende om deres holdninger til, hvordan 
studiet bedst indrettes. Det er klart, at man ikke altid 
kan gennemføre hvad et flertal af studerende ønsker, 
fx pga. økonomiske begrænsninger. Trods dette må det 
bedst mulige udgangspunkt for studienævnets arbejde 
altid være, at vi kender til holdningerne blandt alle 
studerende. Det burde være helt klart, at de studer-
ende, som rent faktisk sidder med udfordringerne på 
et semester, også er nærmest til at have en mening 
om, hvordan det kan forbedres.
De traditionelle evalueringer af undervisningen skal 
have større konsekvenser. Når et stort antal studer-
ende tager sig tid til at udfylde evalueringsskemaet, 
er det rimeligt at forvente, at de også bliver taget 
alvorligt. Der skal etableres klare retningslinjer for, 
hvordan kursusledere, studienævnet og underviserne 
skal reagere, når et kursus evalueres dårligt. Også de 
godt evaluerede kurser skal i højere grad inddrages, 
så vi kan lære mere om, hvordan de “gode kurser” er 
skruet sammen. 

•

•

WWW.DEMOKRATISKMEDICIN.DK 

Demokratiske Medicinere vil gerne fortælle om et nyt koncept, 
som vi har formet sammen med vores klonhær af spindoktorer 
og presserådgivere. Altså ikke i modellervoks eller noget i den 
retning, men et mere abstrakt koncept, som vi tror, kan sikre alle 
studerende indflydelse på studenterpolitikken. Vores spindok-
torer siger, at det er vigtigt med et mundret navn – vi har derfor 
navngivet konceptet Evidensbaseret Studenterpolitik™.

Hvad I alverden har de nu fundet på!? Burde de ikke hel-
lere koncentrere sig om at studere?
En del studerende har formentlig bemærket, at vi til nøje udvalgte 
forelæsninger, har uddelt spørgeskemaer. Resultatet af disse 
mini-evalueringer har vi brugt til at sikre, at de beslutninger 
studienævnet har truffet, rent faktisk er i overensstemmelse med 
ønskerne blandt et flertal af de studerende. Vi har også benyttet 
resultaterne til at undersøge, hvilke studiemæssige forhold, der 
bør sættes mere fokus på. 

Det evige 4. semester
Eksempelvis spurgte vi i foråret alle studerende på det dav-
ærende 4. semester, hvordan eksamen på semesteret kunne 
forbedres. Dette førte til, at vi i studienævnet har fået indført 
flere hjælpemidler til eksamen i biokemi, således mængden 
af udenadslære reduceres markant. At disse hjælpemidler så 
har været ualmindeligt længe undervejs, pga. udtalt sløvhed 
fra biokemifagets side, er en anden og mere sørgelig historie. 
Heldigvis er hjælpemidlerne nu endeligt blevet udsendt til alle 
studerende på semesteret. 

Langsigtet arbejde
I det mere langsigtede arbejde kan alle studerende også med 
fordel inddrages. Da vi i Demokratiske Medicinere skulle ud-
forme vores politikprogram for det næste år, ville vi gerne vide 
mere om de studerendes holdning til en række emner. Vi spurgte 
derfor, via spørgeskemaer til forelæsningerne, alle studerende 
på 3.-5. semester om deres oplevelser og holdninger omkring 
anatomikurset på 3. semester. Dette har ført til, at vi i vores poli-
tikprogram har kunnet fokusere direkte på de problemer, mange 
studerende oplever på semesteret. På samme måde spurgte vi de 
studerende på 1. og 2. semester om deres oplevelser med Panums 
IT-systemer (Syllabys, Absalon, SIS osv). Dette har medført, at 
vi nu kan tage fat på, at løse de problemer mange studerende 
oplever omkring uoverskuelighed i skemaer og undervisnings-
materialer på nettet.

Historien om 11. semester
På 11. semester har underviserne ønsket at ændre de nuværende 
eksamener fra at blive bedømt “bestået” / “ikke bestået”, til 
bedømmelse med karakterer efter 12-skalaen. Vi har derfor 
spurgt de studerende på 11., hvordan de mener eksamen på 
semesteret bør indrettes. Interessant nok viste vores under-
søgelse, at langt hovedparten af de studerende helst ville beholde 
den nuværende ordning. En sådan uofficiel undersøgelse er 
naturligvis ikke fuldstændig repræsentativ, da vi jo kun ram-
mer de studerende, der er til stede ved undervisningen den dag 
spørgeskemaerne uddeles. 

Det er således klart, at det 
vil være en stor fordel hvis 
studienævnet gennem evaluer-
ingsenheden (PUCS) gennemførte 
disse meningsmålinger blandt 
alle studerende, for at sikre studienævnet det bedst 
mulige beslutningsgrundlag. Netop derfor fik vi, på 
baggrund af vores egen 11.-semestersundersøgelse, 
vedtaget i studienævnet, at alle studerende på 11. og 
12. semester skal spørges vha. et officielt spørgeskema 
fra PUCS. Når resultatet foreligger, vil studienævnet 
inddrage dette, før vi vedtager hvordan eksamen skal 
se ud fremover.

Hvad med alle fakultetets officielle evaluer-
inger?
En anden vigtig del af den evidensbaserede studenter-
politik er, at alle evalueringer skal tages seriøst af 
studienævnet. Der har desværre i en del år været en 
tendens til, at evalueringerne ikke i særlig høj grad 
blev inddraget i studienævnets arbejde. Eksempelvis 
blev vores alle sammens hadefag ”TAS” evalueret helt 
i bund gennem 5 år, før det endelig blev revideret. 

Heldigvis er der forbedringer på vej!
Som de fleste har opdaget, er der nemlig i år tiltrådt 
et helt nyt studienævn, med store udskiftninger 
blandt både studenterrepræsentanter og underviser-
repræsentanter. Dette har medført en ny tilgang til 
evalueringerne fra studienævnets side – nu bliver de 
rent faktisk ofte bragt op i studienævnsdiskussion-
erne, og der er en del eksempler på at resultatet af 
evalueringerne, har haft stor betydning i forhold til 
studienævnets beslutninger.

Spørg ikke hvad evidensbaseret studenterpoli-
tik kan gøre for dig – spørg hvad du kan gøre 
for evidensbaseret studenterpolitik!
Derfor vil vi gerne opfordre alle studerende til at 
hænge i og give fagenes evalueringer en chance. Vi 
ved godt, at det er de samme spørgsmål der altid 
stilles, men disse evalueringer er noget af vores bedste 
ammunition, når vi i studienævnet skal argumentere 
for at kurserne må forbedres. Det er klart, at vi som 
studenterpolitikere står meget stærkere i forhold til 
kursusledere og undervisere, når vores ønsker om æn-
dringer ikke blot er baseret på personlige holdninger 
eller løse rygter, men derimod på kolde, hårde data der 
bygger på samtlige studerendes holdninger. Desværre 
er svarprocenterne på de officielle evalueringer noget 
lave, hvilket medfører, at nogle undervisere betvivler 
deres validitet. Derfor vil vi gerne opfordre jer alle til, 
at besvare dem og derved sikre vores ammunition til at 
drive ”Evidensbaseret Studenterpolitik”. Til gengæld 
vil vi gerne love, at gøre alt hvad vi kan for at sikre, 
at resultatet af jeres evalueringer får konsekvenser i 
forhold til planlægningen af studiet. 

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

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

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

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

Vidste du at...
du som medlem hos FADL kan få en 
masse spændende kittelgejl i Sekreta-
riatet på Panum?
Her fi nder du blandt anden materiale 
om systematisk EKG analyse, akut rødt 
øje, retningslinier for avanceret genop-
livning, journalkoncepter, anatomikort 
og meget meget mere. Har du forslag til 
andet materiale, er du velkommen til at  
kigge forbi med gode ideer.

Mocca Sandwich
Som medlem af FADL kan du få rabat, når du køber sandwich hos Mocca Sandwichbar. 
Med et rabatkort får du hver 10. sandwich gratis. Desuden får du 15% rabat på alle 
varme drikke.

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

Det sker i november
 » 6. nov.:  Vælgermøde på Panum
 » 14. nov.: Bestyrelsesmøde
» 23. nov.: Julefrokost

Opkrævning af Codan Forsikring
I december måned udsender vi opkrævnin-
ger for din Codan Forsikring via FADL for 
året 2008 med betalingsfrist den 5. januar. 
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 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.

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

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). 

Du har dog stadig mulighed for at foretage 
ændringer i din forsikringsstatus når som 
helst i løbet af året, hvis du f.eks. ønsker at 
opgradere din forsikring med en cykelfor-
sikring eller en større ulykkesdækning. 

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 per-
soner med samme folkeregisteradresse er 
dækket af den samme indbo- og ansvars-
forsikring. 

Husk, at forsikringsdækningen ophører, 
hvis du fl ytter din folkeregisteradresse til 
udlandet. 

FADL skal altid have besked skriftligt en-
ten 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.

Som medlem hos FADL får du blandt 
andet:

•3 x gratis prøvetræning
•Tilrettelæggelse af individuelt program & 
instruktør hjælp
•Ryg-træning, fi tness, vægt- og redskabs-
træning
•Ubegrænset hold træning ifl g. holdover-
sigt (ikke inkluderet i FITNESS medlem-
skabet).

Det koster:
•199 Kr. pr måned ved minimum 6 måne-
ders FITNESS medlemskab
•265 Kr. pr. måned ved minimum 12 må-
neders COMBI medlemskab
•299 Kr. pr. måned ved minimum 6 måne-
ders COMBI medlemskab
•Oprettelse -50% i forhold til alm. stude-
rende.
•Ret til alm. prisstigninger forbeholdes. 

Kig forbi FADLs Sekretariat og få et klip-
pekort til Ny FORM.

Kom i form hos NY 
FORM

Først i december måned kommer den nye udgave af både Medicin.dk-Kittelbogen og 
Medicin.dk - det store Lægemiddelkatalog. Bøgerne kan afhentes i FADLs Sekretariat.
Er du medlem af FADL, og går du på 4. semester eller mere kan du få Kittelbogen, der 
udkommer en gang om året, og du kan afhente den nye udgave hvert år. 
Husk, at du har mulighed for at downloade Kittelbogen som PDA-version via ”www.
medicin.dk/Bestil online PDA-version” og klikke på linket til medicinstuderende. Ind-
tast dine personlige oplysninger, som sendes til både medicin.dk og FADL. Bemærk, at 
der er ca. 7 dages ekspeditionstid.

Lægemiddelkataloget kan du få en gang på lægestudiet.

Medicin.dk-kittelbogen og Lægemiddelkataloget

VORES ALLES YNDLINGS FAGFORENING
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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.

IV- MEDICINGIVENDE HOLD 
1404 - RIGSHOSPITALET

MVS- hold 1404 på Nefrologisk klinik P, 3133 – 3134 
Rigshospitalet, søger 2 engagerede FADL-vagter 
til daglig medicinadministration, med start pr. 1. 
december. 

Holdets arbejdsopgaver består i i.v.- og tabletad-
ministration, samt blodprøvetagning via CVK. 
Andre arbejdsopgaver kan forekomme, såsom 
EKG og venfl onanlæggelse. Vi arbejder alle 
ugens dage (også helligdage) fra kl. 7 – 13. Vi er 
altid 2 fra holdet på arbejde samtidig.

Vi er 16 på holdet (fra 8. – 12. semester) og har 
været på afdelingen siden December 2006.

Du skal:  
- have bestået 7. semester
- have ca. 400 SPV-timer
- kunne arbejde 4-5 vagter pr. måned
- grundlæggende kendskab til farmakologi
- gyldigt akkrediteringskort
- kunne arbejde selvstændigt og håndtere at 
arbejde under tidspres. 
- være klar til nye udfordringer og have lyst til fast 
arbejde på vores hyggelige hold. 
(FADL–vagter med erfaring indenfor mediciner-
ing vil blive prioriteret)

 
Løn:
- MVS – holdløn   

Ansøgningsfrist: 
Torsdag 22.november 2007 kl.10.00 via www.
Fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– Hold 1404.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbu-
reauet.
       
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte holdleder Julie på tlf. 30265062

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING

Hold 1604 søger 2 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. 2.
7/12-07 7/12-07
10/12-07 10/12-07
12/12-07 11/12-07
13/12-07 13/12-07
14/12-07 14/12-07
17/12-07 18/12-07
18/12-07 19/12-07
20/12-07 20/12-07
   
Alle dage fra kl. 07.30-15.00, dog skiftende mø-
detid på 8.dag.
Løn : SPV - holdløn

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

Ansøgningsfrist: Fredag 23.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.

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS SØGER NYT MEDLEM.

Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Få betalt dit klippekort 
samt få løn for transporttiden? 
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Roskilde Sygehus søger en ny stikker med
ansættelse pr. 1. november 2007. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på 
Roskilde Sygehus’ afdelinger. Vi dækker dagvagt 
mandag til fredag kl. 7.30-14.30, hvor vi er 2 på 
arbejde. Aftenvagt dækker vi alle fredage og tre 
af fi re lørdage, og i aftenvagt er vi 1 på arbejde. 
Vi tager både blodprøver, EKG og blodsukker-
målinger.

Betingelser for ansættelse:

- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
- Gyldigt akkrediteringskort.
- Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. 
- Du skal kunne komme til ansættelsessamtale 
på Klinisk Biokemisk afdeling på Roskilde Sygehus 
i  starten af september.
- Du skal kunne deltage i oplæring i september/
oktober måned, og oplæringen er lønnet.
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG.

Ansøgningsfrist: 
Fredag 31. august kl. 10.00 (med angivelse af 
semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - 
København – tilmelding til hold – mærket hold
1609

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
eller ringe til holdleder Line Schlægelberger:
lineschlaegelberger@stud.ku.dk eller på telefon 
22908788.

VAGTBUREAUET

LUKKEDAG PÅ VAGTBUREAUET
PÅ GRUND AF PERSONALESEMINAR FREDAG DEN 23. NO-
VEMBER HOLDER VAGTBUREAUETS EKSPEDITION, BOGHOL-
DERI SAMT KURSUSAFDELING LUKKET FOR TELEFONISK OG 
PERSONLIG HENVENDELSE. 
FOR VAGTAFDELINGEN GÆLDER DEN NORMALE 
ÅBNINGSTID.
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HOLD 1613 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK KLINIK 
RIGSHOSPITALET SØGER NYT 
MEDLEMMER

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

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

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

Afdelingen forventer at ansætte 1 FADL – vagt
Hold 1613 

1-2 FADL - vagter pr./dag
Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag 
– torsdag 
Arbejdsområde er at assisterer læge ved 
EMG undersøgelser

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

Løn : 
SPV-holdløn 

Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.
Ansættelsessamtaler vil fi nde på afdelingen
 
Ansøgningsfristen: 
Fredag den 23.november kl.10.00. Tilmelding 
gerne via hjemmesiden www.fadlvagt.dk- for 
medlemmer– tilmelding til hold 

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

•
•

•

•
•
•
•
•

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 førstkom-
mende BVT kursus (lønnet).
Du må ikke være bleg for at tage nat-
tevagter. (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  vagt-
binding 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 akkreditering-
skort 

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

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLO-
GISK OVERVÅGNING

Vi er et lille velfungerende hold som søger et nyt 
medlem til vores team af EEG-overvågere. Hvis 
du kan lide at arbejde selvstændigt og er inter-
esseret i neurologi, kan vi tilbyde rolige og hy-
ggelige vagter med stort personligt ansvar samt 
et godt tværfagligt samarbejde med læger, 
sygeplejersker og neurofysiolog-assistenter.
Arbejdet består i anfaldsobeservation og anfald-
sregistring af epilepsipatienter mhp udredning 
og evt kirurgisk behandling. Hvis der ikke er en 
patient indlagt til EEG-overvågning indgår holdet 
i arbejdet på afdelingens intermediære afsnit. 
Oplæringen består af 2 betalte følgevagter på 
afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i 
Epilepsiklinikken med en læge. 

Krav:
Min 400 SPV-timer
Bestået 5. sem 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 4 vagter om måneden
At du kan deltage i holdmødet d. 14. november 

Arbejdstid: 
8-timers vagter. Døgndækkende fra mandag 
kl. 8 til fredag kl. 15 i ulige uger. Holdet er ikke 
dækkende på helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder 
Ulla Strandbygaard på tlf. 22 29 08 36 / mail 
ullas@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist :  d. 23. november kl. 10. Ansøgn-
ing via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. 
november.

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, 
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 23.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

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

MEDLEMMER

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

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

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

Afdelingen forventer at ansætte 1 FADL – vagt
Hold 1613 

1-2 FADL - vagter pr./dag
Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag 
– torsdag 
Arbejdsområde er at assisterer læge ved 
EMG undersøgelser

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

Løn : 
SPV-holdløn 

Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af 
klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse.
Ansættelsessamtaler vil fi nde på afdelingen

Ansøgningsfristen: 
Fredag den 23.november kl.10.00. Tilmelding 
gerne via hjemmesiden www.fadlvagt.dk- for 
medlemmer– tilmelding til hold 

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

•
•

•

•
•
•
•
•

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 førstkom-
mende BVT kursus (lønnet).
Du må ikke være bleg for at tage nat-
tevagter. (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  vagt-
binding 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 akkreditering-
skort 

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

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Vi er et lille velfungerende hold som søger et nyt 
medlem til vores team af EEG-overvågere. Hvis 
du kan lide at arbejde selvstændigt og er inter-
esseret i neurologi, kan vi tilbyde rolige og hy-
ggelige vagter med stort personligt ansvar samt 
et godt tværfagligt samarbejde med læger, 
sygeplejersker og neurofysiolog-assistenter.
Arbejdet består i anfaldsobeservation og anfald-
sregistring af epilepsipatienter mhp udredning 
og evt kirurgisk behandling. Hvis der ikke er en 
patient indlagt til EEG-overvågning indgår holdet 
i arbejdet på afdelingens intermediære afsnit. 
Oplæringen består af 2 betalte følgevagter på 
afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i 
Epilepsiklinikken med en læge. 

Krav:
Min 400 SPV-timer
Bestået 5. sem 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 4 vagter om måneden
At du kan deltage i holdmødet d. 14. november 

Arbejdstid: 
8-timers vagter. Døgndækkende fra mandag 
kl. 8 til fredag kl. 15 i ulige uger. Holdet er ikke 
dækkende på helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder 
Ulla Strandbygaard på tlf. 22 29 08 36 / mail 
ullas@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist :  d. 23. november kl. 10. Ansøgn-
ing via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. 
november.

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, 
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 23.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

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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Modul F08-A F08-B F08-C F08-D F08-E 
A+B PA: Lørdag 02.02. PA: Lørdag 02.02. PA: Mandag 04.02. PA: Mandag 11.02. PA: Mandag 18.02. 
Test og introduktion. 09:00-12:30 13:00-16:30 17:15-20:45 17:15-20:45 17:15-20:45 
PANUM/ 3½ time       
D  Hud og infektioner PA: Søndag 03.02. PA: Søndag 03.02. PA: Tirsdag 05.02. PA: Tirsdag 12.02. PA: Tirsdag 19.02. 
Somatik. 3 timer 10:00-13:00 10:00-13:00 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 
PANUM/        
E  FRB: Mandag 04.02. FRB: Torsdag 07.02. FRB: Mandag 11.2. FRB: Onsdag 13.02. FRB: Onsdag 20.02. 
Forflytning I. 3,45 time 17:00-20:45 17:00-20:45 17:00-20:45 17:00-20:45 17:00-20:45 
FRB/      
F  Hjerne+kommunik. PA: Tirsdag 05.02. PA: Onsdag 06.02. PA: Torsdag 07.02. PA: Torsdag 14.02. PA: Torsdag 21.02. 
Somatik. 4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 
PANUM/      
G  Ernæring+udskill. FRB: Onsdag 06.02. FRB: Tirsdag 05.02. FRB: Tirsdag 12.02. FRB: Mandag 18.2. FRB: Mandag 25.02. 
Somatik.  4 timer 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 17:00-21:00 
FRB/        
H  Kredsløb PA: Søndag 10.02. PA: Søndag 10.02. PA: Torsdag 14.02. PA: Onsdag 20.02. PA: Torsdag 28.02. 
Somatik. 3 timer 10:00-13:00 10:00-13:00 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 
PANUM/        
I  repetition 1 + BT RH: Mandag 11.02. RH: Tirsdag 12.02. RH: Tirsdag 19.02. RH: Mandag 25.02. RH: Mandag 03.03. 
Somatik. 4 timer 17:00–21:00 17:00–21:00 17:00–21:00 17:00–21:00 17:00–21:00 
RH/        
J  Respiration+døden PA: Torsdag 07.02. PA: Mandag 04.02. PA: Onsdag 06.02. PA: Tirsdag 19.02. PA: Tirsdag 26.02. 
Somatik. 3½ time 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30-21:00 
PANUM/        
K  Hygiejne RH: Lørdag 09.02. RH: Lørdag 09.02. RH: Mandag 18.02. RH: Torsdag 21.02. RH: Onsdag 27.02. 
Somatik. 3½ time 09:00-12:30 13:00-16:30 17:30-21:00 17:30-21:00 17:30-21:00 
RH/        
L  Repetition2 RH: Onsdag 13.02. RH: Torsdag 14.02. RH: Onsdag 20.02. RH: Tirsdag 26.02. RH: Tirsdag 04.03. 
Somatik. 2:15 timer 17:00-19:15 eller 17:00-19:15 eller 17:00-19:15 eller 17:00-19:15 eller 17:00-19:15 eller 
 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 
RH/       
M   PA: Lørdag 16.02. PA: Lørdag 16.02. PA: Lørdag 23.02. PA: Lørdag 23.02. PA: Lørdag 08.03. 
Psykiatri. 6 timer 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 
PANUM/      
N PA: Søndag 17.02. PA: Søndag 17.02. PA: Søndag 24.02. PA: Søndag 24.02. PA: Søndag 09.03. 
Psykiatri. 3 timer 09:00-12:00 12:30-15:30 09:00-12:00 12:30-15:30 09:00-12:00 
RH/      
O FRB: Mandag 03.03. FRB: Tirsdag 04.03. FRB: Mandag 10.3. FRB: Tirsdag 25.03. FRB: Mandag 31.03. 
Forflytning II. 3 timer 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 
FRB/       
Opgaveaflevering: VB/ Fredag 29.02 kl. 13 Fredag 29.02 kl. 13 Fredag 07.03 kl. 13 Fredag 14.03 kl. 13 Fredag 28.03 kl. 13 
P RH:  Onsdag 05.03. RH: Torsdag 06.03. RH: Onsdag 12.03. RH: Onsdag 26.03. RH: Onsdag 02.04. 
Behovsopgave + Rep. 3 16:45–18:45 eller 16:45–18:45 eller 16:45–18:45 eller 16:45–18:45 eller 16:45–18:45 eller 
Holdopdelt 2 timer 19.00–21:00 19:00–21:00 19:00–21:00 19:00–21:00 19:00–21:00 
RH/       
Q 
Eksamen. 1 time   

FRB:  
Torsdag 06.03. 

FRB:  
Tirsdag 11.03. 

FRB:  
Torsdag 13.03. 

FRB:  
Torsdag 27.03. 

FRB:  
Torsdag 03.04. 

FRB/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 
C                                   VB/ VB: Mandag 10.03. VB: Torsdag 13.03. VB: Tirsdag 25.03. VB: Mandag 31.03. VB: Mandag 07.04. 
Orientering.  2 timer 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 
Y 12.02. eller 14.02. 11.02. eller 13.02. 13.02. eller 21.02. 12.03. eller 13.03. 13.03. eller 25.03. 
Genoplivning. 3 timer Kl. 17.20 – 20.30 Kl. 17.20 – 20.30 Kl. 17.20 – 20.30 Kl. 17.20 – 20.30 Kl. 17.20 – 20.30 
X Tirsdag 29.01. Onsdag 30.01. Torsdag 31.01. Torsdag 07.02. Onsdag 26.03. 
Brand. 3 timer Kl. 16.30 – 19.30 Kl. 16.30 – 19.30 Kl. 16.30 – 19.30 Kl. 16.30 – 19.30 Kl. 16.30 – 19.30 
R                 Følgevagter  
2 x 8 timer 

I perioden: 
18.02. – 27.02. 

I perioden: 
18.02. – 27.02. 

I perioden: 
25.02. – 05.03. 

I perioden: 
27.02. – 11.03. 

I perioden: 
05.03. – 19.03. 

VB’s 2. time Tirsdag 20.05. Tirsdag 27.05. Tirsdag 03.06. Tirsdag 10.06. Tirsdag 17.06. 
VB/ 1 time 16.30 eller 17.30 16.30 eller 17.30 16.30 eller 17.30 16.30 eller 17.30 16.30 eller 17.30 
Tilmeldingsfrist: Fredag 11/1 kl. 10 Fredag 11/1 kl. 10 Fredag 11/1 kl. 10 Fredag 18/1 kl. 10 Torsdag 24/1 kl. 10 

HER ER DEN SÅ, FØRSTE DEL AF SPV-KURSUSPLANEN FOR FORÅRET 2008.

Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet.
Husk for at tilmelde dig skal du være medlem af FADL, være startet på medicinstudiet og du skal kunne deltage i al undervisningen på de hold du søger.

VAGTBUREAUET
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VT KURSER FORÅR 2008 
HOLD A 

Orientering Mandag 04/02 16.30-17.30 Panum  
Lektion 3: Lørdag 09/02 10.00-14.30 RH  
Lektion 1*: Søndag 10/02 10.00-15.00 RH  
 Onsdag 13/02 16.30-21.30 RH  
Lektion 2*: Torsdag 14/02 16.30-20.30 RH   TILMELDINGSFRIST:

 Lørdag 16/02 10.00-14.00 RH   ONSDAG DEN 09/01

Lektion 4*:  Mandag 18/02 16.30-18.30 RH   KL. 10.00 via

   18.30-20.30 RH   www.fadlvagt.dk

Prøve*: Tirsdag 19/02 16.30-18.45 RH  
   18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD B 

Orientering Mandag 25/02 16.30-17.30 Panum  
Lektion 3: Lørdag 01/03 10.00-14.30 RH  
Lektion 1*: Søndag 02/03 10.00-15.00 RH  
 Onsdag 05/03 16.30-21.30 RH   TILMELDINGSFRIST:

Lektion 2*: Torsdag 06/03 16.30-20.30 RH   ONSDAG DEN 30/01

 Lørdag 08/03 10.00-14.00 RH   KL. 10.00 via

Lektion 4*:  Mandag 10/03 16.30-18.30 RH   www.fadlvagt.dk

   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Tirsdag 11/03 16.30-18.45 RH   
   18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 

HOLD C 

Orientering Tirsdag 25/03 16.30-17.30 Panum  
Lektion 3: Lørdag 29/03 10.00-14.30 RH  
Lektion1*: Søndag 30/03 10.00-15.00 RH  
 Onsdag 02/04 16.30-21.30 RH   TILMELDINGSFRIST:

Lektion 2*: Torsdag 03/04 16.30-20.30 RH   ONSDAG DEN 27/04

 Lørdag 05/04 10.00-14.00 RH   KL. 10.00 via

Lektion 4*:  Mandag 07/04 16.30-18.30 RH   www.fadlvagt.dk

   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Tirsdag 08/04 16.30-18.45 RH  
   18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 

HOLD D 

Orientering Mandag 07/04 16.30-17.30 Panum  
Lektion 3: Lørdag 12/04 10.00-14.30 RH  
Lektion 1: Søndag 13/04 10.00-15.00 RH  
 Onsdag 16/04 16.30-21.30 RH   TILMELDINGSFRIST:

Lektion 2: Torsdag 17/04 16.30-20.30 RH   FREDAG DEN 07/03

 Mandag 21/04 16.30-20.30 RH   KL. 10.00 via

Lektion 4*:  Tirsdag 22/04 16.30-18.30 RH   www.fadlvagt.dk

   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Onsdag 23/04 16.30-18.45 RH  
   18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 

HOLD E 

Orientering Mandag 21/04 16.30-17.30 Panum  
Lektion 3: Lørdag 26/04 10.00-14.30 RH  
Lektion 1: Søndag 27/04 10.00-15.00 RH  
 Onsdag 30/04 16.30-21.30 RH   TILMELDINGSFRIST:

Lektion 2: Mandag 05/05 16.30-20.30 RH   ONSDAG DEN 26/03

Tirsdag 06/05 16.30-20.30 RH KL. 10.00 via

Lektion 4*:  Onsdag 07/05 16.30-18.30 RH www.fadlvagt.dk

   18.30-20.30 RH  
Prøve*: Torsdag 08/05 16.30-18.45 RH  
   18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer 

VAGTBUREAUET
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OM ØGET OPTAG, TOMME 
LØFTER OG FARCE-LIGNENDE 
DIALOG MED DE STUDERENDE

Af Jens Helby Petersen og 
Maria Eiholm Frederiksen, 
studenterrepræsentanter i 
studienævnet for Demokratiske 
Medicinere

Dekan Ulla Wever udtalte den 30. oktober i Ber-
lingske Tidende, at Det sundhedsvidenskabelige 
fakultet var klar til at øge optaget af lægestuder-
ende med 100 om året. Dette foregik, fuldstændigt 
uden dekanen havde rådført sig, med de der rent 
faktisk sidder med den daglige planlægning af 
uddannelsen. Studenterrepræsentanterne fra 
studienævnet samt studielederen mødtes derefter 
med dekanatet for at diskutere udmeldingen. Dette 
møde udviklede sig til lidt af en farce, da det blev 
klart, at dekanatet slet ikke havde nogle konkrete 
planer, for hvordan et øget optag skulle gøres 
muligt. Det er naturligvis altid godt, at dekanatet 
er villige til at mødes med studenterrepræsentanter 
for at sikre en dialog med de studerende. Men hvis 
dialogen skal være meningsfuld må dekanatet være 
villige til at forholde sig til fakta, i stedet for at 
komme med farce-lignende udmeldinger.

Fakta er, at vi allerede med det nuværende optag 
har stor mangel på klinikpladser. På 7. semester 
er vi tvunget til at sende alt for mange studerende 
ud på hver afdeling, ligesom vi benytter afdelinger, 
der er for specialiserede, til at kunne levere en 
god basisuddannelse. På 10. semester, som siden 
lanceringen af 2000-studieordningen har været 
kliniksemestrenes sorte får, står det endnu værre 
til. Her forventer vi til foråret 241 studerende, 
mens der kun findes 216 klinikpladser. Også på 9. 
og 12. semester er kapaciteten særdeles presset. 
Vi er således allerede i dag i en situation, hvor 
det er svært at levere en god klinisk uddannelse 
til alle studerende, fordi der simpelthen ikke er 
klinikpladser nok. Det er endvidere svært at ud-
vide med flere hospitaler, da der simpelthen ikke 
findes ret mange uudnyttede hospitaler, som kan 
løfte opgaven. Indenfor medicin og kirurgi er alle, 
undtagen to, hospitaler på Sjælland, Bornholm og 
Falster i brug. Også Halmstad sygehus i Sydsverige 
vil i foråret 2008 blive taget i brug til uddannelse 
af 9. semestersstuderende.

Dekan Ulla Wever skriver i sidste MOK: ”Vi har da 
ikke i sinde at optage flere studerende uden at dette 
vil kunne gøres på en ansvarlig og kvalitetsmæssig 
god måde. Det har vi pointeret i alle udmeldinger og 
også specifikt overfor de studerende i studienævnet 

for medicin. Vi ønsker fortsat at opretholde en god 
dialog med de studerende - om dette såvel som 
andre spørgsmål.”

Udtalelsen lyder umiddelbart meget tilforladelig, 
men der mangler i den grad handling bag ordene. 
Når dekanatet i Berlingske Tidende melder ud, at 
vi har plads til 100 ekstra studerende om året, er 
det nærliggende, at de politiske partier opfatter 
dette som et tilbud, de bare skal sige ja til. 100 
ekstra læger om året – helt uden ulemper – lyder 
jo som lidt af et kup! Netop derfor burde dekanatet 
i den grad have sørget for at pointere, at et øget 
optag af lægestuderende langt fra er uproblema-
tisk. Det kan blive nødvendigt at gå på kompromis 
med længden af klinikopholdene, for at sikre plads 
til alle. En sådan udvikling kan vi i Demokratiske 
Medicinere på ingen møde støtte.

På de ikke-kliniske semestre kan man også fry-
gte, at et øget optag vil give kapacitetsproblemer. 
Her ser det imidlertid noget mere lyst ud, hvis 
dekanatet er villige til at sikre handling bag deres 
løfter. Såfremt fakultetet investerer massivt i 
at opføre nye og større øvelseslaboratorier, flere 
læsepladser og større auditorier, er man det første 
skridt på vejen. Hvis dekanatet også er i stand 
til at facilitere en seriøs rekrutteringsindsats, og 
således skaffe flere kompetente undervisere til 
basalfagene, er det måske muligt, at der er plads til 
100 flere studerende på basaldelen. Dette ændrer 
dog stadig ikke på, at dekanatet stadig mangler 
at redegøre for, hvordan det skulle være muligt at 
skaffe klinikpladser til 100 ekstra studerende uden 
at gå på kompromis med kvaliteten. Indtil videre 
har vi kun hørt helt indholdsløse og overordnede 
løfter såsom at ”den kliniske uddannelse skal foregå 
som et kontinuum og ikke som enkelte ryk” og ”vi 
må udnytte kapaciteten bedre”. Sådanne paroler 
kan måske tilfredsstille de ansvarlige politikere, 
men hvis vi om få år står med 100 studerende 
mere, skal der langt mere konkrete planer til. Vi 
vil derfor afslutte med en lille bøn til dekanatet: 
Hvis i mener det er fagligt forsvarlig at optage 100 
ekstra studerende, så kom dog med en konkret plan 
for hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hvis i er 
i stand til at løse et problem, som studienævnet, 
institutlederne, klinikudvalgsformændene og 
mange kliniske læger har kæmpet med i årevis så 
lad os da endeligt høre nærmere. Vi skal være de 
første til at rose jeres fantastiske indsats, hvis i 
på en fornuftig måde løser kapacitetsproblemerne 
omkring klinikopholdene. Indtil dette sker, må man 
dog betragte jeres udmelding om øget optag som 
udstedelse af en dækningsløs check – en check som 
fremtidige årgange af medicinstuderende risikerer 
at skulle betale af på. 

DEBAT

Mmm... til drengene!
En virkelig stram Sofie Gråbøl, 
der mod alle odds har formået at 
skjule sig bag en færøsk sweater 
i ufatteligt mange afsnit.

EkstraBladet.dk skriver:

Søren Ventegodt tilbyder nu et nyt kursus i vaginal 
akupressur. Kurset er udbudt i ugens nummer af 
Ugeskrift for Læger. Foruden Søren Ventegodt 
underviser også sexologen Jacques Gauguin og 
sexolog Pia Struck.

50.000 unge kvinder har kroniske smerter i un-
derlivet. Problemerne er tabubelagte og derfor 
svære at få fat i. Jeg håber, at de kvinder, der i dag 
ikke kan hjælpes af med deres kroniske smerter 
i underlivet på anden måde end med kirurgi, nu 
kan få den hjælp, de behøver, hos sexologen, siger 
Søren Ventegodt.

Ifølge Ventegodt er metoden blevet undersøgt vi-
denskabeligt, og det har vist sig, at over halvdelen 
af kvinderne med kroniske underlivssmerter og 
andre alvorlige problemer er blevet helbredt med 
metoden.

Ventegodt blev frataget sin lægeautorisation mi-
dlertidigt for knap to år siden.
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MOK-POLL
Resultatet af sidste uges MOK var overraskende nok en sejr til liste M - Mok-
redaktionen med hele 30,8%. Nummer 2 blev Socialistisk Folkeparti med 26,7%. 
Det viser sig derfor at den stærkeste regering vil være sammensat af Mok og 
SF med Mia Joe som statsminister. Det skal dog siges at Regeringen ville have 
haft 103 mandater, men reelt kun har 100 da AP, MartinBC og Chrisseladen 
nægtede at samarbejde med Villy.... Resultatet videresendes til Dronningen og 
regeringsskifte afventes.

En virkelig lummer Vagn Skærbæk udtaler:
"Hovsa Nanna, nu har du vist siddet på onkel Vagns skød for længe.  Vi 
siger ikke noget til mor og far, vel?"

ERLINGUR ANDMELDER:
Erlingur666 er en kendt bruger på filmz.dk. Han besidder den sjældne evne, 
at han næsten altid kan opsummere præcis, hvad essensen er i en film i bare 
en enkelt velformuleret sætning. 
Her ses hvad han synes om de forskellige Batman-film

Batman Begins:
“den bestde af dem alle den er pise god dre scacrow og rash a guel og liam nes-
son og crhisofer bale er skide gode”

Batman (“Burton” - So close, red.):
“den næst bedste af dem”

Batman Returns: 
“den er god nok”

Batman Forever:
“bederer en batman og robin mener den 2 dårligste 
batman fil fortræker batman begins
tredje bedste av for den lorte film nicolson skulle værer 
grækern og carey skulle værer jokern” 

Batman & Robin (Det kammer helt over her, red.):
“det er merer en sagt jeg har leget med batman siden jeg var 2 år og set tegne-
filmene jeg stopet nu jeg stopede der jeg var 9 år og jeg er 12 år næ det kan godt 
værer en kartofel sæk skal han måske et fulge skræmsel med en le hva’”

Erlingur666 kan rigtig godt lide Pirates of the Caribbean filmene - her fra 
Pirates 3 tråden:

Først:
“jeg har ikke set den endu”

Efterfulgt af:
“har ikke set den”

Så kommer handsken af i den næste post:
“hold kæft men i fatter ikke en skid om pirater den er sikkert den bedste og i 
har ret med 2 eren 1 eren bedder en nr 2 men jeg så et klip med davey og jack 
hvor de slåldse det var super fedt spørsmål dør davey jones”

Vi nærmer os:
“skal se den på lørdag”

Dernæst:
“dør davey jones eller ej”

Så kom vi til første del af anmeldelsen:
“DEN ER SUPER GOD KAN IKKE BLIVE BEDEER”

Man kan se den er god fordi han skriver allcaps:
“HOLD KÆFT DEN VAR GOD DEN BEDSTE AF DEM ALLE NU VAR DAVEY 
JONES MERRER I DEN FILM OG NU VED VI HVEM DER DAVEY JONES 
ELSKEDE NEMLIG KALYPSO”

“davey jones er kun med i 1 timme i toren og i trern er han nok med i 1 time 
og 30 min cirka”

GØGL

Taberholdet.
Da rampelyset og kameraerne slukkede efter 
finalen i Vild med dans-studiet fredag aften, blev 
et raseri tændt i Soffie Dalsgaard.
Danseren lod sin vrede gå ud over den tabende 
finalist Vicki Berlin, som tidligere dansede sammen 
med Soffies mand Jesper Dalgaard. 
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LÆR AT LAVEGULD !
Lille mødesal d. 29. november kl. 16-18 
Læge Rasmus Køster-Rasmussen, tidl. IMCC’er fra KBH, har 
været i Phillippinerne og fortæller om hvordan bønder
som bryder guld er godt i gang med
at ødelægge deres egen og
vores fremtid ved at
udlede enorme
mængder
kviksølv

Kviksølv
ophobes i fostre 

 og reducerer intelligens 
Kviksølv nedbrydes ikke i miljøet 

 og kender ingen grænser. Men der er håb 
Vi kan lære folk at lave guld uden at forurene 

Hør hvordan du kan hjælpe verden fra en katastrofe 

Arrangement af IMCC københavn 

IMCC


