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MOK MesseCrew præsenterer:

MesseCrawl 2007
Trods det at patienten havde mistet 
hovedet og samtlige lemmer, for-
søgte Førstepraktikant Troels alli-
gevel genoplivning. En tilfældig for-
bipasserende blev kåd ved synet.

Mav tester doppler-
proben ved påvisning 
af yderst sjælden anato-
misk variant af arterie-
forlåb i hånden

En MOK-freelancer scorer 
gratis øl på Bogforum

Troels brillerer under kondicykelpres på Lægedage

Alletiders julefrokostunderholdning og helt sikkert afløseren til Singstar: 
konsolk-spillet "Rockband" på D3 Gamingmessen

Smagsprøver på ener-
gi- og proteindrikke på 
Lægedage -vigtigt at vide 
hvad det er man tvinger 
i de gamle og svage. ("Er 
et for groft? -nej, det er jo 
rigtig nok!")

Hvad er MesseCrawl?
What's in it for me?
Que hay en el bolso?
MOK guider dig igennem Messejunglen. 
Læse mere et andet sted end forsiden. 
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Det sker i ugen 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 Medicinerrådet (MR)
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 - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: MOK

Onsdag:  Pausegymnastik rundt omkring på Panum, se s. 4.
  Åbningsfest i den nye Føtex i det nye Øbrocenter på
  Lyngbyvej
  MOK nr 13, årgang 40 udkommer
  Husk at søge FADLs Forlags boglegat!

Torsdag: Juletræstænding i Ørestad City. Underholdning,
  gratis gløgg og saftevand samt julegodter til 
  børnene, kl. 16.45. Kay Fiskers Plads, København S

  MR-møde kl. 16.15 i lok. 1.2.20

Fredag: Fernisering hos kontoret for undergrunds-
  anliggender kl. 17-19, Langebrogade 21 st. tv,
  1411 København K

Lørdag: World Aids Day - tilbud på kondomer i Fakta.
  

Søndag: Rosinen i pølseenden. Gratis foredrag om 
  gammeldags julemad og 1700-tallet, kl. 14 
  på Nationalmuseet.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE 
  OBS! SIDSTE MOK I ÅR!
  kl. 15.30 - 18.30: Grøn Stafet - Kick off. 
  Grøn Stafet skydes i gang. Læs mere på http://klima.ku.dk/groenstafet/

  
Tirsdag: Decoupage samt lidt godt at spise og drikke hos
  Tirsdagsdyssen, kl. 14-16. Gratis! Dyssegårdskir-
  ken, Dyssegårdsvej 19, Hellerup
  Sexekspressens månedsmøde kl. 16 i FADLs   
  mødelokale

Denne  redaktion

MOK
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Og så er det 
store spørgsmål 
for dig, kære 
læser: ”kan det 
betale sig?”
Prisen for deltagelse 
i Lægedage for en yngre læge ligger på 510 kr. pr. 
dag, inkl. Frokost og ShuBiDua på åbningsaftenen. 
Det ligger imidlertid uden for MOK MesseCrew’s 
autoriserede valuars kompetencefelt at værdis-
ætte toiletruller og visse af de andre ovennævnte 
nyerhvervelser. Det er således ikke muligt at 
give et endeligt svar på hvorvidt det kan betale 
sig for en yngre læge (det ku’ blive dig en dag!) 
at tage på Lægedage alene ”for the sake of the 
merchandise”.

Nu tænker du jo nok: ”kan det virkelig passe, at der 
eksisterer en messe i Bella Center, hvor div. 
repræsentanter fra industrien deler gratis 
skrammel ud i 5 dage? Ja, det er det faktisk, 
og navnet er Lægedage. Men Lægedage er 
meget mere end det. Det er nemlig en årlig 
efteruddannelsesmesse arrangeret Prak-
tiserende Lægers Organisation og Dansk 
Selskab for Almen Medicin. På messen kan 

man således boltre sig i et sandt slaraffenland af 
efteruddannelse i form af minikurser og sessions. 

I næste MOK kan du læse mere om 
Lægedage og om hvordan du selv, som 
stud.med, kan deltage i arrangementet 
næste år.

LÆGEDAGE I BELLA 
CENTER
Via fortrolige kilder, røgtedes det MOKs hof-messe-
rapporter, Mav, at der i foregik mystiske ting 
i Bella Center på Ama’r. Via det Verdensom-
spændende Internet lykkedes det at skabe 
kontakt med bagmændene til Lægedage 
og efterfølgende skaffe 
adgang til messen.
Med hjemmearbejdet 
vel overstået, drog MOK 
Messe Crew, bestående 
af ovenstående og den ene 
af MOKs praktikanter, 
Trolle-menig-på-messen-
Dolin, af sted.
I ufattelig hast transpor-
teredes de i et futuristisk førerløst tog mod 
Lægedage (for mere om toget, se ”Metro-quiz”, 
andetsteds i bladet).

Sikke en messe! Allerede ved indgangen 
blev man budt velkommen med gratis røde 
og blå balloner.. Man skulle tro at de vidste 
at MOK kom (Troels: ”det gjorde de jo 
også!”). Og minsandten om ikke vi aller-

ede i garderoben 
sparede de første 
25  kr .  E f te r 
udlevering af 
pressekort og 
keyhanger, in-

terviewede vi den administrative leder for Læged-
age, Kirsten Talbro Laraignou. Interviewe med 
bl.a. Lægedage’s historie og mere om hvad DU kan 

bruge Lægedage til, bringes i 
næste nummer af MOK.

Som skrevet ovenfor, var 
første mål at skaffe sig en 
taske el. lign til opbevaring 
af alle de gratis goder, som 
ventede os. Dette lykkedes 
hos Seelen, som efter et lidt 

langt foredrag om deres leveringsdygtighed udi 
klinikudstyr, begavede os med en Magasin-agtig 
papirspose. Der gik dog ikke lang tid før, med 
hjælp fra Norspan, vi stod med en skuldertaske 
med indbygget kildevand fra Island. Og så gik 
det ellers løs. 

Her følger en liste over 
erhvervelserne:
Cykelbetræk
Brækpose
EKG lineal
Regnemaskine
Træ-gåde-dims
Værdikupon (50 kr.) til stetoskop.dk
5 notesblokke
Unikalk Forte 30 tabletter, med pille-rejse-æske 
(kan også bruges til kondom-rejse-æske, men 
det sagde jeg ikke til min farfar da jeg gav ham 
pillerne..)
4 håndcremeprøver, hvoraf den ene var med hele 
63% fedt –hvad er der galt med stegemargerine?
2 keyhangers
Huskespil fra giftlinjen (tlf. 82121212) –så kan 
du lære dine børn at tage ecstacy på en forsvarlig 
måde
10 vaginal bacteriose vs. vaginal svamp test-sæt… 
MOK-redaktionen er I øjeblikket I gang med at køre 
første anonyme test-run. MOK-poll følger måske.
Spray og svamp til whiteboard
Væg- og ugekalender
3-4 kildevand og en iste
14 kuglepenne, herunder en genial én med ind-

bygget speedmarker i 
bagenden..Eew
2 poser bolcher
Diodelommelygte
Antisnorke ganetab-
letter
Læbepomade

Mini-tape-kniv
Kinderlignende legetøj, dog uden overraskelse og 
chokolade
1 rulle toiletpapir –den var ny på messe!
5 køleskabsmagneter
Div. tyggegummi, pastiller, chokolade, især Twist 
og Quality Street
1 placebo morfinplaster
Valutaomregner i kreditkortstørrelse
1 pære

Chips i løsvægt –kun 
skammen sætter græns-
er
1 kop virkelig kunstig og 
dårlig slush-ice
Mulepose (grim, men god 
til at gå til flaskecontain-
eren med… og så er det jo 
godt for miljøet)
Skulder-halv-sporty-
nylontaske, med vand-
flaske-net
Kaffe ad lib –og ikke kun 
dårlig filterkaffe, også 
fancy orange mocca frap-
pucino og lign.
Konditest –Førsteprak-
tikant Troels opnåede 
et flot resultat på 60. 
Mav udførte ikke test-
en, ellers også har han 
efterfølgende slugt 
resultatet.
MASSER af 
network..

MOK MESSECRAWL 2007

Dedikerede MOK læsere, husker 
muligvis tidligere Messe-
reportage-succeser á la ”MOK 
på 8th Annual International 
Congress of Sexual Medicine” 
(2005) og ”MOK på Venture Cup” 
(2007). I dette MOK kan vi med 
stolthed i skriften præsentere 
ikke bare endnu en MOK-
messe-reportage, men ligefrem 
en symfonisk tretrinsraket, 
bestående af:

1. MOK på Lægedage i Bella Center
2. MOK på 3D gaming messe i 
Øksnehallen
3. MOK på Bogforum i Forum

SPILLEREGLER FOR 
MOK-MESSEBESØG

Find en messe
Kontakt presseafdelingen og sørg for adgang til 
MOK. Medbring kamera, notesblok og journalistisk 
snilde. Påklædning: passende til messe-temaet, 
f.eks. en pæn skjorte til faglige messer, forfat-
ter-look med stort tørklæde og designerbriller til 
kunst-orienterede messer, etc. 

På messen:
Først søges at danne sig et overblik over messen: 
Presserum? (gratis vin, kaffe, sodavand). Gratis 
ting (vigtigt), specielt om der til at starte med kan 
findes en taske, mulepose el.lign. til at opbevare 
alle de gratis ting i. Er der mad og alkohol –kræves 
madkupon? –kan disse erhverves? Er der aktiv-
iteter eller andre gøglede ting, der kunne glæde 
MOKs læsere?

Evt. om der er noget fagligt relevant, 
der er værd at rapportere om? (I denne 
sammenhæng bør det nævnes at MOKs 
læsere som regel søger at undslippe 
fagligheden ved f.eks. en forelæsning 
og man bør således undgå for svært 
tilgængeligt stof).

"...i et 
futuristisk 
førerløst 
tog mod 
Lægedage..."

"...10 vaginal 
bacteriose vs. 
vaginal svamp 
test-sæt… "

"...det sagde jeg ikke 
til min farfar da jeg 
gav ham pillerne.."

"...lære dine 
børn at tage 
ecstacy på 
en forsvarlig 
måde..."

"... speedmarker i 
bagenden..Eew..."

"...også fancy 
orange mocca 
frappucino..."

”...for the 
sake of the 
merchandise...”

D3 GAMING MESSE I 
ØKSNEHALLEN
Lidt en skuffelse i MesseCrawl-forstand -dog fik 
man allerede ved indgangen udleveret en skul-
detaske til at holde styr på merchandiset, men 
her stoppede messefesten også. En gang Twist, 
en keyhanger og en cap var hvad det kunne blive 
til. Dette  viser tydeligt at nok er den danske 
computerspilindustri stadig i fremgang, men rent 
merchandise-mæssigt halter de langt efter Medici-
nal og medicoteknikbranchen. 
MOK deltog i håbet om at få lov at prøve Nintendo 
Wii spillet "Trauma Center", hvor man skal famle 
sig frem som ung traumestuelæge. Desværre var 
spillet ikke at finde på messen.

Og så var der selvfølgelig fyldt med coladrikende 
og chipsspisende acneplagede nørder - og ikke nok 
med det - de kære fedtede små skulle ovenikøbet  
betale overpris for næringen til deres små rødgule 
venner.

BOGFORUM
Bogforum var for to år siden en kæmpesucces som 
en eftermiddags-forfest-til-julefrokost, da der var 
uanede mængder vin, øl og endda sherry til den 
flittige messe-gænger. Iført et tilpas kunstneragtigt 
tørklæde drog MOK MesseCrew til Forum i håb om 
at kunne indkassere en mindre "snallert" til lyden 
af Bubbers milde røst.
Men ak og ve! Kun enkelte kopper (rigtig god) juleøl 
kunne det blive til i år, foruden lidt pebernødder,  
den obligatoriske Twist og et par kuglepenne. 
Mystisk -man skulle ikke tro at forfatterne og 
de litteræres alkoholvaner havde ændret sig så 
drastisk på kun to år..

Lyden af juleøl
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FESTARRANGEMENT 
DEN 30. NOVEMBER KL. 
13-17 MED PROFESSOR 
JENS LUNDGRENS
TILTRÆDELSESFORE-
LÆSNING OG CHIP IND-
VIELSE
Forskergruppen Copenhagen HIV Programme, 
CHIP, er nu flyttet ind på SUND. Det markeres 
ved et festarrangement den 30. november kl. 13-
17 med tiltrædelsesforelæsning, forelæsning ved 
international topforsker og rundvisning.

Arrangementet begynder kl. 13 i Haderup audi-
toriet, hvor der er velkomst ved rektor Ralf Hem-
mingsen og professorinauguation ved dekan Ulla 
Wewer. Kl. 13.20 afholder Professor i infektions-
medicin Jens Lundgren sin tiltrædelsesforelæsning 
Viral Diseases: Major Challenges og dernæst er 
der forelæsning kl. 14.40 ved professor Ian Weller, 
der taler over temaet Future HIV research: the 
important priorities.

Kl. 14.50 fortsætter arrangementet foran Haderup 
auditoriet, hvor der vil være taler om samarbejdet 
mellem SUND og Rigshospitalet ved lægelig di-
rektør Jannik Hilsted og der vil være en velkomst 
fra værtsinstituttet ved ISIMs viceinstitutleder 
Flemming Konradsen.

Fra kl. 15.10 og frem til kl. 17 flytter arrange-
mentet til CHIPs lokaler i bygning 21.1, hvor der 
vil være
rundvisning og reception med oplæg om randomis-
erede studier, observationsstudier &
kohortesamarbejder, monitoreringskompetencer 
m.v.
Alle er velkomne.

LUNDSGAARDMØDE 
DEN 20. DECEMBER OM 
CAMPUS
Dekanatet inviterer til Campusdag i Lundsgaard 
auditoriet torsdag den 20. december kl. 12-14, hvor 
dekanatet giver status på årets gang, økonomi, 
byggeproces m.v.

Efter oplæg i Lundsgaard vil der være posters og 

stande med byggetegninger mv. foran Lundsgaard 
auditoriet. Her vil dekanat og repræsentanter fra 
Teknisk Administration, driftsafdelingen være til
stede for at fortælle videre om igangværende pro-
jekter og visioner for NørreCampus og CityCampus, 
som er de to områder, hvor SUND er placeret. Der 
vil også være information om arbejdsmiljø,
evakueringsplaner samt om udviklingen på Pro-
teincenteret.

Velkommen til diskussion og samvær - dekanatet 
byder på et glas glögg og lidt juleknas.

PAUSEGYMNASTIK PÅ 
SUND BEGYNDER TIRS-
DAG DEN 27. NOVEM-
BER
Som forebyggelse mod nedslidning vil SUND den 
27. november igangsætte et forsøg med pausegym-
nastik. Pausegymnastikken, der er finansieret af 
SUNDs arbejdsmiljøpulje, varer 10-12 minutter og 
foregår på 6 lokaliteter i gangarealerne på Panum 
og et på CSS. Gymnastikken er særligt tilrettet 
nakke, skulder og ryg. Øvelserne er lette at gen-
nemføre og kan udføres iført almindeligt tøj, og man 
bliver ikke svedig. Det er instruktørerne Ulla Pii 
og Tina Arlyk fra firmaet Well at work, som vil stå 
for undervisningen.

Logistik 9.30
fakultetssekretariatet (studentergangen) 9.45
6.5 udfor vareelevator 10.00
12.6 udfor vareelevator 10.15
18.4 udfor vareelevator 10.30
31.1 klinikgang 10.45
CSS (irene kontaktperson) 11.20
Forsøget kører i 3 måneder, fra 27. november og 
februar måned ud, med pause i uge 52 og uge 7.
Yderligere information: Arbejdsmiljøenheden, att. 
Janne Funder Jensen, jafj@adm.ku.dk

FESTSYMPOSIUM FOR 
PROFESSOR FINN DI-
DERICHSEN DEN 30. 
NOVEMBER
I anledning af professor Finn Diderichsens 60 års 
fødselsdag arrangerer Afdeling for Social medicin
ved Institut for Folkesundhedsvidenskab et fest-
symposium, der afholdes den 30. november kl. 
14 i auditoriet på CSS i bygning 34.0.01, Øster 
Farimagsgade 5, 1014 København K.

Symposiet har titlen Social epidemiology and in-
equality in health – Theory and practice, locally and 
globally og har oplæg ved Urban Janlert fra Umeå 
University, Tim Evans fra WHO i Geneve,
Margaret Whitehead fra University of Liverpool, 
Niels Keiding fra SUND og Kirsten Lee fra
Region Hovedstaden.

SUND MED I KU-UNDER-
SØGELSE AF UNDER-
VISNINGSMILJØ
Som et led i en samlet indsats for studiemiljøet på 
hele Københavns Universitet, vurderer de
studerende i uge 47 og 48 undervisningsmiljøet på 
alle universitets fakulteter.

Vurderingen sker via et elektronisk spørgeskema, 
som er udsendt til alle studerende. Spørgeskemaet 
for studerende på Medicin, Odontologi, Humanbi-
ologi, Molekylær Biomedicin samt uddannelsen i
Medicin og Teknologi er dog væsentlig kortere 
end på universitets øvrige uddannelser. Det 
skyldes, at disse uddannelser var med i SUND’s 
egen undervisningsmiljøvurdering, der blev gen-
nemført i 2006.

På SUND er der nedsat 2 arbejdsgrupper for hhv. 
fysisk arbejdsmiljø og studiemiljø, der skal arbejde 
videre med at udarbejde handleplaner på baggrund 
af undersøgelsen fra 2006. Fakultetet har allerede 
iværksat en lang række tiltag for at forbedre stud-
iemiljøet, herunder nye studiepladser (2007),
udvidede åbningstider i Panumbiblioteket (forsøg i 
2007), udvidelse af det trådløse netværk (2007),
Studenterhus (2008) og renovering af kantinen 
(2008).

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
fuldmægtig Louise Maria Christiansen,
lmac@sund.ku.dk

SUND-info findes også i elektronisk 
form på fakultetets hjemmeside 
på http://sund.ku.dk. SUND-info 
udkommer hver 2.
fredag året rundt undtaget 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.

Debat
STUDENTERDEMOKRATI!
– svar på AP Skovsens leder 
“Studenterpolemik” i sidste MOK.

Vi læste med glæde AP Skovsens leder omkring stu-
denterpolitik i seneste MOK. Ikke fordi vi på alle punk-
ter er enige i Skovsens opfattelse, men fordi der altid er 
brug for mere debat omkring studenterpolitik.

AP Skovsen har helt ret, når han skriver, at studenter-
politik er uoverskueligt, og altid har været det. Der er 
et virvar af studenterpolitiske organisationer, studi-
enævnet, div. udvalg samt akademisk råd også er der 
selvfølgeligt alt det overenskomstmæssige som foregår 
i FADLs regi. Derfor har vi som studenterpolitikere 
en forpligtelse til at kommunikere de vigtigste emner 
ud til alle studerende. Denne forpligtigelse mener vi, i 
al beskedenhed også, at vi gør en del for at leve op til, 
selvom det naturligvis stadig kan blive bedre. 

AP Skovsen har også ret når han påpeger, at der kan 
være sager hvor det er vigtigt, at alle studenterpolitiske 
organisationer arbejder sammen. Netop dette har vi 
specielt i den seneste tid opprioriteret. I forbindelse 
med dekanens udmelding om at man ville optage 100 
ekstra studerende på medicinstudiet, mødtes studen-
terrepræsentanter fra Medicinerrådet, Medicinerlis-
ten, Demokratiske Medicinere og FADL for at drøfte 
problemstillingen. Dette mundede ud i at vi udsendte 
en fælles pressemeddelelse, ligesom vi i fællesskab fik 
arrangeret et møde med dekanatet. At dekanatet så 
kun var villige til ren farce-lignende dialog med stu-
denterrepræsentanterne, er en helt anden sag, men al-
ligevel er forløbet et godt eksempel, på at vi naturligvis 
samarbejder, når der er brug for det. Tilsvarende mødes 
alle studenterpolitiske organisationer oftest et par dage 
inden studienævnsmøderne, for at drøfte sager der skal 

behandles i studienævnet.

Vi er derimod ikke enige med AP Skovsen, når han 
mener det er uheldigt, at der er forskellige studenter-
politiske organisationer. I Demokratiske Medicinere 
ser vi netop dette som selve studenterdemokratiets 
styrke, idet der til stadighed er stor forskel på hold-
ninger og arbejdsmetoder hos de forskellige organi-
sationer. Eftersom Medicinerlisten har valgt ikke at 
genopstille ved det kommende valg, vil vi koncentrere 
os om et par eksempler på grundlæggende politiske 
forskelle mellem Demokratiske Medicinere (DM) og 
Medicinerrådet (MR):

I DM mener vi, at en af de ting der hurtigst bør 
ændres på studiet, er den massive arbejdsbyrde på 
3. semester, som ikke lader til at være reduceret på 
2006-ordningen. MR er af en anden holdning – de 
mener, at man skal lade 2006-ordningen køre noget 
længere, før man igen tager stilling til en revision 
af 3. semester.
De fleste har nok opdaget, at vi i DM har arbejdet 
intensivt for at få syge/re-eksamen på alle semestre, 
ved alle eksamener, både i august og februar. MR har 
en anden holdning til syge/re-eksamen – så sent som 
på sidste studienævnsmøde talte MR-repræsentan-
terne for, at syge/re-eksamen i februar er at betragte 
som “penge lige ud af vinduet”, og at man kun skal 
afholde syge/re-eksamen i august.
DM og MR har grundlæggende forskellige opfat-
telser, af hvordan studenterdemokrati bør fungere. 
MR går ind for en arbejdsform de kalder “de aktives 
demokrati”, hvor hele indflydelsen på organisatio-
nens politik ligger hos de få studerende, der selv 
deltager i studenterpolitiske møder. I DM tror vi på 
at det er muligt at inddrage alle studerende, og også 
sikre indflydelse til alle de studerende der ikke er 

•

•

•

aktive i en studenterpolitisk organisation. DM søger 
altid nye, aktive studerende fra alle semestre, men 
vi tror ikke på, at der kommer ret meget godt ud af 
udførlige mødeindkaldelser og referater i MOK, idet 
disse ikke er særligt brugbare, for studerende der 
ikke selv er studenterpolitisk aktive.
Omkring det kommende valg er der også stor forskel 
mellem DM og MR. I DM synes vi at den lokale 
forankring på medicinstudiet er af højeste prioritet, 
og derfor er alle vores kandidater medicinstuderende. 
MR – der indgår i Studenterrådet – har valgt at 
indgå i en større omfordeling af kandidater mellem 
forskellige studier – således er 2 ud af de øverste 3 
kandidater på MRs opstillingsliste til Akademisk 
Råd ikke medicinstuderende men fra andre studier. 
Tilsvarende har MR en studerende opstillet som nr 
2 på juristernes liste (Forenede Jurister) ved valget 
til bestyrelsen.

Der er altså tale om ret grundlæggende forskelle i hold-
ningerne til studenterdemokrati, valg, studieordninger, 
syge/re-eksamen osv. Om man er enig i Demokratiske 
Medicineres politik, eller om man er mere enig med 
MR, er naturligvis helt op til den enkelte. Det smukke 
ved at der er flere forskellige studenterpolitiske or-
ganisationer, er jo netop at enhver studerende gennem 
åbne og frie valg, får mulighed for at stemme på den 
organisation, der bedst repræsenterer den enkeltes 
holdning. Uanset valgets resultat samarbejder alle 
studenterrepræsentanter naturligvis, når vi har fordel 
i at stå sammen – som det er tilfældet omkring øget 
optag på medicinstudiet.

Med venlig hilsen
Demokratiske Medicinere

•
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RING, RING… HALLO, JEG 
HAR BRUG FOR HJÆLP!!!
Studenterlinien kan være et godt alternativ til 
studievejledningen eller studenterrådgivnin-
gen, hvis du har brug for hjælp nu og her.

Studenterrådgivningen har oprettet en telefonlinie til 
studerende, der har brug for at snakke om problemer, 
der går ud over deres studie. I den anden ende af røret 
sidder en psykolog eller socialrådgiver, der er ekspert 
i rådgivning af studerende, klar til at snakke med dig. 
Det kan for eksempel være en god idé, hvis du har et 
meget presserende problem for eksempel med eksa-
mensangst, økonomi, stress eller ensomhed og ikke 
har tid, lyst eller overskud til at træffe en aftale med 
en studievejleder eller studenterrådgivningen.

Hvordan bruger jeg den?
Telefonnummeret er: 70 22 81 31
Telefonlinien har åbent hver tirsdag og torsdag mel-
lem 14:30 – 15:30. 
Hvis du er interesseret i en personlig samtale med 
en studenterrådgiver, er det ikke dette nummer, men 
33 12 19 11 du skal ringe i stedet.

For mere information kan du se www.studraadgiv.dk

PROFESSIONEL, GRATIS 
OG ANONYM - HJÆLP!
Er der noget i dit liv, psykisk, socialt 
eller økonomisk som forhindrer dig i at 
passe dit studie, er studenterrådgivning 
måske dem der kan hjælpe dig tilbage 
på sporet! 

Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende, 
offentligt tilbud til dig som studerende ved mel-
lemlange og lange videregående uddannelser. Den 
nærmeste rådgivning ligger i kompagnistræde 21 
i indre by.

Hvem er de?
I studenterrådgivningen er der ansat lige mange 
psykologer og socialrådgivere. Herudover er der en 
psykiatrisk konsulent tilknyttet. Alle har de stor 
erfaring med at hjælpe studerende med sociale 
såvel som psykiske problemer. Du har mulighed 
for at være fuldt anonym, når du henvender dig til 
rådgivningen. Dette betyder også, at din uddan-
nelsesinstitution ikke får kendskab til, at du har 
kontakt med rådgivningen. 
Det er et krav, at dine personlige og/eller sociale 
problemer har indflydelse på dit studieforløb i en 
eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig 
med?
Studenterrådgivningen kan hjælpe med mange 
forskellige slags problemer. For eksempel problemer 
med at studere som ved koncentrationsbesvær, eksa-
mensangst, studiestrukturering, manglende mod til 
at stå frem og tale, eller hvis du er i tvivl om, du har 
valgt det rette studie. Herudover kan de hjælpe med 
personlige problemer som lav selvtillid og selvværd, 
nedtrykthed og depression, angst, ved tab og sorg og 
ensomhed mm. Desuden kan de vejlede og hjælpe ved 
problemer af mere social karakter som muligheder 
for hjælp ved sygdom og handikap under studiet og 
ved økonomiske problemer. . Har studenterrådgiv-
ningen ikke mulighed for at hjælpe dig, vil de ofte 
kunne henvise dig til en instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle 
samtaler med psykolog eller socialrådgiver enten 
få ved samtaler eller ved et forløb af individuelle 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 48-49 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag  26/11 1400 – 1500  1100 – 1400  Jesper Marsner Hansen 
Mandag 26/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Onsdag 28/11 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen 
Onsdag 28/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf  
Torsdag 29/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth 
Torsdag 29/11 1400 – 1500 1100 – 1400 Jonas Vestergaard Iversen 
Torsdag 29/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 03/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 04/12 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  04/12 1200 – 1300  1300 – 1600  Rasmus Storch Jakobsen 
Onsdag 05/12 1600 – 1700 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 05/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 06/12 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth 
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

samtaler. Indenfor flere problemstillinger tilbyder 
studenterrådgivningen desuden gruppeforløb af 
længere varighed fx ved eksamensangst og perfek-
tionisme. Det er studenterrådgivningen der i dialog 
med den studerende beslutter hvilke tilbud der er 
relevant for den enkelte studerende. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med 
dem?
Du kan ringe til dem på deres telefon på 33 12 19 
11. Du er også velkommen til at skrive en mail til 
kom@srg.dk. Når du kontakter dem, vil de vurdere, 
hvorvidt de kan tilbyde dig et forløb eller eventuelt en 
enkelt samtale. Hvis de ikke umiddelbart kan hjælpe 
dig, har de et udbredt kendskab til andre gratis 
tilbud, som måske kan hjælpe dig i stedet. Og husk 
at samtlige medarbejdere har tavshedspligt.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at 
komme forbi studievejledningen og få nogle af 
deres brochurer, blandt andet har de udarbejdet 
pjecer om barsel, stress, eksamen, perfektionisme 
og revalidering.

RESUME AF DE 
UNGE MØDRE UGE 
46-47
Så er vi på banen igen efter en ufrivillig pause 
sidste uge. På grund af noget valg-halløj, 
sendte Kanal4 ikke DUM tirsdag den 13.11. 
Hele 3 afsnit skal derfor en tur igennem 
kødhakkeren.

Veteranen Nadja og hendes faste partner René 
har i lang tid drømt om at få et barn sammen. 
Desværre har Nadjas leukæmi holdt dem tilbage 
i forsøget. Nadja har dog valgt at gamble med sit 
helbred og har seponeret sin behandling til fordel 
for at få endnu en møgunge. Der går derfor ikke 
længe før  der er HCG i potten og det unge par 
indbyder hele den pukkelryggede for at indvie 
dem i den glædelige nyhed. Renés mor, der virker 
en anelse sær, bliver positivt overrasket, imedens 
Nadjas mor er mere forbeholden i sit glædesud-
brud. En holdning der også her fra redaktionen 
skal bakkes op omkring. Det hele virker en anelse 
uovervejet om ikke superegoistisk.

Efter uendelige tiders lediggang, har Christina-
musen taget sig sammen til at søge en elevplads 
som negleteknikker. Det vil sige Christinas mor 
har arrangeret det og følger også Christina til 
samtalen. Et unavngivent sted på Amager tropper 
mor og datter op for at overbevise indehaveren af 
en eksklusiv neglebiks om Christinas store evner 
med hænderne. Christina får hurtigt mulighed for 
at bevise dette og det hele ender med, at Christina 
kommer hjem med en elevplads og mor med nye 
negle. Det store spørgsmål er dog om Christina-
musen havde sikret sig pladsen, hvis ikke hun kort 
forinden havde fået boostet sin barm.

Den evigt ugidelige Malou Stella, har stadig planer 
om at flytte hjemmefra. Et utopisk projekt, mor 
Britta bekæmper med alle overtalelsesmidler. 
Malou Stella virker dog fast besluttet og nærmest 
engageret. Hun har i hvert fald samlet så megen 
viljestyrke, at hun har fået sin kontaktperson fra 
kommunen til at overbringe Britta den kedelige 
nyhed. For dem der ikke har det indgående kend-
skab til Malou Stella, kan vi afsløre at hun ikke 
ville overleve 5 min uden sin mor ved sin side. 
Heraf kan man deducere sig frem til, at undfan-
gelsen af Tino må være sket i Brittas umiddelbare 
nærhed.

Sofie er godt i gang med amningen og er ellers 
ligeså bitter som hun plejer at være. Til hendes 
store fortrydelse er Simon vendt tilbage til 
Michelle (han bliver aldrig klogere). 
Selv om det kun er en uge siden hun nedkom med 
stjernekiggeren, går hun til eksamen i naturfag på 
HF. Trods mangelfuld forberedelse høste Sofie et 
flot 7-tal (efter den nye skala, hvilket vist svarer til 
”ret ringe præstation, men siden du bliver filmet, 
bærer vi over med dig”). 

Endelig skal det påpeges, at Kanal4 i denne 5.sæ-
son allerede nu har sendt flere afsnit end nogen 
af de tidligere sæsoner. Samtidig betyder det nok 
også, at vi snart ser enden på serien for denne 
omgang. Næste uges MOK er årets sidste og ved 
den lejlighed har undertegnede sidste officielle 
redaktionsdag. Dette skal selvfølgelig markeres 
med manér og der vil derfor være gensyn med 
mange gamle DUM-anekdoter. Sider du med 
ubesvarede spørgsmål omkring DUM eller har du 
en kommentar til denne klumme, så send en mail 
til mbc@mok.info

MOK-red./ Martin
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
December 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 
Mandag 3/12 
Tirsdag 4/12 LTJ 
Onsdag 5/12 
Torsdag 6/12 LTJ 
Fredag 7/12 

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

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 17/12 LTJ 
Tirsdag 18/12
Onsdag 19/12 JS LTJ 
Torsdag 20/12
Fredag 21/12 CB 

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 24/12
Tirsdag 25/12
Onsdag 26/12
Torsdag 27/12
Fredag 28/12 JS 

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 31/12 CB 

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne. 

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-12. 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 kur-
sus. 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 neden-
for, 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 lek-
tor til vores Neurologisk Undersøgelseskursus. 
Vi håber at kurset er oppe at køre til foråret.

DECEMBER-JANUAR:
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 aften-
kurser på CeKU.

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

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 

CeKU
CENTER FOR KLINISK 

UDDANNELSE

til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende 
som er i begyndelsen af deres første kliniske 
ophold, til 6. sem studerende med særlig inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
gennemgang og træning i anamneseoptagelse 
samt den objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den 
neurologiske undersøgelse samt demonstra-
tion af teknik og diverse håndgreb, indøvelse 
af systematik i neurologisk undersøgelse, 
træning i nogle af de vigtige undersøgelser på 
hinanden, mulighed for at bruge den indlærte 
undersøgelses teknik på rigtige patienter samt 
se eventuelle patologiske fund.

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

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

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er 
undersøgelsen af led. Kurset er udviklet i 
samarbejde med Ovl Michael Krogsgaard og 
Ovl. Karen Lisbeth Faarvang og er allerede del 
af den obligatoriske undervisning på 7 semes-
ter. 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.

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

3. DECEMBER: KL. 
15.30 - 18.30: GRØN 
STAFET - KICK OFF
Grøn Stafet skydes i gang. Miljømin-
isteren, kommunikationsdirektør 
John Finnich Pedersen, Siemens og 
prorektor Lykke Friis, KU står klar 
til at overrække stafetten til delt-
agerne. Derudover arrangeres der 
workshop, og der vil være mulighed 
for at danne grupper og tilmelde sig 
konkurrencen. Læs mere på 
http://klima.ku.dk/groenstafet/
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FODTERAPEUTSKOLEN 
søger stud.med. til undervisning 
i anatomi/fysiologi - specielt 
underekstremiteterne.
Bog af M.E. Matthiessen og O.W. Petersen Hu-
man anatomi Ekstremiteterne & kropsvæggen 
Fadl´s . 
Undervisningen skal foregå i dagtimerne i peri-
oderne januar-juni  og august-december hvert år. 
Ca. 105 timer pr. periode med ca. 2-8 timer pr. uge 
fordelt på 2 á 3 dage.
Ansætte lse  på  t imelærer -kontrakt  f ra 
23.01.2008.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV 
for timelønnet undervisning
og udgør pr. 01.04.2007.  kr. 351,49 pr. undervisn-
ingstime incl. forberedelse +
12½% feriegodtgørelse. 
Der vil være mulighed for at overtage materiale 
fra vores nuværende underviser.

Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning om 
hvor langt du er i studiet bilagt dokumentation for 
gennemgåede/beståede dele af studiet  til:

FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100 København Ø.
Att. Forstander Jytte Beck
jb@fodterapeutskolen.dk

SKAL DU PÅ 2. SEMESTER TIL 
FORÅRET?
The Cell, alberts et al., 3rd edition, 100 kr
Emery’s Elements of Medical Genetics, 10th edi-
tion, by Mueller, Young, 50 kr
Skal du på 4. semester til foråret?
Principles of Medical Biochemistry, Meisenberg, 
Simmons, 1st edition - 150 kr - velholdt!
Textbook of medical physiology, guyton and hall, 
10th edition, 250 kr
6. semester til foråret?
Medical Microbiology, Mims, playfair, roitt, wake-
lin, williams, 2nd edition. 100 kr
 
Ring eller SMS Louise på 24 21 18 76

DEN DANSKE 
HIV KOHORTE 
(DHK) SØGER  1-2 
MEDICINSTUDERENDE.
Vi søger 1-2 medicinstuderende til indtastning af 
data for Den Danske HIV kohorte. 

Arbejdet
Arbejdet foregår på Epidemiafdeling M, Rigshos-
pitalet.
Arbejdet består i at taste data fra patientskemaer, 
som modtages fra de danske HIV centre. 
Der er fleksibel arbejdstid (dag/aften/weekend).
Arbejdsmængden er ca. 8 timer/uge og kan even-
tuelt deles mellem to studerende.
Lønnes som studentermedhjælper.
Ansættelsen starter januar 2008.

Kvalifikationer
Der er ingen krav til studietrin, vi ser gerne an-
søgere fra tidlige studietrin.
Interesse for HIV og infektionsmedicin en fordel, 
men absolut ingen forudsætning.

Den Danske HIV kohorte
Er en populationsbaseret, landsdækkende kohorte, 
som registrerer data på alle danske HIV patienter 
over 15 år. Der er en høj videnskabelig aktivitet, 
og det var tanken med ansættelsen, at den kunne 
lede op til en eventuel OSVAL og siden til et vi-
denskabeligt arbejde.

Hvis ovenstående har din interesse eller hvis du 
har spørgsmål, så ring eller skriv til læge Lars 
Omland på 61304388 (e-mail: omland@dadlnet.dk) 
eller overlæge Niels Obel (e-mail: niels.obel@rh.
regionh.dk).
Ansøgning stiles til: læge Lars Omland (e-mail: 
omland@dadlnet.dk) og skal være fremsendt senest 
7. december 2007.

STUDENTERJOB I 
FORSKNINGSAFDELING 
PÅ BBH
Vi søger fire medicinstuderende på sidste del af 
studiet. Arbejdet vil bestå i at gennemgå og kode 
journaler, interviewe kræftpatienter om deres 
forståelse af et nyudviklet spørgeskema og efterføl-
gende evt. bistå ved kodning af interviews.
Du skal have et godt humør, kunne arbejde 
selvstændigt, være ophyggelig og samvittigheds-
fuld, være fortrolig med medicinske diagnoser 
og journalopbygning samt have lyst til både at 
kommunikere og at udføre mere rutinemæssige 
opgaver.
Interviews vil foregå over telefonen på Forskning-
senheden ved Palliativ Afd. på Bispebjerg Hospital 
og evt. i patienternes hjem. Journalgennemgang 
vil foregå på hospitaler i hovedstadsområdet.

Henvendelse til:
Lone Ross, Forskningsenheden ved Palliativ Afd. 
På Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 31 60 84, email: lone.ross@dadlnet.
dk eller
Louise H. Lundstrøm, Forskningsenheden ved 
Palliativ Afd. På Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 25 20 82, email: louiselundstroem@gmail.
com

SELVOPFATTET 
HELBRED OG 
LIVSKVALITET HOS 30 
ÅRIGE PERSONER FØDT 
FOR TIDLIGT
Vi søger en 1  årig forskningsstipendiat som vil 
deltage i nedenstående projekt. 
Arbejdet vil være selvstændigt med passende su-
pervision fra forskergruppens øvrige deltagere.

Baggrund og motivation
Tidligt fødte børn (børn født før fulde 37 svanger-
skabsuger) udgør ca. 6 % af en fødselsårgang og 
meget tidligt fødte børn (børn født før fulde 32 
uger) udgør ca. 1 %. Det er velbeskrevet, at tidlig 
fødsel er en risikofaktor for senere udviklings-
forstyrrelser hos børnene. Der er kun sparsom 
litteratur om, hvad tidlig fødsel betyder i voksen 
alder.
På Rigshospitalets Neonatalklinik er vi i gang 
med et projekt med titlen ”Langtidsprognose for 
individer født for tidligt”. Dette projekt er helt 
overvejende epidemiologisk. Det har nogle begræn-
sninger ved den epidemiologiske metode. Særligt 
har man ikke mulighed for at belyse personernes 
opfattelse af egen livs situation samt lettere 
psykiske problemstillinger. Disse oplysninger vil 
være væsentlige til at supplere billedet af even-
tuelle senfølger efter tidlig fødsel. 

Materiale og metode
Undersøgelsen fokuserer på individer født før 33. 
gestationsuger som i perioden 1974-1976. Gruppen 
af tidligt fødte personer matches med personer fra 
samme fødselsår født til terminen. 
Deltagere vil få tilsendt 1 spørgeskemaer (evt. 
telefoninterview):
Spørgeskemaet vil hovedsagligt udgøres af NEO-
PI-R. 
Resultater fra spørgeskema skal evt. senere sam-
menkøres med data i Danmarks Statistik med 
allerede kendte udtræk for indkomst, uddannelse, 
pensionsforhold, familie dannelse, erhverv, social-
status, indlæggelser i psykiatrisk som somatisk 
regi og lægemiddelforbrug.
  
Resultater
Resultatet af ovenstående undersøgelse vil blive 
publiceret i internationalt tidsskrift med stipen-
diat som første forfatter. 

Kontakt: 
Klinikchef, Professor  Gorm Greisen, email: gorm.
greisen@rh.regionh.dk, Klinisk assistent, læge 
René Mathiasen, email: rene.mathiasen@dadlnet.
dk , Afdelingslæge ph.d. Bo Mølholm Hansen, 
email: moelholm@dadlnet.dk.

MEDICINSK AFDELING I 
SLAGELSE SØGER 2 STUD.MED.

2 stud.med  med afsluttet klinisk ophold ønskes til 
medicinsk afdeling i Slagelse mhp. journalskrivn-
ing og hjælp til arbejds-EKG, snarest i 3-6 mdr 
efter aftale.

Kontakt venligst undertegnede og gerne på mob. 
23489738

Venlig hilsen
Torben V. Stjernebjerg
Klinikchef, Ledende overlæge
Klinik for Geriatri, rheumatologi og neurologi
Medicinsk Center - Sygehus Vestsjælland

UNDERVISNINGSASSISTENTER 
TIL KURSUSUNDERVISNING
FORÅR 2008.
Et antal stillinger, som timelønnede under-
visningsassistenter til kurser i: Basal Hu-
manbiologi, Medicinsk Celle- og Vævsbiologi 
samt Bevægeapparatet og Nervesystemet 
inkl. Dissektion, er ledige til besættelse i 
forårssemesteret 2008.
Se: www.icmm.ku.dk/undervisning/ansoeg-
ningsskemaer 
og Universitetsavisen d. 30.november 
2007.
Ansøgningskrav: Bestået 6. sem., und-
tagelsesvis kun 5.sem.

Bianca Houlind og Pia Keller
Studiesekretærer
ICMM. Bygning 18.1.12/16 

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.
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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 være med til 
at gøre foreningen endnu bedre? 
Vi har udarbejdet et minispørgeskema med 
fokus på FADL som forening, FADLs Sekreta-
riat og FADLs kurser.

Du får spørgeskemaet i FADLs Sekretariat 
på Panum. Udfyld det og læg det i vores 
postkasse bag døren til Sekretariatet.

Opkrævning af Codan Forsikring

fadl.dk lederen, 22. november 2007.

Regeringen lancerede tidligere i dag det poli-
tiske grundlag for den kommende folketings-
periode og det konkrete samarbejde mellem 
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti. Hertil kommer løfter om et mere 
bredt samarbejde på tværs af midten omkring 
de større foreslåede reformer i den kommende 
periode. 

FADL glæder sig over mange af de løfter, der 
fremsættes i regeringsgrundlaget – og bekym-
rer sig over de potentielle fremtidsudsigter ved 
fl ere andre løfter.

Ja tak til forebyggelse

Regeringen lover at nedsætte en såkaldt ’fore-
byggelseskommission’, der skal præsentere en 
’national handlingsplan for forebyggelse med 
klare mål for indsatsen’. Den skal blandt andet 
se på konsekvenserne af diff erentieret moms, 
hvor momsen på frisk frugt og grønt sættes 
ned. FADL håber Regeringen vil tage skridtet 
mere fuldt ud, og ikke blot se på området.

Der er akut behov for øget fokus på tilgænge-
lighed og pris på de mange skadelige produk-
ter, der hver dag langes over disken i de danske 
forretninger. Regeringen lover fornuftigt nok 
at forhøje aldersgrænsen for køb af cigaretter 
til 18 år – vi savner dog en handleplan for at 
nedbringe alkoholforbruget i Danmark, som 
fortsat sætter uheldige rekorder verden rundt. 
Hvorfor ikke øge afgifter og minimumsalder 
også på dette område?

FADL ser også med velvilje på tankerne om 
øget adgang til arbejdsgiverbetalte skattefrie 
motionsordninger. 

Vi tror selvfølgelig, at mange virksomheder 
gerne vil være med til at bidrage til de ansattes 
sundhed, og at en sådan ordning kan være 
med til at lægge funda-mentet for en nemmere 
adgang til motionsordninger for befolkningen.

Endelig er det også positivt at se Regeringens 
imødekommelse af de lægefaglige råd om ind-
førsel af lægeordineret heroin til de sværeste 
misbrugere. Dog mangler vi fortsat det sidste 
skridt for at sikre bedre – og mere sikre – fysi-
ske rammer til at administrere heroi-nen.

Det off entlige system

I sin indledning skriver Regeringen, at ”Vi vil 
luge ud i regeljunglen og lade alle kontrolreg-
ler være til åben og kritisk debat”. Det skal 
være en del af en såkaldt ”afbureaukratise-
ringsreform”, hedder det i regeringsgrundlaget. 
Intentionen bag en sådan reform er det vist 
svært at fi nde modstandere imod, men det er 
svært at få øje på handlingerne, der skal bakke 
de fl otte ord op.

4-års-reglen er efterhånden blevet et velkendt 
eksempel på tvangsforanstaltninger til at sikre 
nem adgang til arbejdskraft i perifere områder 
uden at skulle fokusere på positive incitamen-
ter. 

I samme tråd følger man ligeledes op med fl ere 
kvalitetsstandarder, der indfører målepunkt på 
målepunkt til evaluering af off entligt ansattes 
”performance” og eff ektivitet. 

Det udmunder nu også i en 5-årig ’bench-
marking’ af det danske sundhedsvæsen med 
sammenligning af Danmark op mod vores 
nabolande på baggrund af ”pålidelig og rettidig 
sundhedsstatistik”. 

Der skal ligeledes indføres systematiske pro-
duktivitetsmålinger på:

• Regionsniveau

• Sygehusniveau

• Afdelingsniveau

• Behandlingsniveau

Ja, man mærker virkelig det kærlige pust af en 
reel afbureaukratiseringsreform, der skal sikre 
motiverede og tilfredse medarbejdere i det 
danske sundhedsvæsen.

Endelig nærer FADL en dybfølt bekymring for 
Regeringens stærke opprioritering af fritvalgs-
ordningen i sundhedsvæsenet. ”Regeringen 
foreslår blandt andet at udvide og videre-
udvikle det frie valg på sundhedsområdet”, 
hedder det, og der fortsættes med et løfte om 
at sikre ”fair konkurrence” mellem off entlige 
og private sygehuse. 

Regeringen forsøger at sælge billedet af ”mulig-
hedernes samfund” – lad os være fælles om at 
holde dem op på dette løfte. Herved sikrer vi, 
at Danmark via det off entlige sundhedsvæsen 
fortsat også støtter op om de ressourcesvage 
borgere og ikke blot tilgodeser de borgere, der 
er i stand til at tage de rigtige ’varer’ ned fra 
hylderne i samfundet.

Morten Andresen

Formand, FADL Københavns Kredsforening

Gode tanker i regeringsgrundlaget – mere efterspørges

 I december måned udsender vi opkrævninger for din Codan Forsikring via FADL for året 2008 
med betalingsfrist den 5. januar. Betaling via PBS sker ligeledes den 5. januar. I den forbindelse 
skal du være opmærksom på, at hvis du ønsker at udtræde af forsikringsordningen for året 2008, 
fordi du f.eks bliver kandidat eller af anden grund vil skifte forsikringsselskab, skal du huske at 
give besked til FADL. 

Det gælder også, hvis du ønsker at nedgradere din forsikring ved f.eks. at afmelde eller nedsætte 
summen for cykelforsikringen 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). 
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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

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

FADLS VAGTBUREAU STORE JULE QUIZ  

Præmier (alle bøger er fra FADL Forlag):
1. Præmie: Ortopædisk kirurgi, Urologi, Kar kirurgi, Almen Kirurgi og        
    Klinisk neurologi og neurokirurgi. 
2. Præmie: Basal og klinisk farmakologi og Kompendium i Farmakologi
3. Præmie: Psykiatri – En lærebog om voksnes psykiske sygdomme og
    Børne og ungdoms psykiatri
            
                                  

Spørgsmål:                                                                                                  Ja       Nej

A) Lønsedler skal senest afl everes den 16. i måneden kl.08.00

B) FADLs Vagtbureau nye hjemmeside er www.Fadlvagter.dk

C) Semesterhæftets farve er blå /rød og udkommer 1 x årligt

Svar sendes til go@fadl.dk inden den mandag den 10. december kl. 10.00.                   
Jule Quizen er kun for medlemmer, husk derfor at oplyse navn, Cpr og tlf.nr.
De heldige vindere vil bliver kontaktet pr. telefon i uge 50

OBS!

ÆNDRING AF ADGANG-
SKODE!

Når du skal forny din brandtest skal du 
fremover gøre følgende:

1.Gå ind på adressen http//fadl.powerlearn.
dk.  (Husk lyd, ellers må du jo læse)

2.Dit brugernavn er din fødselsdato og dine 
initialer med stort og uden mel-lemrum. 
Et brugernavn kunne f.eks. være: 120584HJ
Vær opmærksom på at der altid kun er to 
initialer. 
Mellemnavne indgår aldrig.

Din adgangskode er:  brandskole  (små 
bogstaver)
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!

ANNONCER

SPV-HOLD 1508
Thoraxkirurgisk afdeling 
Gentofte Hospital

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

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

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

Løn :
SPV – holdløn

Ansøg ingsfrist : Mandag den 10.december kl. 
10.00  med tilmelding via hjemmesiden  www.
fadlvagt.dk –for medlemmer - tilmelding til hold 
– Hold 1508

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 7.december 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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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 

SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling 
Aftenvagter

Hvis du ønsker dig at arbejde på en afdeling, hvor du 
får mulighed for at udvide dine kompetencer bl.a. 
med venfl on-anlæggelse, blodprøvetagning, EKG-
målinger, hvor sygeplejerskerne betragter dig som 
kollega og opgaverne er derefter, så er dette holdet 
for dig!

Vi er et hold på 10 personer, son dækker aftenvagten 
på kardiologisk afdeling på Hvidovre, og vi søger 1 
engageret SPV´er som har lyst til at arbejde med kardi-
ologiske og almen medicinske patienter. Der kan ofte 
være patienter, der går i hjertestop, og man skal være 
gearet til at bistå i selv meget akutte stiuationer.  

Afdelingen modtager akutte patienter, der primært 
indlægges med hjerte-kar sygdomme. Afdelingen 
har med fokus på høj kvalitet indenfor den kliniske 
sygepleje.
Arbejdstiden er alle ugens 7 dage fra kl. 14.00 – 22.00

Afdelingen ønsker hjælp med:
-Bistå sygeplejersken ved modtagelse af akutte 
patienter med praktiske opgaver som værdi-måling 
(BT/puls, BS, TD m.m.), påsætning af telemetri 
-Tage EKG
-Blodprøvetagning og venfl on anlæggelse 
-Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem
-Servering af kost og evaluering af kostindtaget
-Almene SPV-opgaver
  
Afdelingen tilbyder:
-Godt arbejdsmiljø med et aktivt og erfarent person-
ale, der er superglade for at have os!  
-Spændende og gode vagter. Alt det sjove ved at 
være SPVér!
-Følgevagt med en erfaren sygeplejerske
-Rigtig godt læringsmiljø, både venfl on, blodprøve, 
EKG, telemetri.
-Mulighed for adgang til topmoderne motionscenter 
 
Krav: 
-Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvars-
bevist
-Minimum tage 4 vagter pr. måned
-Du skal minimum have 300 SPV-timer, gerne fl ere
-Det forventes at du er på holdet i en længere periode
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: Den 30.november  kl. 10.00. ansøgnin-
gen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– Ledige hold – Mærket ”Hold 1505”.

LÆGEPRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG 
SØGER LÆGESEKRETÆR

Lægepraksis i Smallegade,  Frederiksberg søger 
medicinstuderende som kan varetage sygeplejeop-
gaver,  herunder blodprøvetagning, sårskift, vaccina-
tion af børn og voksne samt andre sygeplejerelat-
erede opgaver i perioden 29.11 – 6.12.07 begge dage 
inkl.

Arbejdstid:
Torsdag 09.00 – 14.00
Fredag – mandag – tirsdag 09.00 – 16.00
Onsdag 13.00 – 19.00

Krav:
           Min. 300 SPV-timer
           Min. bestået 8. semester 

Løn:  
Overenskomst mellem HK/privat og praktiserende 
lægers   arbejdsgiverforening
          Timeløn inkl. pension kr. 139,32.

Ansøgningsfrist  omgående

Ansøgning sendes via www.fadlvagt.dk  - for medlem-
mer – tilmelding til hold
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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 

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. 7. Dec kl. 10. Ansøgning via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding 
til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 13. 
november.

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL KLINISK BIOKEMISK AFDELING

1607
Stikkerhold på Hillerød Sygehus søger 2 nye 
medlemmer.
 
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17/12-2007 kl. 10.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn 
og gode arbejdstider? Med eget tøj og eget 
skab? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hill-
erød Sygehus søger 4-5 nye stikkere med ansæt-
telse pr. 1. oktober 2007. Arbejdet foregår i ambu-
latoriet og rundt på Hillerød Sygehus’ afdelinger. 
Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 7.30-15 er vi 
2 på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 7.30-15 
er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage 
tager vi blodprøver og måler blodsukker, men i 
vagterne tager vi også EKG.

Betingelser for ansættelse:
-Min. 200 SPV-timer.
-Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
-Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt.  
-Du skal kunne deltage i holdmødet 29/1 kl. 17.30
-Du skal kunne tage 5 følgevagter i uge 5 eller 6
-Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får 
oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være 5 lønnede følgevagter i 
uge 39-40.

Ansøgningsfrist: den 17. december kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk 
- København – for medlemmer – ledige hold 
– tilmelding til hold. .

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
eller ringe til holdleder Jessica mail jessicaro@m8.
stud.ku.dk eller tlf. 61668406 

Hold 1604 søger 2 nye holdmedlemmer 
Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 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 finde 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 
mødetid på dag 8.dag.
OBS: ønsker du et oplæringsprogram start den 
30. November kontakt Gry Orkelbog på tlf. 
35245402
 Løn : SPV - holdløn

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

Ansøgningsfrist: Fredag 30.november 2007 
kl.10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer– Tilmelding til hold – Hold 1604
Husk at skriv nr. på det oplæringsprogram du 
ønsker.
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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 arbejdstid-
er? 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. novem-
ber 2007. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Roskilde Syge-
hus’ 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 fire 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 30. november kl. 10.00 (med angiv-
else af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – 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.

STUD. MED. HJÆLP 
TIL SEKRETÆRARBE-
JDE PÅ MEDICINSK 
AFDELING M GLOS-
TRUP 

Vi har brug for dig til 
skrivning af ambulante 
notater på kardiologisk 
afsnit.
Arbejdet udføres om 
aftenen i perioden kl. 
15.00 – 22.00.

Der skrives til elektronisk 
journalmodul. 
Oplæring vil finde sted i 
dagtiden. 

Ansøgningsfrist : den 2. 
December kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – tilmeld-
ing til hold – Mærket ” 
Afd. M” 
For nærmere informa-
tion kontakt Ledende 
oversygeplejerske 
Karin Ravn på telefon 
43 23 32 19 eller afde-
lingsledelsessekretær 
Anne-Grethe Thorn på 
telefon 43 23 32 16.

DIALYSEHOLD 4223: HJEMMEDIALYSE-
HOLD I ØLSTYKKE SØGER NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, start og afs-
lutning 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 af-
tales fra gang til gang. Vagterne kan således – indenfor rime-
lighedens grænser – tilpasses undervisning og klinikophold.

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

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

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transportgodtgørelse. 
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 7. Dec 2007 kl. 10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– Ledige hold
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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. I 
denne udgave af MOK vil vi gerne sætte fokus på 
problemstillingerne omkring kemi på 1. semester 
og biokemi på 4. 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

ET LÆGESTUDIE SKAL UDDANNE LÆGER 
– IKKE KEMIKERE!

Helt konkret arbejder vi for at:
Undervisningen i kemi på 1. semester skal gøres mere 
klinisk relevant. Den letteste vej til dette er, at rekrut-
tere flere læger til at undervise i faget. Eksempelvis 
kan man benytte de læger, der er ved at specialisere 
sig indenfor ”klinisk biokemi”.
Øvelseskurset på 1. semester skal ses grundigt efter i 
sømmene mhp. relevans for resten af medicinstudiet. 
Dette betyder mindre tid på aktiviteter såsom at iden-
tificere uorganiske stoffer vha. deres flammefarver, og 
mere tid på øvelser der har klinisk relevans. Der er 
ingen grund til at genudsende gymnasiekemien. 
Eksamensniveauet på 1. semester skal gøres mere 
realistisk – det er ikke rimeligt, at en del studerende 
dumper på, at de ikke kan udføre komplicerede 
beregningsopgaver, som på ingen måde er relevante 
for lægestuderende. Det er ikke hensigtsmæssigt at 
mange skal ty til privatundervisning eller knække 
nakken for at komme gennem 1. semester.
Der skal afholdes workshops i kerne-fagområderne 
kort inden eksamen – både på 1. og 4. semester. Vi 
arbejder for, at dette skal foregå som på 2. semester, 
hvor der afholdes workshops, hvor studerende kan få 
gennemgået og stille spørgsmål indenfor biofysik, bi-
okemi, genetik og histologi af kompetente undervisere 
helt op til eksamen. På 2. semester har dette været en 
stor succes, og undervisningen er meget populær hos 
de studerende – lad os da endeligt udbrede succesen 
til 1. og 4. semester.
Der skal tages hul på en større revision af selve 
undervisningens og øvelseskursets indhold i biokemi 
på 4. semester. Vi har sammen med de øvrige stu-
denterrepræsentanter forsøgt at få gang i dette, men 
hidtil uden held, hvilket i høj grad skyldes den øvrige 
tumult, der har været omkring 4. semester på den 
nye studieordning. Nu er støvet ved at lægge sig, og 
vi tror på, at et intensivt revisionsarbejde kan bære 
frugt, og gøre faget mere relevant.

•

•

•

•

•

www.DemokratiskMedicin.dk 

For mange uden-
forstående kan 
o v e r s k r i f t e n 
nok virke over-
flødig – det er 
vel en selvfølge, 

at lægestudiet 
skal uddanne 
læger, og ikke 

kemikere eller 
b i o k e m i k e r e ? 

Desværre kan de 
fleste her på studiet 

nok nikke genkendende 
t i l , at vi i praksis trækkes igennem store 
mængder kemi og biokemi, uden det altid har 
klinisk relevans. Specielt faget medicinsk kemi 
på 1. semester og biokemien omkring metabo-
lisme på 4. semester, kan let fremstå som ørken-
vandringer helt uden sammenhæng med vores 
fremtidige arbejde som læger. Demokratiske 
Medicinere ser det som en selvfølge, at kemi og 
biokemi er vigtige hjælpefag på lægestudiet – det 
er naturligvis ikke realistisk at opnå en ordentlig 
forståelse for den molekylære medicin, uden at 
have en vis kemisk forståelse. Der hvor kæden 
hopper af, er når fagene i stedet for at blive 
doceret som hjælpefag, underviser i detaljer og 
vælger beregningsopgaver som kun er relevante 
for kemikere. Vi vil gerne understrege, at vi på 
ingen måde har noget imod hverken kemikere 
eller biokemikere – det er bare nødvendigt at 
indse, at fagene her på studiet skal koncentreres 
om det klinisk relevante. 

Faget ”Medicinsk kemi” på 1. semester, har 
længe været debatteret i studienævnet. Dumpe-
procenten har været ganske høj, og de studer-
endes evalueringer viser, at omkring 44 % betal-
er for privatundervisning. Samtidig evalueres 
forelæsningerne ikke særligt godt, mens kval-
iteten af SAU-timerne er meget varierende. Det 
tidligere studienævn valgte derfor at nedsætte 
en kemi-revisionsgruppe, der havde til formål at 
udarbejde en plan for, hvordan medicinsk kemi 
kunne forbedres. Revisionsgruppen diskuterede 
en lang række løsningsmodeller – fx at der skulle 
rekrutteres flere læger som undervisere i faget, 
og at undervisningen skulle koncentreres mere 
om de klinisk relevante emner. Desværre endte 
kemi-revisionen i lidt af et hundeslagsmål, da 
de tidligere studenterrepræsentanter i udvalget 
først erklærede sig enige i udvalgets rapport og 
underskrev rapporten. Herefter udsendte de 
en mindretalsudtalelse, hvor de krævede selve 
faget ”medicinsk kemi” nedlagt – et ønske der 
naturligvis ikke var opbakning til fra undervis-
erside, men som førte til at stemningen omkring 
kemirevisionen mildest talt blev dårlig. Studi-
enævnet vedtog trods dette i august, at man vil 

forsøge at implementere kemirevisionens 
oprindelige anbefalinger, og desuden kigge 
på om øvelserne i kurset er relevante. I 
Demokratiske Medicinere mener vi at kemi-
revisionens ideer er gode, men at de skal 
følges bedre til dørs. 

Biokemi på 4. og 5. semester har også 
længe haft problemer med høje dumpepro-
center, og en enorm byrde af udenadslære 
af enzymnavne mv. Terpe-stoffet har i høj 
grad domineret faget, og derved fortrængt 
de mere forståelsesmæssige elementer. 
Demokratiske Medicinere har det seneste 
år arbejdet for at løse problemerne omkring 
biokemi, og vi synes selv, at vi er nået 
det første spæde stykke af vejen. Inden 
sommerferien fik vi vedtaget et forslag i 
studienævnet, omkring indførsel af ekstra 
hjælpemidler til biokemieksamen på 4. 
semester. Desværre har biokemifaget 
været ualmindeligt langsomme til faktisk 
at udarbejde disse hjælpemidler, hvilket 
medfører, at de trods gentagne rykkere fra 
studienævnet, først for nogle uger siden 
har offentliggjort hjælpemidlerne. Dette er 
naturligvis helt uacceptabelt, da de stud-
erende på 4. semester på dette tidspunkt 
allerede var langt inde i kurset. Vi følger 
naturligvis sagen helt til dørs, for at sikre 
at hjælpemidlerne lever op til formålet 
– at sænke dumpeprocenten og reducere 
mængden af udenadslære.
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NYT FRA
MEDICINERLISTEN
Af Simon Krabbe

Medicinerlisten stopper til februar ‘08

Medicinerlisten kan hermed meddele, at vi ikke 
genopstiller til valget til Studienævnet for Medicin.
Det er der flere grunde til. For det første er det jo rent 
faktisk lykkedes os at gennemføre en række punkter 
i vores valgprogram. For det andet har næsten alle 
semestre, fra 1.-10., været oppe at vende, så man kan 
sige, at vi har forsøgt at fremføre alle vores forslag, 
også de forslag der ikke blev gennemført. For det 
tredje har vi måttet erkende, at
politik selv på dette niveau er unødvendigt hårdt og 
tidskrævende. 
Medicinerlisten fik 31 % af stemmerne ved studi-

enævnsvalget i januar 2007. Vi var i høj 
grad med til at skabe et nødvendigt og 
tiltrængt opbrud i
studenterpolitikken på Panum. Vi vil 

gerne takke for de henvendelser og 
forslag, vi har fået fra jer i løbet af det 

sidste år.
Vi kan se, at opbruddet i studenterpolitikken har skabt 
nogle positive ændringer, når det f.eks. drejer sig om 
debat og om ansvar.
- Mere debat: Studenterrepræsentanterne er i langt 
højere grad begyndt igen at reflektere over og disku-
tere, hvad målet med det studenterpolitiske arbejde 
egentlig er. Dette når ud til mange flere
studerende.
- Mere ansvar: Fokus er flyttet fra primært at dreje sig 
om de 10-15 personer, der var aktive i MSR, til at alle 
nu føler et ansvar, der ligger i at skulle repræsentere 
alle studerende. F.eks. ved at påtage sig ansvar for, 
at der bliver fulgt systematisk op på evalueringerne. 

Desværre har det vist sig, at tonen til tider har 
været hård mellem de forskellige grupper af stud-
erende. Man må nok erkende, at det desværre er en 
ulempe, der følger med, når man prøver at udfordre 
et fastlåst system.
Medicinerlisten fik ret hurtigt manøvreret fri at 
dette, og vi har forsøgt at være drivkraften bag at 
sikre et godt arbejdsklima mellem de valgte
studenterrepræsentanter.
Medicinerlisten er selvfølgelig stadig “in the game” 
et par måneder endnu, og vi vil bl.a. fremlægge et 
forslag til retningslinier for evalueringer
og opfølgning. Desuden er vi nødt til at genfremsætte 
vores forslag om, at der skal være kursusplaner. 
Man skulle jo mene, at ethvert ordentligt kursus 
bør indeholde en “plan” eller “oversigt” over, hvad 
der skal foregå på kursets enkelte dele - og det er 
bestemt vores håb, at det nye bachelorudvalg vil tage 
godt imod dette forslag.

www.medicinerlisten.dk

MØDE I 
MEDICINERRÅDET     
29/11-2007,  kl. 16.15, Panum, 1.2.20 

DAGSORDEN
1. Formalia
2. Godkendelse af referat
3. Tilbagemelding fra semestrene
4. Tilbagemelding fra udvalg
5. Orientering fra bestyrelsen herunder økonomi
6. Studienævn
7. Sundrådet
8. Julefrokost d. 14. december?
9. Valg og Valg-MOK
10. Meddelser
11. Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du 
meget velkommen til at komme forbi.
Efter mødet vil det være muligt at få lidt jule-
godter. 
VH.
MR Bestyrelsen

REFERAT MR-MØDE D. 
18/10 - 07 
Til stede: Sabrina Eliasson (8. sem.), Anders 
Skjelsager (5. sem.), Joachim Mygh (5. sem.), 
Line Engelbrecht (4. sem.), Hans Jakob Hartling 
(6. sem.), Steven Andersen (4. sem.), Madelene 
Engdahl (6. sem.), Rasmus Pinnerup (2. sem.). 
Mødeleder: Sabrina, referent: Line 

1. Formalia
Referat godkendt, dagsorden godkendt 

2. Nyt fra semestrene 
4. sem.: - ”Dyr som model for mennesket i forsk-
ningen”-forelæsningen møder folk ikke op til. 12 
var til stede til forelæsningen i dette semester og 
det blev udtrykt, at det har været det samme på 
tidligere 4. sem. 
- Det er meget beklageligt, at man endnu ikke ved, 
hvilke hjælpemidler, der skal være til eksamen og 
hvordan studieordning 2006 overhovedet ser ud.
5. sem.: Meget rod i skemaet med rækkefølger, der 
ikke passer sammen. Der vil blive afholdt et møde 
mellem kursusleder Jens Juul Holst og 5. sem. HR 
samt semesterudvalgsstudenterrepræsentanter.
6. sem.: Dobbelt-SAU24-undervisning (evt. pga. 
manglende undervisere), aflysninger af under-
visning.
7. sem.: Patologi-introforelæsning skønnes total 
irrelevant og burde ikke afholdes, evt. inkorporeres 
i en anden begyndelsesforelæsning.

3. Nyt fra udvalg 
SundRådet: Sundrådet samarbejdsaftale med 
dekanatet er som bekendt blevet opsagt. Der har  
dog været afholdt et uofficielt møde mellem Sun-
dRådets bestyrelse og Ulla Weber. Det lader til, at 
Studenterforummet’s medlemmer vil blive udpeget 
af Akademisk Råd, og det vil komme til at fungere 
således, at de tre studenterrepræsentanter i AR 
udpeger tre medlemmer – i alt 9.
Sundrådets Fond: Ændres til en helt Sundrådsuaf-
hængig fond med en fondsbestyrelse, hvor der ikke 
er interesseoverlap mellem medlemmer af denne og 
bestyrelsesmedlemmer fra basisgrupper.

4. Nyt fra Studienævnet
- Første betænkning fra bachelorudvalget vedr. 4. 
og 5. semester: den nye betænkning ser ud som 
følger: 
4. semester: mave-tarm-lever, hjerte-lunge, ener-
giomsætning, osval-uger.
5. semester: nyre-endo, immu-pato, blod, farma, 
osvaluger (blod flyttes ned fra 4. og farma flyttes 
op fra 6. Derimod flyttes energiomsætningen op på 
4. og osval I ned på 6.) Dette gælder for STUDIE-
ORDNING 2006 og skal træde i kraft fra forårsse-
mestret 2008. Det skal på næste studienævnsmøde 
besluttes, om denne ordning kan træde i kraft 
allerede fra det nuværende 4. semester. 
Bachelor-/kandidatopgavemeritering: skal man 
kunne få merit for sin opgave fra en tidligere taget 
bacheloropgave? Enighed om, at en kandidat-op-
gave skal være sundhedsfaglig. Der blev for et år 
siden udarbejdet en holdningsskrivelse, som Sab-
rina videretager, da det der endnu ikke er blevet 
behandlet i studienævnet.
3. semester TKO-logbog: Skal den helt afskaffes, 
kraftigt revideres eller bibeholdes? Line E. og Sab-
rina laver et forslag inden næste studienævnsmøde, 

MR HAR FÅET 
NYT LOGO!
      Medicinerrådet har nu fået et nyt logo efter 
at vi udskrev en konkurrence til alle kreative 
medicinere om at hjælpe 
os med dette. Vi har fået 
mange gode indlæg, men 
vinderen blev Sebastian 
von Huth, som virkelig 
skabte et lækkert og 
strømlinet logo til os. 
Han vandt derfor også 
præmien, som var et 
gavekort på 2.000 kr. til 
akademisk boghandel, 
som delvist var spon-
soreret af bogladen selv, 
hvilket vi selvfølgelig har 
været taknemmelige for. 
Herfra skal der i hvert 
fald lyde et stort tillykke 
til Sebastian.

Joachim Enemark Mygh, 
MR Den stolte vinder modtager sin præmie

Her er vores fine, nye logo

MEDICINERRÅDET
hvor det skal behandles. Der er enighed om at gøre 
logbogen mere konkret og praktisk fokuseret men 
selvfølgelig bibeholde formålet med at lære syge-
husenes generelle struktur og andre faggruppers 
arbejdsopgaver at kende.

Nyt fra Bestyrelsen
- Der er blevet stillet forslag til vedtægtsændringer 
til generalforsamlingen. Disse forslag har været 
sendt ud på mailinglisten.

- Budget: Joachim har lavet et overslag over et 
budget for 2008. Budgettet vil blive sendt ud på 
mailingliste og vil blive diskuteret på GF. Vi har 
måttet være mere realistiske i forhold til vores 
udgifter, da vi ikke længere kan være sikre på 
støtte fra FADL. Derfor har vi på beklagelig vis 
været nødt til at stryge i alt der hedder bevil-
linger til Rusbog/Scorebog/etc., ikke fordi vi ikke 
gerne vil støtte, men fordi vi desværre ikke har 
økonomien til det. 

8. Forslag til logo
Logoforslagene blev diskuteret, og det blev beslut-
tet at arbejde videre med ét forslag.

9. Tider for valget til styrende organer 
Der blev orienteret om, hvornår valget begynder.
Valggruppen har lavet en masse brainstorming og 
der bliver arbejdet videre med det. Alle opfordres 
til at deltage i valgkampen. Kandidater vælges på 
generalforsamlingen.

10. Meddelelser
Intet til meddelelser

11. Evt.
Intet til evt.
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ET TILFÆLDIGT HOSPITAL I UGANDA
Skrevet af Eva Rye Rasmussen.

Da jeg ankom til Uganda med 6 måneders lægear-
bejde at se frem til, var det med et stort ønske om 
at lave noget, medicinstuderende normalt ikke får 
lov til: At redde liv. 

Det har vist sig at være umådelig svært at få det 
mål opfyldt. Ikke fordi der ikke er liv nok at redde, 
men fordi der simpelthen ikke er de ressourcer, der 
skal til. Hvad nytter det at kunne intubere, hvis der 
ikke findes et laryngoskop? I hvert fald ikke et, hvor 
lyset virker og bladet er den rette størrelse. Hvad 
nytter det at kunne identificere et truet foster, hvis 
der ikke er en læge til at udføre kejsersnittet? 

Det er den slags problemer, jeg er stødt på fra 
min første dag på et hospital i Ugandas hovedstad, 
Kampala. Mit ophold har jeg selv arrangeret, og 
derfor har jeg den frihed det giver ikke at være 
bundet af hverken logbog eller en eksamen, når 
jeg kommer hjem. 

For at opleve maksimal medicinsk og kirurgisk 
action startede jeg på skadestuen, hvor jeg uden 
supervision fik lov til at lave alt, hvad jeg følte, 
jeg kunne håndtere. Hver dag kom der adskillige 
trafikofre ind, idet hundredvis af motorcykler anv-
endes til at komme igennem storbyens trafikkaos. 
Her syes stadig med kattetarme, og det var lige 
en udfordring, der skulle overvindes. Nåleholdere, 
pincetter og andre luksusvarer er svært at opdrive, 
så det gjorde ikke arbejdet lettere. På den anden 
side tror jeg, at jeg nu kan sy alt med et hvilket 
som helst materiale. 

Efter nogle uger havde jeg fået død, vold og 
blod nok, så jeg skiftede til børnekræftafdelingen. 
Onkologien hernede kan man roligt sige, er meget 
anderledes end i Danmark. Jeg gik stuegang med 

en ung læge og var meget positivt overrasket, da 
jeg læste listen over medicin, der hørte til på afde-
lingen. Skuffelsen meldte sig imidlertid hurtigt, 
da jeg kiggede ind i medicinskabet, som var meget 
tomt. Jeg tilbragte tre uger på denne afdeling 
og oplevede børn så syge, som jeg aldrig havde 
forestillet mig. Her findes Burkitt’s lymfomer på 
størrelse med honningmeloner, rhabdomyosa-
rkomer så monstrøse, at de blokerer al cirkulation 
i legemsdelen og nefroblastomer, der vokser ud 
gennem maveskindet på små børn. 

Familier skal selv betale for al behandling, hvilket 
naturligvis betyder, at gode, nye lægemidler ikke 
er en mulighed og selv billige ting som steroider, 
er der ikke altid råd til. Mange børn er indlagt til 
palliativ behandling, hvoraf oral morfin betales af 
et hospice. Desværre sker det jævnlig, at man løber 
tør, så små børn ligger med store smerter.

Trods de mange hårde skæbner hernede, så er det 

utroligt givende at se mennesker, der på en eller an-
den måde formår at holde håbet og modet oppe. Det 
gælder ikke kun børn og forældre på cancerafde-
lingen, men alle de afdelinger, jeg efterhånden har 
været på. Ude foran hospitalet synger kvinderne, 
når de vasker tøj. De holder om hinanden, taler 
med deres syge pårørende, viger ikke fra deres 
side og passer dem hele indlæggelsen igennem. 
I Danmark er der så meget angst forbundet med 
hospitalsophold, både for patienter og pårørende, 
men her er det som en mere naturlig del af livet. 
Døden er ikke et tabu, som den er derhjemme. Når 
mennesker her rammes af sorg, græder de højt, 
når de er glade danser og synger de. Hvem har 
sidst set en flok mennesker synge og danse foran 
Rigshospitalet? Eller for den slags skyld turde vise 
sorg og ikke gemme den i en kleenex?

Selvom der er mange særdeles svære oplevelser 
og meget lidt livsreddende arbejde i Uganda, så er 
det en fantastisk lærerig oplevelse. Arbejdet som 
læge her er så grænseoverskridende, at ingen kan 
være her uden at udvikle sig utrolig meget, både 
personligt og lægefagligt. 

Jeg håber, at flere medicinstuderende kan blive 
inspireret til at arrangere deres egne ophold og 
skynde sig ud og se en anden verden end det trygge, 
ressourcestærke Danmark.

Ung pige med Burkitts lymfom og et 
minnie mouse-klistermærke, hun har 
fået af mig, i panden.

Lille dreng med Hodgkins Lymfom

11 årig dreng med CML. Hans milt er 
mere end 4 gange forstørret, hvilket jeg 
viser med fingrene.

GLEM IKKE AT HUSKE…
at der er møde d. 11/12 for alle 
pædiatri-interesserede.
Vi får besøg af Klaus Børch der vil fortælle om hvordan livet som 
pædiater ser ud. Mere info følger i næste nummer af MOK.

Basisgrupper

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE: 

tirsdag d. 4. dec. Kl 16-17 i FADL’s 
mødelokale

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 
1. semester og frem, og vi lærer dig hvad du skal 
vide, når du skal ud i de flinke folkeskoleklasser. 

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

Der vil være glögg og julehygge :-)
Samt spændende oplæg fra den vidensansvarlige, 
og masser af andre ting.

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

Sexekspressen er Panums hyggeligste og mest so-
ciale basisgruppe!

TÆNKER DU OGSÅ MEGET PÅ SEX?
-Så tag med på weekendseminar med Sexek-
spressen d. 7.-9. marts og mød ligesindede. 
Du vil blive uddannet sexualunderviser og møde en 
masse nye folk på tværs af alle semestre.
Sexekspressen underviser 7-10. klasser i sek-
sualoplysning. Desuden laver vi en masse sociale 
arrangementer. Tag med og bliv en del af Panums 
hyggeligste basisgruppe!!!
-Vi glæder os til at lære dig bedre at kende.

T i lme ld ing  og  yder l i gere  in format ion : 
jannielogager@hotmail.com

WAD
Dette står for World Aids Day som er nu d. 1. dec.. 
Dette støtter sexekspressen op om hvert år, så 
kom ned i kantinen fredag d. 30. nov. fra kl 10:30 
og frem, og støt et godt 
projekt! 
-Du kan ved denne lej-
lighed også snakke med 
folk fra sexekspressen 
hvis du har ubesvarede 
spørgsmål til hvad vi 
laver.

På glædeligt gensyn/nyt-
syn

•
•

•

•

•
•

ULANDSGRUPPEN
Har du lyst til at arbejde seriøst med primær 
sundhed i udviklingslande? 
Er du udstyret med en god portion eventyr-
lyst? 

Måske IMCC-Ulands projekter i Ghana eller Bo-
livia er noget for dig! 
IMCC-Uland tilbyder 14 måneders udsendelse for 
såvel par som enlige. 
Er du medicinstuderende eller FSV-studerende, 
og synes du, at IMCC-Ulands arbejde og projekter 
lyder spændende, så tjek ind på: 

www.imcculand.dk 
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 48

Kalkunen blev spist, Nanas morder er fundet 
og på lørdag er det 1. december. Så kan vi gå ind i 
juleforberedelserne i god ro og orden. Eller hvordan 
er lige med det? 

Er du allerede stresset ved tanken om alt for 
mange julefrokoster? For lidt penge til at købe jule-
gaver? Den mærkelige familie, som du skal holde jul 
med? Ingen tid til at bage småkager, fordi du skal 
læse til eksamen? 

Der er ikke nogen nem mirakelløsning på det tilba-
gevendende dilemma, at julen – og her menes hele 
perioden fra 1. december eller i det mindste 1. søndag 
i advent frem til den 24. – egentlig skulle være gode 
dage fyldt med tid til hygge og eftertanke, men at det 
i stedet er blevet den tid på året, hvor rigtig mange 
er både stressede og deprimerede. 

Man må nok konstatere, at det er vanskeligt at 
ændre verden omkring os, så en næsten lige så van-
skelig, men alligevel mere overkommelig tilgang er 
at arbejde med sine egne forventninger – og huske, 
at man gerne må sige nej; også i december. ”Nej” kan 
siges kærligt og bestemt, og selv et nej, der rammer 
ind i faste traditioner og andres forventninger, har 
i vid udstrækning krav på at blive respekteret. Hvis 
du får sagt tydeligt ”nej” på nogle områder, vil du 
kunne sige tydeligt ”ja” på andre. Og så er du måske 
kommet et lille skridt videre hen mod juleglæden.

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

”RELIGION OG HUMOR V”: DET 
HELLIGE
I min sidste klumme skrev jeg om latteren og det 
totalitære. Latter og humor kan jo ofte undergrave 
det højtidelige, det ophøjede – netop ved at gøre grin 
med det. Og der er næppe mange som er uenige i, at 
det er en god ting, når det gælder dem der ophøjer sig 
selv. Mennesker som puster sig op med selvhøjtidelig 
patos. De skal ned med nakken, de skal ikke tro 
de er noget. 

Men hvad så med det, som virkelig er ophøjet?  Er 
det sjovt?

Ikke hvis man virkelig tror at det er ophøjet og hel-
ligt. Det som man forstår som den væsentlige magt 
i ens eget liv, det kan man ikke gøre grin med. I 
dag er det blot meget utydeligt, hvad der er helligt. 
Eller rettere, fordi vi har religionsfrihed og udstrakt 
tros- tænke og ytringsfrihed, så er der stort set ikke 
noget fælles helligt. Der kan opstå konflikter, fordi 
vi ikke er enige om det hellige og hvordan vi omgås 
det. Selvom jeg nu tror, at Muhammed-krisen også 
handlede om noget andet end profeten Muhammeds 
hellighed og billedforbuddet. 

Men er der noget helligt i vores frie vestlige danske 
samfund? Børn er en kandidat. Vi tolererer ikke 
overgreb på børn og vi synes ikke det er rigtig sjovt 
at gøre grin med pædofili eller børnemishandling. 
Ellers er det svært. vi kan gøre grin med statsmin-
isteren, dronningen og hele hendes hus, direktører, 

politikere, kendte personer osv. men det kan vi netop 
fordi ingen af dem er hellige eller repræsenterer en 
hellig magt. Det nærmeste man kommer det hellige i 
vores samfund er demokratiet og markedskræfterne. 
Det er utroligt svært at gøre grin med penge, ikke 
mindst fordi pengene er helt ligeglade. Man kan 
gøre grin med folk, der er meget pengeglade, men 
ikke pengene selv. Man kan også gøre grin med 
demokratiets repræsentanter, især når de hykler. 
Men det er netop ikke selve demokratiet. Det er ikke 
sjovt, hvis man siger al magt til folket, men hvis jeg 
sagde ”al magt til folkekirkens præster”.  Det er sjovt 
– ikke mindst fordi det er helt urealistisk; men hvis 
det faktisk skete ville det stadig være sjovt, om end 
nok mere tragikomisk.  

Vi nærmer os jul – måske er den morsom. Det vil 
vise sig.

Men lad mig slutte med en vits. En præst havde 
problemer og gik til psykiater. Psykiateren spurgte 
ham bl.a. om han talte i søvne. ”Nej ”sagde præsten, 
”jeg taler kun, når andre sover.” 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD – NU MED BOLCHEKOGN-
ING 
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 
STUDENTERPRÆSTENS DEBAT-
FORUM: ”VIDENSKABEN OG ALT 
DET ANDET”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste – og sidste – møde er den 4. 
december.
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 FOR PERSONLIGE 
SAMTALER

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

GENERALFORSAM-
LING ONSDAG 5. 
DECEMBER
GIM holder sin årlige 
Generalforsamling m/ Julehygge 
den 5. december.

Vi mødes hos Nino i Bofællesskabet 2tv., Østerbro-
gade 132 kl. 16:00!

Mødedagsordenen bliver indskrænket til det mest 
presserende for at give plads til Generalforsam-
lingen, hvor kassereren fremlægger årsregnskab, 
formanden giver årsberetning, der (gen)vælges 
ny bestyrelse og der tages stilling til næste års 
hytteturs-tema.
Alle tager lidt juleguf samt en madret med (plus 
drikkevarer til sig selv) – der er sørget for æble-
skiver og gløgg! Tag også med en hjemmelavet 
pakke med til pakkeleg! :)

Gamle som nye er hjertelig velkomne til årets 
sidste GIM-arrangement.

Vi ses!
Mvh GIM Gruppen for Integreret Medicin

SIMS ARRANGERER:
BESØG HOS 
FURESØ-REUMA-
TOLOGERNE 
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 reumatologi, 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 stationen)

Arrangementet er åbent for alle. SIMS 
medlemmer får betalt transporten så-

fremt man ikke ønsker at cykle.

Tilmelding på: torpedo@stud.ku.dk

Vil du også være med i SIMS? Medlem-
skab 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

Norsk medisinstudentforening er medisinstu-
dentenes fagforening og interesseforening. Vi er 
en avdeling av legeforeningen, og arbeider med 
saker som er aktuelle for medisinstudenter. Nmf 
Utland er lokalavdelingen for oss som studerer 
utenfor Norge. Alle i styret i Nmf Utland studerer 
selv utenlands, og vi forstår problemstillingene 
utlandsstudentene møter. 

Nmf Utland jobber med å gjøre overgangen fra me-
disinstudent i utlandet til lege i Norge så smertefri 
som mulig. Blant annet arrangerer vi en rekke kurs 
i relevante emner, tilpasset norske forhold og med 
norske forelesere. Vi kan her nevne turnusforbre-
dende kurs og akuttmedisinkurs. 

I kraft av å være en fagforening ivaretar Nmf 
medlemmenes interesser på viktige områder. Disse 
er f.eks. i problematikken med turnuskø, arbeid 
med midlertidig lisens, autorisasjonsspørsmål og 
juridiske situasjoner. Nmf Utland jobber for at 
utlandsstudentene skal ha tilgang til turnus på lik 
linje med medisinstudentene i Norge.

Som medlem kan du også nyte godt av en rekke 
medlemsfordeler. Du får Tidsskrift for den nor-
ske lægeforening samt Nmfs eget medlemsblad 
Æsculap fritt tilsendt, uansett studieland. Du får 
dessuten 15 % rabatt på bøker fra www.bokkilden.
no, 30 % på Norsk Elektronisk Legehåndbok, tilbud 
om bank- og forsikringstjenester, og en rekke andre 
rabatter. Vi i styret sender deg jevnlig en informas-
jonsmail om alt det siste som har skjedd, slik at du 
kan holde deg oppdatert.

Den fullstendige oversikten og innmeldingsblanket-
ten finnes på nettsidene våre www.medisinstudent.
no. Der finner du dessuten en mengde annen 
informasjon om det å være medisinstudent. Det 
koster 225 kr per semester å være medlem i Nmf, 
og dette blir automatisk trukket fra på selvan-
givelsen (fagforeningsavgift). Har du spørsmål 
er du mer enn velkommen til å kontakte oss på 
styret@nmfutland.com. 

Lykke til med studiene, og velkommen i Nmf 
Utland!


