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EN ÆRA ER FORBI! 
MOK's højt elskede og trofaste skribenter Martin 
og Christen bliver færdige som læger...

MartinBC er kendt for sine DUM resuméer - som 
vi håber han vil fortsætte med på trods af den 
nyerhvervede titel.

Christen var anden generation af Lykkegaard 
Andersen på MOK redaktionen, og han fyldte 
rollen godt ud med sin drengede humor og glade 
beskrivelser af ugens oplevelser i klinikken med 
"Baby".  Chrisseladen er bundet til studiet i form 
af sin kæreste, Lotte, så vi regner med at se ham 
på MOK lidt endnu!

Vi savner jer allerede!
PS: Se bagsiden for et sidste slag mellem de to 
giganter!

Hva' fa'en glor I på? Det er sgu da research!

MOK's traditionelle 
venstrehåndsnisser 
- glædelig jul & god 
læselyst!*

* Ja, det betyder at dette er sidste MOK i år... vi ses i det nye år!
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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: 
  MOK nr 14, årgang 40 udkommer. Næste num  
  mer udkommer i februar.
  IMCC månedsmøde
  DUM kl.21

Torsdag:
  DUM kl.21
  Strikkecafé

Fredag: Lang Fredagsbar - Kajzilla skejer rytmisk ud. 

Lørdag:
  

Søndag:
  2.søndag i advent

Denne  redaktion

MOK

Mandag:
  Intet MOK før engang i det nye år!
  SATS-foredrag ved Johan Kaplan

Tirsdag:
  IMCC-exchange månedsmøde
  SIMS-Furesøreumatologi
  PIPPI-foredrag om pædiatri
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

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

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

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

LE GRAND FINALE

Så nåede vi enden på serien om 
De Unge Mødre i denne omgang. 
Kl.21 i aften (mandag) løber 
afsnit 114 over skærmen. En 
af historiens mest succesfulde 
dokumentarserier, der igennem 
en årrække har henrykket 
seere landet over, står overfor 
vinterpausen. At der dog kun 
er tale om en pause og ikke en 
afslutning, bekræftes af at der 
på ungmor.dk annonceres efter 
deltagere til næste sæson. At 
det sansynligvis er sidste gang 
undertegnede kan referere 
om seriens højdepunkter står 
dog fast. Men lad nu ikke dette 
udarbejde sig til en klagesang. 
Lad os komme igang med det, det 
hele handler om.

Camilla og Benjamin har ramt en 
blindgyde i Mørkøv. Camilla er 
fortsat under anklage for socialt 
bedrageri og skal snart stille 
på politistationen til afhøring. 
Samtidig er det unge par ved at 
lægge nyt tag på den rønne af et 
hus, som Camilla brugte sin arv 
på.
Den unge mor er meget nervøs 
ved tanken om at skulle stå 
skoleret overfor en stram 
kriminalbetjent. Benjamin kan 

dog berolige hende med, at det 
sjældent sker, at man sætter en 
mor til 3 bag tremmer. Benjamin 
tager også med på stationen for at 
kunne berolige Camilla i tilfældet 
af, at hun skulle koge over og 
svine betjenten til. Hun mener 
dog at chancen for dette er lille, 
da indkaldelsen til afhøringen 
afsluttes med et “venlig hilsen”.
Efter afhøringen er Camilla 
desværre ikke blevet mere klog 
på sin fremtid. Politimanden 
har åbenbart ikke anvendt de 
korrekte varslingsteknikker, 
hvilket har haft den effekt, at 
Camilla ikke har fattet et ord.

Michelle fra Næstved skal til 
semestrets sidste eksamen på 
sygeplejeuddannelsen. Hun har 
fra fortrolige kilder, at enlige 
mødre generelt klarer sig bedre 
til eksamen, så hun er fuld af 
selvtillid. Det ender da også med 
et 10-tal (uvist på hvilken skala). 
Hun ringer straks til eksmanden 
Simon for at hovere. Der er dog 
efterhånden ingen tvivl om, at 
isen er hastigt smeltende imellem 
forældreparret.

Malou-Stella sender Tino 
på weekend hos Martin og 
planlægger selv store planer. 
Der er havnefest i Hedensted og 
den chance, for at stase sig op, 
lader Malou-Stella ikke gå fra 
sig. Ifølge Malou-Stella handler 
havnefesten om at rende rundt 
og samle random fyre op. Under 
de indledende øvelser, imedens 
lakken tørrer, diskuterer hun 
med veninden hvilke kriterier 
de går efter (det bemærkes, at 
veninden har en flot helt udvokset 
isbjørnerøv). En flot høj pop-
dreng, har store chancer for at 
rive en af de to med hjem.

Mor Britta udtrykker let 
bekymring over Malou-Stellas 
bytur. Malou-Stella SKAL derfor 
have sin mobil tændt, så hun kan 
ringe, hvis hun pludselig vil hjem 
(med en fyr). 

Britta må være den mest tolerante 
mor i landet. Da hun finder ud af 
at Malou-Stella har hugget alle 
hendes penge fra pottemånen, 
giver hun igen med udbrudet 
“Stella din snog”
Inden Malou-Stella slippes løs, 
afkræves hun dog at indtage sin p-
pille. Herfra skal der lyde en klar 
melding til Malou-Stellas egen 
læge. En mere oplagt kandidat til 
Implanon, skal man lede længe 
efter!

Til dem, der bare ikke kan få nok 
DUM, har Kanal4 været så søde, 
at genudsende serien fra afsnit 41 
på alle hverdage i december!

MOK-red/Martin

REDAKTIONELT

Dette er årets 
sidste MOK!
Glædelig jul!
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TO TIL TANGO – TRE 
TIL EVALUERING

Regeringen har pålagt 
universiteterne at evaluere vores 
uddannelser. Det gør vi gerne, 
men ikke uden stærk opbakning 
fra de studerende – dvs fra dig. 
Dine formaliserede vurderinger 
af kurser og eksaminer er helt 
nødvendige for at gennemføre en 
løbende kvalitetsudvikling. 

Evalueringen er og bør være en integreret del af 
et kursusforløb. Dit kursus eller dit klinikophold 
er ikke afsluttet førend du har afleveret din 
evaluering. 

Kvalitetsudvikling involverer flere parter og kan 
kun gennemføres effektivt, når en række forudsæt-
ninger er opfyldt:

1.at de studerende rettidigt modtager brugbare 
spørgeskemaer – d.v.s. typisk ved slutningen af 
et studielement: kursus, klinisk ophold eksamen 
m.m.

2.at besvarelsesprocenten er så høj, at evaluerin-

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde 
er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til studievejledningen, og vi vil 
hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på 
http://www.sund.ku.dk/for_studerende/
eksamen/dispensation/

ORDBLIND OG EKSA-
MEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater ved 
de skriftlige eksaminer? Så har 
Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne. 
Eneste krav vi stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
UGE 49-50 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
 
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 
Torsdag 07/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 10/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 11/12 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen 
Tirsdag  11/12 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 12/12 1200 – 1300 1300 – 1600 Malene Esager Liberoth 
Onsdag 12/12 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf  
Torsdag 13/12 0800 – 0900 0900 – 1200 Rasmus Storch Jakobsen
 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver 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

gens repræsentativitet ikke kan drages i tvivl

3.at besvarelserne er fokuserede, dvs. at du tydeligt 
har beskrevet, hvorvidt der er problemer med et 
studieelement, og hvad problemet/problemerne 
består i. Husk at konstruktive løsningsforslag er 
bedre end gold kritik.

4.at evalueringens resultater bliver givet videre til 
de relevante interessenter: kursus- og institutle-
dere, tutorer og kliniske lektorer, afdelings- og 
hospitalsledelser samt studienævn og dekanat

5.at interessenterne agerer adækvat på evaluer-
ingerne.

Dit ansvar
For at gennemføre en effektiv kvalitetsudvikling 
opfordrer vi dig til ad 2 og 3 udfylde de web-
baserede spørgeskemaer med konsekvens og 
omhu. Det er vigtigt ikke blot at besvare afkryd-
sningsspørgsmålene, men også at fremsætte kom-
mentarer – meget gerne i form at konstruktive 
løsningsforslag.

Desuden kan du med fordel vælge engagerede, 
ansvarsbevidste og kompetente studiekammerater 
til at repræsentere dine interesser – inklusive gen-
nemførelse af effektiv opfølgning på kursusevaluer-
inger i studienævnet og andre styrende organer.

Vores ansvar
Rutineopgaverne under punkterne 1 og 4 vare-
tages af Evalueringsenheden under PUCS. Den 
altafgørende opfølgning på evalueringerne under 
punkt 5 gennemføres af en række interessenter, 
herunder:
·kursusledere og tutorer/kliniske lektorer
·semesterudvalgsformænd
·institutledere
·studienævn/studieleder
·dekanat

Det er indiskutabelt, at den samlede evaluerings-
kvalitetsudviklings cyklus kan forbedres. Det sker 
når de 3 principielle interessenter: 1. De studer-
ende, 2. De ovennævnte ’executive interessenter’ 
og 3. PUCS/evalueringsenheden alle påtager sig 
ansvaret for deres/vores del af opgaven.

Det gør vi gerne, og vi håber, at I også vil være 
med til at kvalitetsudvikle lægeuddannelsen ved 
Københavns Universitet!

Med venlig hilsen,

Jørgen Hedemark Poulsen
Chefkonsulent, dr.med.

Evalueringsenheden/PUCS

Flemming Dela
Uddannelsesprodekan, professor, dr.med.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Styrende Organer

Studievejledningen

STUDIET
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EKSAMEN + HOST 
HOST = SYGEMELD-
ING?
Det er vigtigt du husker at 
framelde dig eksamen rettidigt 
hvis du bliver syg. Ellers vil 
det komme til at tælle som et 
eksamensforsøg. Her kan du 
læse hvornår og hvordan du 
sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamenskon-
toret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Herefter 
skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og 
aflevere den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter 
eksamen. Lægeerklæringen skal indeholde lægens 
ydernummer og stempel, ellers er den ikke gyldig. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du 
skrive det øverst på lægeerklæringens forside.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

MIKROSKOPISK STUD-
IESAL HOLDER EXTRA 

ÅBENT 
D. 17 DECEMBER MEL-

LEM KL 16-18 MED DEM-
OSTRATOR, 

VH

OS PÅ SALEN

påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

NY AFSTEMNING PÅ 
STUDMED.DK

HVAD ER DE REELLE 
KONSEKVENSER AF 

FIREÅRSREGLEN? HAR 
DU ÆNDRET FREMTID-

SPLANER? 

BRUG 30 SEKUNDER AF 
DIN LÆSETID!   ÉT KLIK! 

GÅ IND OG AFGIV DIN 
STEMME PÅ WWW.

STUDMED.DK.  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 Neurologiske 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 
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 interesse eller 
som brush up for andre. Kurset indeholder:  
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
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og diverse håndgreb, indøvelse af systematik 
i neurologisk undersøgelse, træning i nogle 
af de vigtige undersøgelser på hinanden, mu-
lighed 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.

STUDIET
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VIL DU FORSKE I ENDOKRINOLOGI/FYSIOLOGI?
Vi tilbyder et halvt eller helt forskningsår på BioMedicinsk Institut, Systembiologisk Forskning. 
Du skal hjælpe os med at udføre et projekt om mitokondrefunktionen hos raske.

Du vil blive oplært i:
 - Muskelbiopsitagning
 - Insulin clamping
 - Avancerede målinger af mitokondrierespiration
 - Konditest m.m.
Du får en enestående chance for at lære forskningshåndværket fra bunden samtidig med at du 
lærer fysiologi og endokrinologi. Dine nærmeste vejledere er alle læger, og du skal bl.a. være 
med til at varetage den medicinske behandling af vores forsøgspersoner.
Vi forventer at:
 - Du er motiveret for at lære noget
 - Du er initiativrig
 - Du er interesseret i fysiologi og endokrinologi
- Du har lyst til at indgå i et ungt hold af ph.d.- og forskningsårsstuderende

Kontakt os for yderligere information.

Læge, ph.d. studerende     Prof. dr. med. 
Rasmus Rabøl     Flemming Dela
BMI, Bygn 12.4     BMI, Bygn 12.4
rasmusr@mfi.ku.dk     fdela@mfi.ku.dk

DELTAGERE TIL 
VIDENSKABELIG 
UNDERSØGELSE SØGES
Til en undersøgelse, som omfatter piger og yngre 
kvinder med Turner Syndrom, søges raske delt-
agere til at være kontrolgruppe.

Vi vil undersøge:
· Livmoderens størrelse
· Knoglernes styrke
· Hjertet med hensyn til udposning på hoved-
pulsåren
Du kan deltage, hvis du:
· Er kvinde
· Er mellem 18 og 25 år
· Er rask
· Ikke-ryger

Undersøgelsesprogrammet består af:
· Knogle-scanning, hvor man måler kalk-indholdet 
i knoglerne
· MR-scanning af livmoderen, æggestokkene og 
hovedpulsåren

Undersøgelserne varer 3 timer i alt, og foregår på 
Hillerød Sygehus. 
Udgifter til transport i forbindelse med under-
søgelserne refunderes, og der ydes betaling for tabt 
arbejdsfortjeneste samt en ulempegodtgørelse på i 
alt 500 kr. for at deltage i alle undersøgelserne.

Hvis du er interesseret i at deltage, eller hvis du 
ønsker mere information, kan du sende en mail 
med navn, adresse, alder og telefonnummer til

Forsøgsansvarlig:

Læge Jonas Hertz
Børneafdelingen, Hillerød Sygehus
Mail: jher@noh.regionh.dk

Undersøgelsens navn: ”Væksten af genitalia 
interna og knoglemineraliseringen under hormon-
substitution og forekomsten af aortarodsdilatation 
hos piger med Turner Syndrom”.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskab-
setiske Komité for Region Hovedstaden

1 DEMONSTRATOR SØGES 
TIL MAKROSKOPISK 
VÅD STUDIESAL FRA 
FORÅRSSEMESTRET 2008
Stillingen kan søges af medicinstuderende med 
et godt kendskab til makroskopisk anatomi. 
(Bestået 5.
semester). 
Arbejdstiden aftales med de øvrige demonstratorer 
og fordeles efter vagtskema.
Timeløn: 182,97 + feriepenge
Ansøgningsskemaet kan afhentes på instituttets 
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningsfrist:  Fredag d. 11. januar 2008
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i 
uge 5.

Med venlig hilsen
Pia Keller, studiesekretær
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Bygn. 18.1.16

FOREDRAG OM LÆGELIG 
BEHANDLING UNDER 
VERDENS FØRSTE 
TERRORBOMBARDEMENT 
I 1807! 
Torsdag d. 13. december kl. 19.30

Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1310 Køben-
havn, Auditoriet

Julemøde i Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Af Generallæge Hans-Michael Jelsdorf
Hospitalsberedskab og lægelig behandling under 
belejringen af København 1807

I anledning af 200-året for Københavns bombarde-
ment beskriver foredragsholderen de foranstaltnin-
ger, der blev truffet for at hjælpe de sårede under 
englændernes belejring af byen i 1807.

Indsendt af Lars Ole Andersen, 
Bestyrelsesmedlem i Dansk Medicinsk-
historisk Selskab

VIL DU ARBEJDE 
MED MEDICINSK 
SIMULATION?
 
Vil du være vores nye kollega ved Dansk Institut 
for Medicinsk Simulation (DIMS) på Herlev syge-
hus?  Vi skal ansætte nye medlemmer på holdet 
af medicinstuderende og sygeplejerskestuderende, 
som hjælper under kurser for læger og sygeplejer-
sker. Kursene går på alt fra akut medicin og kirurgi 
for turnuslæger til avancerede kurser for anæs-
tesilæger. DIMS holder til på 25. etage i et helt nyt 
og flot simulationscenter i verdens klasse.

Jobbet indebærer blandt andet:
· At være operatør på computer under simulation-
stræning på dukker. Det vil sige at du styrer de 
fysiologiske parametre alt efter som scenariene 
udvikler sig.
· At være figurant under traumeteam træning
· At hjælpe til med at kurser forløber optimalt mht 
til teknik og udstyr

Arbejdet foregår som regel inden for normal ar-
bejdstid (8-16).

Der vil være en oplæring og superviseret indkøring 
på holdet

Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst 
og du skal påregne minimum 8 arbejdsdage pr. 
semester. Dette kan dog blive mere, alt efter kur-
susaktiviteten på DIMS.
Forudsætninger for at søge:
- Interesseret i medicinsk simulation og uddan-
nelse.
- Det er en fordel hvis er på 4-6 sem, men er ikke 
et absolut krav.
- Det er en fordel hvis du er medlem i SATS.

Ansøgningsfristen er 7. december  2007. Samtaler 
vil foregå kort tid efter. Man tiltræder fra starten 
av februar 2008.

Spørgsmål og ansøgninger sendes til:
Kenneth Geving Andersen
Tlf: 26258003
Email: kenneth.andersen@stud.ku.dk

STUDENTERJOB I 
FORSKNINGSAFDELING 
PÅ BBH
Vi søger fire medicinstuderende til 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, 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 Rigshospitalet.

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

LÆSEMAKKER SØG-
ES, 5. SEMESTER
- til at gennemgå og lave opgaver 
med
Lise, 51921056

ANNONCER
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STUDENTER-MEDHJÆLP SØG-
ES TIL FORSKNINGSPROJEKT I 
HJERTECENTRET PÅ RIGSHOS-
PITALET. 
Arbejdet består i at finde journaler fra arkiv, 
kopiere, indtaste data i en database og evt. tolkn-
ing af EKG. Samlet forventet tidsforbrug er max 
70 timer i løbet af december og januar. Fleksibel 
arbejdstilrettelæggelse. Aflønnes efter gældende 
takst for kontor medhjælp (112,57 pr time). 
Kontakt Maria: msejersten@hotmail.com

BLIV LÆGEVIKAR 
PÅ BORNHOLM!
Kunne du tænke dig bred 
erfaring indenfor intern medicin 
og et fagligt forspring inden 
turnus? På Bornholms Hospital, 
medicinsk afdeling, søger vi to 
studentervikarer fra 1. januar til 
1. marts, eventuelt længere. 

- Som forvagt får du mulighed for at modtage 
alle slags akutte medicinske patienter, inklusive 
børn, med god back-up fra både bagvagt og andre 
yngre læger.  
- På stuegang går du med en mere erfaren kollega 
på vores afdelinger for diabetes, apoplexi, hjerte- og 
lungemedicin samt cancer.
- Bredden i patientindtaget ruster dig til enhver 
turnus-plads inden ansvaret bliver alt for tungt 
på skuldrene

Hvis alt dette lyder tiltrækkende og du har lyst 
til at tilbringe et par måneder på Solskinsøen 
med en masse andre unge læger, hygge og sociale 
arrangementer så send en ansøgning inden 10. 
december. 

Du skal have bestået 9. semester. Bolig stilles til 
rådighed.  

Ansøgningen sendes til ledende overlæge Svend 
Vestergaard, medicinsk afdeling, Bornholms 
Hospital, Ullasvej 8, 3700 Rønne eller svend.
vestergaard@boh.regionh.dk. For mere informa-
tion, kontakt Svend Vestergaard 56959102.

Signe Modvig og Gordon Jehu, turnuslæger

 
 LIDER DU AF MIGRÆNE?                                                 

På Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital 
søger vi forsøgsdeltagere, der lider af migræne, og 
som er interesseret i at være med til videnskabe-
lige forsøg.

Der ønskes forsøgsdeltagere af begge køn
mellem 18-50 år, som i øvrigt er raske.

Ved interesse ring: 43 23 30 66 eller email: 
hewisc01@glo.regionh.dk
Hovedpineforskningen  - Neurologisk afdeling, 
N01
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

DANSKE KVINDELIGE LÆGERS 
FORENING
Ved Aggi Kjær, Hakonsvej 12, 2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 01 02  e-mail:  aggi @dadlnet.dk

Næste møde afholdes 

Onsdag den 16. januar 2008 kl. 19 – 21
Sted: Lille Auditorium, Gentofte Hospital
Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup

Emne: ”Krasse kvindeskæbner i selskab med 
kvindelige læger”

Foredragsholder: Dorit Otzen forstander for 
”REDEN”.
Nachspiel med let vin og ost.

”Reden” er et være- og rådgivningssted for 
kvinder i prostitutionsmiljøet, hvoraf mange er 
stofmisbrugere eller af udenlandsk herkomst. 
”Reden” er et helle, et fristed for prostitutions - og 
stofmiljøet. 

Alle er velkommen, ingen tilmelding

TURNUSBYTTE

Haves: Hillerød Sygehus, start 1 juni 2008
Ønskes: Turnussted tættere på mit bopæl på Am-
ager, samme starttidspunkt

Kontakt: karenkrabbe@dadlnet.dk

MEDICINSK SOCIOLOGI

REDIGERET AF LARS IVERSEN, TAGE SØNDERGÅRD KRISTENSEN, 

BJØRN EVALD HOLSTEIN OG PERNILLE DUE

Bogen behandler en række temaer, som har afgørende 

betydning for befolkningens helbred og for sundheds-

politikken: sygdomsbegreber, social ulighed, sociale 

relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokal-

samfund og forebyggelse.

MUNKSGAARD DANMARK 
– et forlag i Gyldendal

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

363 SIDER 
KR. 365,- 

(VEJL.)

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

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

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

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

Glædelig jul

FADL, Københavns Kredsforening vil 
gerne ønske alle en rigtig glædelig jul 
og et festligt nytår. 
Sekretariatet er lukket fra 21/12 2007, 
og vi åbner først igen tirsdag den 8. 
januar 2008 kl. 09.30.  Efter jul fi nder du 
os på den anden side af vejen, hvor vi 
glæder os til at byde velkommen i vores 
nye lokaler på Blegdamsvej 26, st.

Det sker i december
 » 6. dec.:  Repræsentantskabsmøde
 » 19. nov.: Bestyrelsesmøde

FADLs julekonkurrenceTag på ferie uden bekymringer
Deltag i konkurrencen om to gavekort 
på 800 kr. Gavekortene er sponsoreret af 
Bogladen.

Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig 
PBS via FADL SENEST mandag den 17. 
december 2007 kl. 12.00.

Du slipper hermed for at få tilsendt giro-
kort, og FADL slipper for at skulle sende 
rykkere, når din hund har spist det.

Send en mail til: kkf@fadl.dk og skriv: 
“Kære FADL, 
Jeg vil hermed gerne tilmeldes PBS”. 

Husk, at oplyse navn, CPR-nummer og 
registrerings- og kontonummer!

Ps. Hvis du er så heldig allerede at være 
tilmeldt PBS, kan du ikke deltage i kon-
kurrencen. Men kig forbi Sekretariatet og 
få en lækker pebernød i stedet.

Vinderne får direkte besked tirsdag den 
18. december 2007.

Akupunktur Lægehuset
Som medlem hos FADL får du 15% rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Læge-
huset, der har specialiseret sig i akupunkturbehandling af alt fra sportsskader, smerter 
og allergier til afhjælpning af rygetrang og stress. Akupunktur Lægehusets læger, der ar-
bejder med en blanding af vestlig medicin og akupunktur, er lægeuddannede i Kina og 
Danmark med erfaring fra både danske og kinesiske hospitaler. Akupunktur Lægehuset 
ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg. Husk dit studiekort med FADLs rabatkli-
stermærke, så du kan identifi cere dig som FADL-medlem.

FADL udgiver neurologisk journalkoncept
Alle medlemmer af FADL kan som noget 
nyt gratis hente et “Neurologisk Journal-
koncept”. Journalkonceptet er et redskab 
til kittellommen under det neurologiske 
klinikophold på 10. semester samt til unge 
reservelæger. Det er ikke en “facitliste”, 
men et forslag til de vigtigste neurologi-
ske undersøgelser og journalens indhold 
udarbejdet af en stud.med., en læge og en 
(nu tidl.) professor.

Fra 1. januar 2008 sker der en ændring i 
dækningen af ”Det gule sygesikringsbevis”, 
som betyder, at man selv skal betale for 
sin hjemrejse, hvis man kommer til skade 
i udlandet. Denne ændring rammer dog 
ikke FADL-medlemmer, der har en Codan 
forsikring. FADL tilbyder nu alle forsik-
ringstagere en rejseforsikring (”Verdens-
rejseforsikring”), der blandt andet dækker 
behandling og hjemtransport ved sygdom 
opstået i HELE VERDEN (på rejser under 
45 dage). Verdensrejseforsikringen, der 
dækker hele husstanden uanset, om man 
rejser sammen eller hver for sig, omfatter 
desuden:

- Sygeledsagelse
- Rejseafbrydelse
- Erstatningsrejse
- Evakuering
- Akut krisehjælp
- Bagageforsinkelse

Hvis du allerede har en Codan Forsikring 
via FADL, kan du i FADLs Sekretariat få et 
Verdensrejsedækningskort, som du skal 

have med, når du rejser. Så er hjælpen 
nær, hvis uheldet er ude.

Du kan læse mere om Verdensrejsedæk-
ningen i Betingelserne for Verdensrejse-
dækning”, som du fi nder på www.fadl.dk.

Afbestillingsforsikring
Som tillæg til din Codan forsikring, har 
du nu mulighed for at tegne en RejsePlus 
forsikring, som er en afbestillingsforsik-
ring, der samtidig dækker akut tandhjælp, 
krisehjælp til pårørende og erstatning for 
aktiv ferie. Afbestillingsforsikringen koster 
340 kr. om året og kan tegnes i FADLs 
Sekretariat. Send en mail til kkf@fadl.dk, 
så opretter vi forsikringen til dig. 

Vær dog opmærksom på, at den kun dæk-
ker for rejser, der er bestilt EFTER ikræft-
træden dvs. tidligst 1/1 2008. 

Se i øvrigt betingelserne for ”RejsePlus” på 
www.fadl.dk.

INDRE ORGANER
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Hotel Munkebjerg i Vejle har den 27. og 
28. november dannet rammen om Yngre 
Lægers Repræsentantskabsmøde.

Det har på mange måder været et utradi-
tionelt møde, hvor man stadig mærker de 
skygger som det ekstraordinære Repræ-
sentantskabsmøde i august har lagt over 
foreningen.

Det har samtidig budt på fl ere kontro-
versielle punkter, der kulminerede i en 
diskussion af Yngre Lægers offi cielle 
holdning til 4-års-reglen og tvang i lægers 
videreuddannelse.

4-års-reglen & videreuddannelses-
aftalen
Efter tre timers diskussion blev fl ere 
forslag bragt til afstemning. Det første 
forslag handlede om et direkte pålæg til 
Bestyrelsen om at arbejde for 4-års-reglens 
afskaff else. Det forslag faldt med 18 stem-
mer for, og 52 stemmer imod. Begrundel-
sen var rettet mod forslaget som for rigidt 
til at sikre reelle forhandlingsmuligheder 
for Bestyrelsen.

I stedet blev følgende erklæring vedtaget:”

”Yngre Læger vil arbejde imod tvang i den 
lægelige videreuddannelse”

Det blev klart tilkendegivet fra talerstolen 
at man med ordet “tvang” lægger op til 
en mere bred modstand end et eksklusivt 
fokus på 4-års-reglen ellers ville have haft. 
4-års-reglen er implicit inkluderet i den 
vedtagne erklæring - men man vil lige-
ledes opprioritere den tvang der ligger i 
turnus-forløbet.

Det løfte skal det videre arbejde selvfølge-
lig holdes op imod, men vi må allerede nu 
betegne det som en stor og afgørende be-
slutning at man i denne grad tager afstand 
fra tvang og 4-års-reglen.

Vi ser fremad
FADL vælger at se Yngre Lægers beslut-
ning som en åbning og en ny begyndelse 
i foreningen. En afstandstagen fra tvang i 

lægers videreuddannelse er essentiel for, 
at vi kommer videre og får sat ordentlig 
fokus på 4-års-reglens konsekvenser.

I lyset af dette har FADL fra talerstolen 
på Yngre Lægers Repræsentantskabsmøde 
givet en åben håndsrækning til Yngre Læ-
gers Bestyrelse om, at vi i fællesskab skuer 
fremad og sammen arbejder for 4-års-reg-
lens afskaff else – og endnu vigtigere: 

De positive og visionære idéer til at skabe 
et uddannelsessystem i verdensklasse. Den 
håndsrækning har Yngre Lægers Formand 
anerkendt.

I et sådant samarbejde vil såvel FADL som 
Yngre Læger bringe en del holdninger og 
tidligere tilkendegivelser med til bordet, 
men i FADL er vi sikre på at det nok skal 
fungere af respekt for de roller som vi 
hver især skal udfylde i forhold til de 
foreninger vi repræsenterer.

Den nye beslutning giver samtidig et 
godt afsæt for at skabe en mere klar og 
fordelagtig rollefordeling mellem Yngre 
Læger og FADL i arbejdet mod 4-års-reglen 
– og generel tvang i videreuddannelsen. 
Den sikrer også at ressourcerne bruges 
konstruktivt og fremadrettet, og ikke på 
interne sager. 

Det arbejde glæder vi os i FADL meget til 
at gå i gang med.

På vegne af FADL,

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm

En ny åbning fra Yngre Læger

Onsdag den 5. december kommer den nye 
udgave af både Medicin.dk-Kittelbogen og 
Medicin.dk - det store Lægemiddelkatalog. 
Bøgerne kan afhentes i FADLs Sekretariat.

Er du medlem af FADL, og går du på 4. se-
mester eller mere, kan du få Kittelbogen, 
der udkommer en gang om året, og du kan 
afhente den nye udgave hvert år. 

Husk, at du har mulighed for at downloade 
Kittelbogen som PDA-version via ”www.
medicin.dk/Bestil online PDA-version” 
og klikke på linket til medicinstuderende. 
Indtast dine personlige oplysninger, som 
sendes til både medicin.dk og FADL. 
Bemærk, at der er ca. 7 dages ekspedition-
stid.

Lægemiddelkataloget kan du få en gang 
på lægestudiet.

Medicin.dk-kittelbogen 
og Lægemiddelkataloget

INDRE ORGANER
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ET BREDT HOLD AF STUDERENDE I AKADEMISK RÅD PÅ SUND

Hvad vil vi i Akademisk Råd?
De små studier
Kandidaterne har alle 3 siddet i Akademisk Råd det seneste år og kommer fra både medicin, odontologi og folkesundhedsvidenskab. Sundrådets kandidater går til 
valg på at bære alle relevanter sager videre til AR. Det betyder at selv små studier om humanbiologi-, medico-ingeniør- eller molekylær biomedicinske studerende 
bliver hørt. Dette sker på SundRådets møder, der er åbne.

Basisgrupperne på Panum
Basisgrupperne (frivillige foreninger) er en stor del af studiemiljøet 
på Panum. Dekanen har for nyligt nedsat Studenterforum, som skal 
være kontaktorganet mellem dekanatet og de studerende. Det er stu-
dentermedlemmerne i studienævnene som skal udpege medlemmer 
til Studenterforum og her spiller Sundrådet en stor rolle. Sundrådet 
har en basisgruppe-ansvarlig, som vil sørge for at indhente oplys-
ninger fra basisgrupperne om, hvem der ønsker at sidde i forummet, 
og vi vil naturligvis udpege studerende, som har interesse i at tale 
med dekanen om studentersociale emner. Studenterforum vil ikke få 
ansvar for fordeling af penge til basisgrupperne, derimod etableres en 
fond, der med sin egen uafhængige bestyrelse skal fordele midlerne 
på en fornuftig måde.

Vigtige arbejdsopgaver i AR
Økonomien er stadig en vigtig del af arbejdet i AR. Dekanatet meldte 
allerede for et år siden ud, at man ville kortlægge udgifterne til 
samtlige kurser på fakultetet. Disse kursusbudgetter har ladet vente 
på sig, og det vil være vores opgave at følge disse planer til dørs, så 
vores respektive studienævn kan arbejde så kvalificeret som muligt.

MEDICINERKOMPLOT?
I sidste MOK blev det afsløret at en mediciner har sneget sig ind på Juras liste til bestyrelsesvalget på KU. Hvilke 
dystre komplotter ligger bag? Er juristerne blevet infiltreret af Medicinerrådets hemmelige agent? Og bliver det 
nogensinde jul på Panum?

Virkeligheden er desværre lidt kedeligere end hvad konspirationsteoretikerne kunne foreslå; bestyrelsen i Studenter-
rådet, der består af indvalgte fra alle universitetets fakulteter inkl. vores eget, valgte at opstille en mediciner som 
suppleant til en af spidskandidaterne til bestyrelsesvalget. Og det er jo i sig selv ikke særligt interessant – det kunne 
jo ligeså godt have været en antropolog, en audiologopæd eller en nanoteknolog. Til gengæld er det en unik chance 
for også at få SUND problematikker på dagsordenen.

Hvad er Studenterrådet? Studenterrådet repræsenterer alle de studerende fra hele KU gennem en lokal forankring 
i de enkelte fagråd. Studenterrådets største styrke er derved at man har fingeren på pulsen i alle afkroge af hele 
universitetet. Derudover er de, oprigtigt talt, en masse utrolig dygtige og engagerede studerende, der har mange års 
erfaring med studenterpolitik på Københavns Universitet. Man kan læse mere om hvad studenterrådet står for på 
www.dituniversitet.dk.

Hvorfor skulle man så stemme på sådan en skabs-jurist? Det skal man heller ikke nødvendigvis. Kun hvis man vil 
stemme på én som gennem 2 år har arbejdet med studenterpolitik først som aktiv i fagrådet på medicin, Medicinerrådet, 
og siden på fakultetsplan i SundRådet og nu på universitetsplan i Studenterrådets bestyrelse. Én som har været sup-
pleant til studienævnet for medicin og akademisk råd gennem det sidste år, og én som netop er valgt til Københavns 
Universitets Uddannelses Strategiske Råd. Én som (utroligt nok) synes at studenterpolitik er det sjoveste i verden, 
og én der tror på at vi som studerende kan gøre en forskel og præge universitetet.

Hvad er så budskabet? Det vigtigste er at du stemmer! Ikke mindst for at vise at vi som studerende tror på demokratiet 
på vores universitet og at vi bakker op om studenterrepræsentation i alle udvalg på alle niveauer. Om du så stemmer 
på undertegnede, dit fagråd eller noget helt tredje er lige meget. Bare du stemmer!

Dit universitet – dit valg!

INDRE ORGANER

ANMELDELSE AF BEOWULF:
Hvis man er til fantasy og animationsfilm, så er Beowulf en helt fin film til en regnverjs-
onsdag-aften. Historien udspiller sig i det gamle vikinge-Danmark (man kan undre sig 
over hvor alle bjergene kommer fra), hvor Kong Hrothgar’s lille samfund bliver terror-
iseret af et frygteligt monster. Den modige helt Beowulf kommer derfor samfundet til 
redning, dræber uhyret og bliver konge af byen, da Hrothgar dør. Det viser sig dog at 
han gemmer på en lille hemmelighed, og byen er ikke helt fri for forbandelser. 
Instruktøren Robert Zemeckis får det bedste ud af de computeranimerede figurer, som 
ender med at være troværdige, og bære det meste af filmen. De er lavet over rigtige 
skuespillere som Angelina Jolie og Anthony 
Hopkins, og det er da også helt tydeligt de 
skuespillere der er med i filmen. De er dog 
karikerede, så man aldrig bliver i tvivl om at 
filmen er animeret, hvilket er en stor del af det 
der rent faktisk fungerer i filmen. Som helhed 
er den rigtig flot, og sceneriet gør at man lever 
sig helt ind i den vikingeverden det hele foregår 
i. Historien falder lidt igennem, og filmen som 
helhed ender med at være lidt mærkelig. Den er 
værd at se hvis man er rigtig interesseret i ild, 
vold, vikinger og animerede folk (eller hvis man 
er dreng og gerne vil se Angelina nøgen og lavet 
af guld), men ellers skal man nok gemme den, til 
den kan lejes. Personligt ar jeg fan af ild, vold og 
animationen, så det får den 3 ud af 6 for.  

Indsendt af 
Boje...
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Ikke så meget snak - bare bedre uddannelse
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Ikke så meget snak - bare bedre uddannelse
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Ikke så meget snak - bare bedre uddannelse

Velforberedte undervisere og 
bedre undervisningsmaterialer

Et bedre 1. hjælps kursus

Kursusprøver i stedet for store, 
integrerede eksaminer

Velstrukturerede kliniske 
ophold med gode logbøger
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Ikke så meget snak - bare bedre uddannelse

Medicinerrådet om 
1. semester

førstehjælpskursus skal forbedres væsentligt 
med mere praktisk træning ved stationer.
Kurset i medicinsk kemi bør ændres som 
følge af at kemi B bliver adgangskrav fra 
2008. Derudover har der alt for længe 
været et misforhold mellem niveauet til 
forelæsningerne og tentamen. Således 
foreslår vi at kurset fjernes fra 1. semester 
og emnerne omfordeles til andre kurser, 
hvor de naturligt hører hjemme. Konkret 
foreslår vi bl.a. at man lægger undervisning 
omkring idealgaslov, stofudveksling, 
syrebaseligevægt under dertil hørende 
emner på 1. semesters humanbiologi, mens 
enzymkinetik og spektofotometri bør ligge 
på 2. semester.

Medicinerrådet om 
2. semester

2. semester var før plaget af høje 
dumpeprocenter, manglende tværfaglig 
integration af cellebiologikurset, dårlige 
evalueringer af medicinsk genetik og et 
meget kritiseret TAS-kursus og -eksamen. 
MR har fået genneført en bedre integration 
af cellebiologikurset, så der nu undervises 
under 5 cellebiologiske temaer på tværs 
af de forskellige fagdiscipliner, en fælles 
målbeskrivelse for samme kursus og en 
udskillelse af kursus i medicinsk genetik 
med egen eksamen.  
Desuden er TAS-kurset blevet nedlagt og 
opdelt i det nuværende TPK-kursus på 1. 
semester og Sundhedspsykologikursus på 
2. semester. 
MR vil arbejde for flere SAU-timer i biofysik, 
mere klinisk relevans på semestret, bl.a. i 
form af et tilbud om besøg på en klinisk 
genetisk afdeling, bedre integration af 
eksamen i cellebiologi og en opdatering af 
øvelsesvejledningerne. 

Medicinerrådet om 
3. semester

MR har tidligere kæmpet for mere tid på 3. 
semester bl.a. ved at flytte metodekurset ud 
af semesteret. Dette er sket og vi mener at 
semesteret nu bør evalueres nogle gange 
mht. arbejdsbelastningen inden vi ændrer 
mere.

Logbogen for Tidligt Klinisk Ophold (TKO) 
har været direkte til grin med punkter 
som “sammenfattende reflektion over 
det tværfaglige personales samarbejde”. 
Logbogen bør indeholde nogle helt 
konkrete kliniske færdigheder som den 
studerende skal se og prøve under 
supervision på sit TKO.

Medicinerrådet om 
4. semester

Vi vil arbejde for at den samlede 
eksamen på 4. ændres, så den består 
af to delprøver (et pr. kursus), som kan 
bestås hver for sig. Dette vil samtidig 
gøre det mere overskueligt for de fleste 
at gå op til den nyindførte reeksamen. 
MR har længe kæmpet for at få 4. 
semester opdelt i blokkurser med eksamen 
umiddelbart efter kursets ophør. Da vi ikke 
har flertal i studienævnet for tiden har dette 
dog ikke været realiserbart. Der er dog 
blevet bevilliget hjælpemidler (enzymkort) 
til eksamen, hvilket er et skridt på vejen.

Overordnet set vil vi selvfølgelig holde godt 
øje med de kommende 4. sem-forløb på 
den nye studieordning efter det katastrofale 
efterårssemester der kører i øjeblikket. 
Samtidig vil vi arbejde for at tilbyde de 
studerende en mulighed for korte (dags-) 
kliniske ophold på relevante afdelinger 
for at perspektivere undervisningen og 
understrege dens kliniske relevans.

Medicinerrådet om 
5. semester

Ligesom på 4. har MR også forsøgt at få 
blokstruktur indført på 5. semester. Dette er 
til en vis grad lykkedes, idet der på den nye 
studieordning bliver indført selvstændig 
eksamination i nyre-endo og i immu-pato. 
MR var imod at lægge kursus i blod ind 
i nyre-endokurset, ligesom MR mener at 
den basale farmakologi bør ligge samlet i 
et selvstændigt kursus i starten af 6. sem. 
Sluttelig arbejder vi for at få 4 ugers OSVAL-
forberedelse efter eksamenerne på 5. 
semester, idet det er svært at komme i gang 
når ugerne er delt op.

Medicinerrådet om basisdelen

Joachim vil kæmpe for

Prioritering af pædagogiske kompetencer 
ved ansættelse af studenter-undervisere
Konsekvens af dårlige evalueringer af un-
derviserne
Tæt kontrol med ændringerne på 4 og 5 
semester

Bedre undervisere

 Joachim E Mygh, 
5 semester

Mere klinisk relevans

Medicinerrådet
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Ikke så meget snak - bare bedre uddannelse

Medicinerrådet om 
6. semester

Der er tre væsentlige ændringer, MR vil 
arbejde for på 6 semester: Miljø-medicinen 
fjernes fra dette semester, øvelseskursus 
i mikrobiologi afkortes fra 3 til 2 uger og 
epidemiologi og videnskabsteori samles 
mere og fjernes fra den integrerede 
eksamen.
Det er temmelig åbenlyst at miljømedicin 
ikke lader sig integrere i medicin og kirurgi. 
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har det 
ikke nogen berettigelse på 6-9 semester, 
der er grundkursus i medicin og kirurgi. 
Et alternativ kan være at gøre kurset til et 
valgfrit kursus på 11. semester.
Øvelseskursus i mikrobiologi er for langt. 
Det kan med fordel reduceres fra 3 til 
2 uger og timerne kan så bruges til 
holdundervisning i stedet.
Epidemiologi og videnskabsteori kan med 
fordel samles mere så der bliver mulighed 
for fordybelse. I stedet for at være integreret 
i eksamen kan de evalueres ved de 
obligatoriske opgaver, der allerede er.

Medicinerrådet om 
7. semester

Dette er et vigtigt semester i forhold til at 
få lært basale, kliniske færdigheder. Dette 
tager tid og der skal derfor IKKE skæres 
yderligere i klinikken på 7 semester.
Desuden vil vi arbejde for, der kommer 
flere timer hvor man kan øve basale kliniske 
færdigheder på fantomer som en del af 
semesteret.
Tentamen skal være mere ens fra afdeling til 
afdeling så den holder sig til de væsentlige 
færdigheder: Anamnese og objektiv 
undersøgelse.
Patologiundervisningen skal ikke være 
obligatorisk. Underviserne har foreslået 
et større obligatorisk patologikursus på 
7. semester og dette støtter MR IKKE. 
Undervisning i patologi bør ligge i 
forbindelse med emnerne i den interne 
medicin og kirurgi. 

Medicinerrådet om 
8. semester

Ligesom miljømedicin, lader arbejdsmedicin 
sig ikke integrere i medicin og kirurgi. Hvis 
dette ikke kan lade sig gøre, har det ikke 
nogen berettigelse på 6-9 semester, der 
er grundkursus i medicin og kirurgi. Et 
alternativ kan være at gøre kurset til et 
valgfrit kursus på 11. semester.
Epidemiologi og videnskabsteori kan med 
fordel samles mere så der bliver mulighed 
for fordybelse. I stedet for at være integreret 
i eksamen kan de evalueres ved de 
obligatoriske opgaver, der allerede er. 

Medicinerrådet om 
9. semester

For at undgå svingende kvalitet af 
klinikopholdene, anbefaler MR at tutorerne 
på de dårligst evaluerede afdelinger 
bliver kontaktet af kursus-ledelsen for 
at rette op på konkrete problemer på 
afdelingen. Derudover skal afdelinger, der 
flere semestre i træk er evalueret dårligt 
på trods af henvendelser, kontaktes på 
ledelsesniveau.
Alle afdelinger bør have en introdag, 
hvor hospitalet og afdelingens funktioner 
introduceres så man ikke skal rende rundt 
og spørge hele tiden hvor ting er.
På CEKU kunne det være en god forberelse 
til OSCEn hvis 9. semesters studerende kom 
på de samme kurser som på 7. for derefter 
at fungere som undervisere af 7. semesters 
studerende. Det ville både give erfaring i 
den kliniske færdighed og i at undervise og 
supervisere.

Uddannelse i intern medicin og kirurgi

Mere klinik på basaldelen af studiet
Basaldelen af studiet er lang og trang for 
en del studerende. Man kan komme helt til 
at tvivle på om man er indskrevet på det 
rigtige studie eller om man ved en fejl er 
blevet indskrevet på en hardcore teoretisk 
uddannelse! Derfor vil jeg arbejdet for at få 
mere “klinik” ind på basaldelen af studiet, 
primært 2.-4. semester!
Du kan følge en klinisk genetiker på 2. 
semester, besøge en radiologisk afdeling 
på 3. semester og forstå hvilke dele af 
anatomien, der er relevant.
Kurserne skal være frivillige, så man frit kan 
vurdere om det er noget man har brug for 

Konkrete forbedringer af de dårlige 

klinikafdelinger
Studienævnet har desværre været nødt 
til år efter år at bruge afdelinger som 
gentagne gange får dårlige evalueringer. 
Jeg vil arbejde for at få disse afdelinger 
i tale, bl.a. igennem min post i Kvalitetsu
dviklingsudvalget som netop behandler 
afdelingsevalueringerne. 

Bedre sammanhæng mel-
lem fagene i klinikken og 

panumfagene

Forbedring af miljø- og ar-
bejdsmedicin

Sabrina Eliasson
8 semester

Medicinerrådet
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Medicinerrådet om 
11. semester

MR vil gerne have flere muligheder 
for valgfri kurser og ophold. Blandt 
andet kunne det være fedt med et 
kursus i international sundhed der 
ligger på dette tidspunkt da kurset 
om sommeren ofte er overtegnet. En 
anden mulighed kunne være et kursus 
i alternativ medicin og naturlægemidler 
som der tidligere har været udbudt. 
Tema-dagene på Panum af ret 
svingende kvalitet. Disse timer kunne 
bruges bedre.

Medicinerrådet om 
12. semester

I øjeblikket består 12. semester af 5 
rul: Gyn/obs, pædiatri, almen medicin 
og akut patient. Eksamen i almen 
medicin er placeret umiddelbart efter 
kursusafslutning, mens de for gyn/
obs og pædiatri først er placeret efter 
disse to kurser. Dette kan give en 
skævvridning i læsebelastningen. 

Derfor foreslår vi at man integrerer 
det nuværende caserul i de øvrige 
rul, så der skabes en ugentlig læsedag 
i klinikopholdet og at hvert ophold 
afsluttes med en eksamen. 

Medicinerrådet om 
10. semester

Undervisningsrullene på 10. semester 
ligger i øjeblikket tilfældigt placeret før 
de kliniske ophold. 
Det giver ingen mening at have 
undervisning i neurologi lige før man 
skal have klinik i social medicin og 
derfor bør undervisningsrullene triples, 
så man får sin relevante undervisning 
umiddelbart inden sit klinikophold og 
ikke som nu, hvor den undervisning 
man modtager er tilfældigt placeret. 

Dette vil give mere sammenhæng på 
semesteret og give den studerende 
mulighed for at forberede sig bedst 
muligt på sit kliniske ophold.

Anne kæmper for:

Bedre undervisere på hele studiet
Jeg vil arbejde for et større samarbejde mel-
lem underviserne på basisdelen og dem 
i klinikken. Det vil både skabe større sam-
menhæng mellem de ting, vi lærer på Pan-
um, og dem vi lærer ude i klinikudvalgene, 
samt øge forståelsen blandt underviserne 
for, hvad vi bør kunne i sidste ende.
Desuden vil jeg arbejde for, undervisning-
skompetencer får højere prioritet både 
ved ansættelse og i planlægningen af de 
ansattes efteruddannelse.
Der er ingen tvivl om, vi bliver undervist 
af nogle dygtige mennesker. De skal bare 
blive bedre til at formidle det.

Den sidste del af studiet

Anne Holm
11 semester

Anne kæmper for:

Alternativ medicin på studiet
Det er på tide, vi på medicinstudiet 
lærer noget om alternativ medicin og 
naturlægemidler. En stor del af vores 
patienter benytter sig af disse metoder 
og når vi ikke har viden om dem kan vi 
hverken indgå i en fornuftig dialog med 
patienterne om relevansen af dem eller 
undgå potentielt farlige interaktioner 
mellem den medicin vi udskriver og 
patientens egne naturlægemidler.
MR har i samarbejde med GIM udfærdiget 
et forslag til et lille kursus om de mest 
benyttede alternative behandlingsformer 
og naturlægemidler, vi vil arbejde for, bliver 
indført på 8. semester eller 11 semester

Medicinerrådet ved KU 
Panum Instituttet, lokale 1.2.20, Blegdamsvej 3B, 2200 Købehavn N, 

tlf: 61699752, mail: medicinerrådet@punkt.ku.dk

Kandidater:
Sabrina Eliasson, 8. semester
Anne Holm, 11. semester
Joachim E. Mygh, 5. semester
Line Malmer, 7. semester
Rasmus U Pinnerup, 2. semester

Læs mere om Medicinerrådet 
og kandidaterne på:

www.mediciner.nu

Suppleanter:

Hans Jakob Hartling, 6. 
semester
Line E. Jensen, 4. semester
Steven Andersen, 4. semester 

Medicinerrådet
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www.DemokratiskMedicin.dk

Vi arbejder for:

Bedre kvali-
tetssikring af 
klinikophold.
Der skal være 
større konse-
kvens af eva-
lueringerne.

Mindre
arbejdspres
på 3. seme-
ster.

Oprydning i 
IT- junglen.
Det skal være 
let at finde 
undervis-
ningsmate-
rialer.

Kemi og 
biokemi skal 
gøres mere 
klinisk
relevant.

Mere indfly-
delse til alle 
studerende.

Den nye 
kantine skal 
være mere 
studenter-
venlig.

Og så arbejder 
vi naturligvis 
for mere 
medvind på 
cykelstierne og 
gratis kage til 
alle.

•

•

•

•

•

•

Spidskandidater:

Jens Helby 
Petersen, 6. seme-
ster. Næstformand 
for studienævnet og 
medlem af div. udvalg 
herunder. Formand 
for Demokratiske 
Medicinere.

Maria Eiholm 
Frederiksen, 7. sem. 
Medlem af studie-
nævnet og div. udvalg 
-  bla. kvalitetssik-
ringsudvalget for 
klinikophold og kan-
tinebyggeudvalget.
Næstformand i DM.

Nils Hoyer, 5. sem. 
Medlem af OSVAL-
udvalget, 4. seme-
stersudvalget samt 
kemi- revisionsgrup-
pen.

Frida Karin 
Emanuelsson, 7. 
sem. Er klar til at 
rydde op i IT- jung-
len. Måske den første 
svensker i studienæv-
net?

Karin Nielsen, 7. 
sem. Ny aktiv i DM 
-  brænder for at give 
klinikopholdene et 
kvalitetsløft.

Øvrige kandidater:

Michael Lund, 12.

Christina McMillan, 3. 

Maria Johansen, 7.

Carin Köhlberg, 10.

Meryam Javed, 8.

Jesper Park, 7.

Emelie Strannberg, 3.

Morten Harill 
Holmström, 7.

Jon “Rod” Nielsen, 6.

Anders Krantz, 7.

Anita Pedersen, 4.

Peter W. Hansen, 7.

Så er der valg til studienævnet igen!
I denne uge 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 vedkom-
mende sige studienævnet for medicin, 
akademisk råd samt universitetets be-
styrelse.

Vi stiller op!
Demokratiske Medicinere stiller naturlig-
vis 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. Her i MOK 
kan du læse et uddrag af vores politik-
program, hvor vi fortæller om nogle af 
vores ideer, til hvordan medicinstudiet 
kan forbedres. Der er ikke plads, til at 
skrive om alle de emner vi arbejder med 
her i MOK, så du kan læse mere på vores 
hjemmeside. 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 studenterpo-
litik.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
DM er en relativt ny studenterpolitisk or-
ganisation, der arbejder med en helt ny 
måde at drive studenterpolitik på. Vi tror 
på, at det skal være muligt for alle stu-
derende at få indflydelse på studenter-
politikken – også de studerende, der ikke 
selv direkte er aktive i en studenterpoli-
tisk organisation. Vi mener, at tiden for 
længst er løbet fra de traditionelle fag-
råds koncept om ”de aktives demokrati”, 
hvor kun de der tropper op til studen-
terpolitiske møder kan få indflydelse på 
studiet, mens langt størstedelen holdes 
udenfor.

Bevisbyrden bør vendes
Vi mener derfor, at bevisbyrden skal 
vendes – det bør være studenterrepræ-
sentanternes og studienævnets opgave, 
at sikre sig, at alle studerende bliver 
hørt. Samtidig lægger vi stor vægt på et 
godt samarbejde med underviserrepræ-
sentanterne i studienævnet – der opnås 
langt mere gennem dialog med under-
viserne end gennem konfrontationer og 
mindretalsudtalelser.

Demokratiske Medicinere blev dannet i 
forbindelse med studienævnsvalget sid-
ste vinter, og her fik vi 2 ud af de 5 stu-
denterpladser i studienævnet.

Hvad har vi opnået?
Som mange nok husker, var et af vores 
centrale valgtemaer sidste år, at vi ville 
arbejde for at indføre syge/re- eksamen 
på alle semestre, ved alle eksamener. Det 
er heldigvis lykkedes – vi har fået ind-
ført syge/re- eksamen ved alle eksame-
ner fra og med forårssemesteret 2008. 
Processen begyndte med, at vi gennem 
foråret fik vedtaget en række forslag i 
studienævnet om indførsel af syge/re-
eksamen på 4. semester, 11. semester 
samt 2. semesters sundhedspsykolo-
gi.  Samtidig prøvede vi af politisk vej, 
at skabe debat om det absurde i, at vi 
som medicinstuderende skulle forsin-
kes i studiet pga. manglende syge/re-
eksamen, når der samtidig er mangel 
på uddannede læger. Vi henvendte os 
bl.a. til videnskabsminister Helge San-
der og de uddannelsespolitiske ordfø-
rere for folketingets partier, hvilket førte 
til nogle interessante tilbagemeldinger 
og en række §20- spørgsmål til debat i 
folketinget. Også Jyllandsposten bragte 
på baggrund af vores henvendelse en 
artikel om problematikken. Helge San-
der besvarede vores henvendelse ved 
at love, at han ville arbejde for en æn-
dring af eksamensbekendtgørelsen, der 
pålægger universitetet at afholde syge/
re- eksamen på alle semestre. I løbet af 
sommeren blev denne ændring officielt 
udmeldt fra videnskabsministeriet, og på 
den baggrund fik Demokratiske Medici-
nere vedtaget et forslag i studienævnet 
om indførsel af syge/re- eksamen på alle 
semestre.

Vi har naturligvis også arbejdet med en 
lang række andre sager – bl.a. har vi fra 
forårssemesteret 2008 fået indført 2 
ugers læseferie inden eksamen på 1.- 5. 
semester. Vi har også fået indført eks-
tra hjælpemidler til eksamen på 4. og 5. 
semester på 2006- studieordningen, så 
man ikke længere skal udenadslære en 
masse irrelevante enzymnavne mv. I vo-
res daglige arbejde har vi ofte inddraget 
alle studerende på et semester, ved at 
uddele spørgeskemaer om studenterpo-
litiske emner ved forelæsningerne. Vi er 
stolte af, at vores koncept med at spørge 
alle studerende også har vundet indpas i 
studienævnets officielle arbejde – vi har 
bl.a. fået vedtaget, at alle studerende på 
11. og 12. semester skal spørges om de-
res holdning til 11. semesters eksame-
nerne, inden der træffes beslutning om 
hvordan eksamen skal være i fremtiden. 

Demokratiske Medicinere
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“Mit kliniske udbytte var, at jeg 
lærte at klippe med en saks.”

Klinikopholdene i medicin og kirurgi på 7. og 
9. semester udgør den praktiske grunduddan-
nelse, der forbereder os til at fungere som tur-
nuslæger. På 7. semester er det meningen, vi 
skal lære at foretage journaloptagelse og ob-
jektiv undersøgelse af patienten, samt udføre 
en række praktiske håndgreb (fx anlæggelse 
af venflon). På 9. semester skal vi arbejde mere 
selvstændigt, og i princippet kunne fungere 
som en slags mini- reservelæger.

Nogle hospitalsafdelinger er heldigvis helt i top 
– på 7. semester skriver studenterne masser af 
journaler, og får mulighed for at lægge venflons, 
katetre og sonder i hobetal. På 9. semester giver 
de gode afdelinger studenterne selvstændigt 
ansvar for, at passe forvagts- funktionen eller 
gå stuegang under adgang til supervision. 

Desværre findes der også afdelinger – specielt 
på de store universitetshospitaler – hvor forhol-
dende er langt dårligere. I evalueringerne af 7. 
og 9. semesters klinikophold kan man læse om 
studerende, der dag efter dag ender op i kaffe-
stuen, fordi de ikke kan finde en læge at følges 
med, ligesom der er studerende, som i løbet af 
et 8- ugers klinikophold, ikke får mulighed for at 
skrive en eneste journal. Der er desværre også 
enkelte afdelinger, hvor de studerende føler sig 
decideret uvelkomne – her kan det være svært 
overhovedet at få udleveret en kittel, og de stu-
derende møder måske første dag op til en mor-
genkonference, hvor de tilstedeværende læger 
overhovedet ikke er klar over, at der kommer 
studerende på afdelingen. Den slags oplevelser 
er selvsagt ikke et særligt godt udgangspunkt 
for et vellykket klinikophold.

Helt konkret arbejder vi 
for at:

Der skal udføres afdelings-
inspektioner, hvor både 
studielederen, evaluerings-
enheden, kliniske lektorer 
samt studerende deltager. 
De dårligst evaluerede af-
delinger skal naturligvis be-
søges, men også nogle af de 
højt evaluerede afdelinger er 
værd at besøge, for at lære 
af deres gode erfaringer.

Der skal være langt større 
konsekvens af de studeren-
des evalueringer af afdelin-
gerne. Når en afdeling eva-
lueres lavt, bør afdelingen 
udarbejde planer for hvor-
dan kvaliteten kan forbedres. 
Den hidtidige praksis, hvor 
evalueringerne nærmest er 
blevet arkiveret uden kon-
sekvenser, er slet ikke ac-
ceptabel.

De praktiske forhold skal 
være i orden – det kan lyde 
overflødigt at pointere, men 
det er desværre nødvendigt. 
Afdelingerne skal pålægges 
at sørge for, at alle stude-
rende kan få udleveret kittel, 
navneskilt osv. første dag, 
ligesom de studerende på 
forhånd skal have skriftlig 
information fra afdelingen, 
om hvor de første dag skal 
møde op, og hvordan afde-
lingen er organiseret. Afde-
lingerne skal også sørge for, 
at de studerende har adgang 
til et såkaldt ”studenterhyl” 
(studentertelefon), der giver 
de studerende mulighed for 
bedre deltagelse i arbejds-
opgaverne.

Sidst men ikke mindst, skal 
studienævnet være villige til, 
at fratage afdelingerne deres 
ret til at uddanne lægestu-
derende. Vi skal naturligvis 
altid forsøge at motivere 
afdelingerne til at forbedre 
forholdene først, da gule-
roden som bekendt altid er 
bedre end pisken. Men hvis 
en afdeling gennem længere 
tid evalueres meget dårligt, 
og ikke gør noget for at for-
bedre dette, skal vi i yder-
ste konsekvens være villige 
til, at stoppe med at sende 
studerende på klinikophold i 
afdelingen.

•

•

•

•

De kliniske ophold trænger til et kvalitetsløft

At kvaliteten af opholdene er svingende, er nok 
ikke så underligt. Studienævnet kan have man-
ge gode ideer om, hvad der skal ske ude på den 
enkelte afdeling, men med klinikophold på om-
kring 100 forskellige afdelinger, er det natur-
ligvis svært, at følge forholdene på hver enkelt 
afdeling. En anden væsentlig problemstilling er, 
at en række af de højtspecialiserede afdelinger 
arbejder med så specielle patientkategorier, at 
deres egnethed til klinikophold er begrænset. 
På disse afdelinger ender de studerende des-
værre alt for ofte med, blot at sidde i et ambu-
latorium og passivt kigge på.

I Demokratiske Medicinere tror vi, at kvaliteten 
af klinikopholdene kan forbedres, hvis der sik-
res bedre opfølgning og større konsekvens af 
de studerendes evalueringer. Afdelingerne skal 
i hverdagen mærke, at vi fra studienævnets side 

interesserer os for, hvordan uddannelsen 
fungerer. Der har for et par år siden været en 
ordning, hvor studienævnet sendte repræsen-
tanter for evalueringsenheden, kliniske lektorer 
samt studerende på en slags afdelingsinspek-
tioner. Her så man på, hvordan uddannelsen 
fungerede i afdelingen, og talte med både stu-
derende og afdelingens faste personale. 

Disse afdelingsbesøg blev desværre aldrig ret 
udbredte af ressourcemæssige årsager, men 
gennem det seneste halve år, har vi sammen 
med underviserrepræsentanter og evaluerings-
enheden arbejdet med en ny model for at gen-
optage afdelingsbesøgene i en moderne version. 
Vi ønsker desuden, at studielederen personligt 
skal deltage i nogle af afdelingsbesøgene, for at 
signalere, at kvalitetssikring af klinikopholdene 
er højt prioriteret fra studienævnets side.

“”Under mit ophold havde jeg 2 dage på ambulatoriet og resten som operationsassistent. Mit kliniske 
udbytte var, at jeg lærte at klippe med en saks. Enkelte af lægerne var villige til at lære fra sig, men 
størstedelen virkede meget irriterede over vores tilstedeværelse fordi vi “ikke var erfarne”. I ambula-
toriet lærte vi ikke at undersøge led, men kun at kigge på røntgenbilleder af artroseramte led. Jeg har 
ikke lavet journaloptag en eneste gang endnu.”

”Jeg har for første gang siden jeg startede på medicin studiet intet andet end ros at tilføje. 
Det var fantastisk. Ærgeligt de ikke tager 9. semester studerende også. Så ville jeg have søgt igen.”

  – anonyme studentercitater fra den officielle 7. semestersevaluering, efteråret 2006 (bragt med til-
ladelse fra evalueringsenheden)

Demokratiske Medicinere
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“Jeg har i løbet af dette semester set pusten og glæ-
den forsvinde ud af mig selv og mine medstuderende 
i takt med at puslespillet om studie, venner og familie 
og andre interesser ikke har været mulig at få til at 
passe.”

Enhver der har bestået 3. semesters anato-
mieksamen husker nok den følelse af lettelse 
der opstod, da man endelig kunne slappe 
af og ikke stresse over, hvordan det nu lige 
var med bagvæggen i spatium lateropharyn-
geum.

Der er ingen tvivl om, at anatomi er et vigtigt 
fag for lægestuderende, men kan det virke-
ligt være rimeligt at de studerende på 3. se-
mester skal slides halvt ihjel for at komme 
igennem? Det mener vi ikke i Demokratiske 
Medicinere. De officielle evalueringer af se-
mesteret har de seneste år konsekvent vist, 
at arbejdsbyrden er meget høj, og at mange 
studerende oplever dette som værende en 

stor belastning. På 2006- studieordningen 
blev kurset forlænget med to uger for at af-
hjælpe problemerne, men desværre har dette 
iflg. evalueringen kun medført et fald i det 
gennemsnitlige tidsforbrug på 2- 3 timer pr 
uge. Det vil vel og mærke sige fra ca. 60 ti-
mer om ugen, til 57,5 time – disse gennem-
snitstal er langt højere end på noget andet 
semester.

Der er heldigvis også gode ting at sige om 3. 
semester. Underviserne og kursusledelsen er 
engagerede og brænder for at lave et godt 
kursus. Specielt timerne i klinisk anatomi er 
meget roste af de studerende. Fundamentet 
for et rigtigt godt kursus er altså helt tyde-

ligt til stede – det drukner desværre bare i 
en alt for høj detaljerigdom og et alt for højt 
arbejdspres. Kigger man på lærebøgerne 
i anatomi, er de sprængfyldt med detaljer 
omkring enhver tænkelig anatomisk struktur 
– håndens ligamenter, kutane nerver, regio-
ners afgrænsninger, lymfeknuder osv. Denne 
detaljerigdom er i praksis helt unødvendig 
for en almindelig læge – selv kirurgerne ry-
ster på hovedet af detaljeniveauet i anatomi 
her på studiet. De overdrevne detaljekrav 
medfører ikke kun en høj arbejdsbyrde, men 
også at de klinisk vigtigste anatomiske em-
ner, som i høj grad er relevante for enhver 
læge, hurtigt forsvinder i mængden af lige-
gyldigt udenadslære.

Helt konkret arbejder vi for at:

Arbejdspresset på 3. semester skal sænkes markant. Dette kan foregå ved at 
skære i detaljegraden – specielt indenfor regionær anatomi, bevægeapparatet 
samt dele af embryologien. I stedet skal undervisningen og eksamen koncen-
treres om de klinisk relevante emner – der er ingen grund til, at vi skal kunne 
navnene på en lang række ligamenter, som ikke engang ortopædkirurgerne 
kan.

Dissektionskursets obligatoriske del skal kortes ned. Vi foreslår en model med 
en mindre obligatorisk del (fx 6 sessioner af 3 timer), og derudover skal de 
særligt interesserede tilbydes yderligere, frivillig dissektionsundervisning.

Neurobiokemien skal forbedres – enten ved at integrere den fuldstændigt i 
neurofysiologikurset, eller ved at flytte faget til et andet semester. Den nuvæ-
rende model for neurobiokemi fungerer slet ikke, i det faget indgår med par 
enkelte emner i spotten, som folk lærer ved at terpe et skema.

Der skal arbejdes med mere moderne og klinisk relevante måder at eksami-
nere anatomi på. Der indgår allerede i dag emner såsom ledundersøgelse i 
eksamen, men de fremstår kun som korte afbræk i en ellers meget traditionel 
eksamensform. Også spotten kan gøres mere relevant, med flere spørgsmål 
der handler om strukturernes funktion, og mindre omkring simpel navngiv-
ning.

•

•

•

•

Arbejdsbyrden på 3. semester skal nedbringes!

Internationale erfaringer
Det er tid til at arbejdsbyrden sænkes, og 
alle de unødvendige detaljer skæres væk på 
3. semester. Når man kigger på andre læ-
gestudier ude i verden, er de mange steder 
gået bort fra traditionelle anatomikurser. På 
Karolinska Instituttet i Stockholm – der er 
kendt som en af de bedste lægeuddannel-
ser i Europa – er anatomi fuldstændigt ned-
lagt som selvstændigt fag. De docerer kun 
den klinisk relevante anatomi som en del af 
mere integrerede undervisningsforløb. Sam-
tidig har de skåret hele basaldelen af studiet 
til kun at fylde ca. 2½ semester – altså kun 
omkring halvt så langt som de 5 semestres 
basalfag vi har på KU. 

Demokratiske Medicinere ønsker ikke, at 
vi i første omgang skal lave så kraftige be-
skæringer, som de har gjort på Karolinska 
Instituttet. Vi mener dog, at deres model er 
et godt eksempel på, at man med fordel kan 
uddanne klinisk dygtige læger, uden at en-
hver detalje fra anatomibøgerne skal terpes 
og eksamineres.

For at undersøge holdningen omkring 3. se-
mester, blandt et bredt udsnit af studerende, 
har Demokratiske Medicinere spurgt alle nu-
værende studerende på 3., 4. og 5. semester, 
gennem spørgeskemaer til forelæsninger. Vi 
fik i alt 209 besvarelser, 

og 87% angiver, at arbejdspresset på 3. se-
mester er ”for højt” eller ”alt for højt” i forhold 
til de øvrige semestre. Mht. dissektionsun-
dervisningen kan vi se, at der er meget stor 
spredning omkring, hvor meget dissektion 
de studerende finder relevant. Næsten 55% 
ønsker mængden af obligatorisk dissektion 
reduceret (i forhold til de nuværende 9 ses-
sioner af 3 timer), mens ca. 8% ønsker dis-
sektionskurset udvidet. Vi foreslår derfor en 
løsning med en mindre mængde obligatorisk 
dissektion (fx 6 sessioner af 3 timer), og der-
udover skal de særligt interesserede tilbydes 
yderligere, frivillig dissektionsundervisning.

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

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

Forsidemotivet er bragt med tilladelse fra Jørgen Tranum Jensen (forfatteren)

Demokratiske Medicinere
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Evidensbaseret
Studenterpolitik™

Helt konkret arbejder vi for at:

Alle studerende skal have indflydelse på studiet. Dette gøres 
lettest ved, at studienævnet nogle gange om året spørger de 
studerende om deres holdninger til, hvordan studiet bedst 
indrettes. Det er klart, at man ikke altid kan gennemføre 
hvad et flertal af studerende ønsker, fx pga. økonomiske 
begrænsninger. Trods dette må det bedst mulige udgangs-
punkt for studienævnets arbejde altid være, at vi kender til 
holdningerne blandt alle studerende. Det burde være helt 
klart, at de studerende, som rent faktisk sidder med ud-
fordringerne på et semester, også er nærmest til at have en 
mening om, hvordan det kan forbedres.

De traditionelle evalueringer af undervisningen skal have 
større konsekvenser. Når et stort antal studerende tager sig 
tid til at udfylde evalueringsskemaet, er det rimeligt at for-
vente, at de også bliver taget alvorligt. Der skal etableres 
klare retningslinjer for, hvordan kursusledere, studienævnet 
og underviserne skal reagere, når et kursus evalueres dår-
ligt. Også de godt evaluerede kurser skal i højere grad ind-
drages, så vi kan lære mere om, hvordan de “gode kurser” 
er skruet sammen.

•

•

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

Hvad I alverden har de nu fundet på!? Bur-
de de ikke hellere koncentrere sig om at 
studere?
En del studerende har formentlig bemærket, 
at vi til nøje udvalgte forelæsninger, har ud-
delt spørgeskemaer. Resultatet af disse mini-
evalueringer har vi brugt til at sikre, at de 
beslutninger studienævnet har truffet, rent 
faktisk er i overensstemmelse med ønskerne 
blandt et flertal af de studerende. Vi har også 
benyttet resultaterne til at undersøge, hvilke 
studiemæssige forhold, der bør sættes mere 
fokus på. Eksempelvis spurgte vi i foråret alle 
studerende på det daværende 4. semester, 
hvordan eksamen på semesteret kunne for-
bedres. Dette førte til, at vi i studienævnet har 
fået indført flere hjælpemidler til eksamen i 

biokemi, således mængden af udenadslære 
reduceres markant. At disse hjælpemidler så 
har været ualmindeligt længe undervejs, pga. 
udtalt sløvhed fra biokemifagets side, er en 
anden og mere sørgelig historie. Heldigvis er 
hjælpemidlerne nu endeligt blevet udsendt 
til alle studerende på semesteret. 

I det mere langsigtede arbejde kan alle stu-
derende også med fordel inddrages. Da vi i 
Demokratiske Medicinere skulle udforme vo-
res politikprogram for det næste år, ville vi 
gerne vide mere om de studerendes holdning 
til en række emner. Vi spurgte derfor, via 
spørgeskemaer til forelæsningerne, alle stu-
derende på 3.- 5. semester om deres ople-
velser og holdninger omkring anatomikurset 
på 3. semester. Dette har ført til, at vi i vores 
politikprogram har kunnet fokusere direkte 
på de problemer, mange studerende oplever 
på semesteret. På samme måde spurgte vi de 
studerende på 1. og 2. semester om deres 
oplevelser med Panums IT- systemer (Sylla-
bys, Absalon, SIS osv). Dette har medført, at 
vi nu kan tage fat på, at løse de problemer 
mange studerende oplever omkring uover-
skuelighed i skemaer og undervisningsma-
terialer på nettet.

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

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

Hvad med alle fakultetets officielle evalu-
eringer?
En anden vigtig del af den evidensbaserede 
studenterpolitik er, at alle evalueringer skal 
tages seriøst af studienævnet. Der har des-
værre i en del år været en tendens til, at eva-
lueringerne ikke i særlig høj grad blev ind-
draget i studienævnets arbejde. Eksempelvis 
blev vores alle sammens hadefag ”TAS” eva-
lueret helt i bund gennem 5 år, før det ende-
lig blev revideret. 

Heldigvis er der forbedringer på vej!
Som de fleste har opdaget, er der nemlig i år 
tiltrådt et helt nyt studienævn, med store ud-
skiftninger blandt både studenterrepræsen-
tanter og underviserrepræsentanter. Dette 
har medført en ny tilgang til evalueringerne 

fra studienævnets side – nu bliver de rent 
faktisk ofte bragt op i studienævnsdiskus-
sionerne, og der er en del eksempler på at 
resultatet af evalueringerne, har haft stor 
betydning i forhold til studienævnets beslut-
ninger.

Spørg ikke hvad evidensbaseret studen-
terpolitik kan gøre for dig – spørg hvad 
du kan gøre for evidensbaseret studen-
terpolitik!
Derfor vil vi gerne opfordre alle studerende 
til at hænge i og give fagenes evalueringer 
en chance. Vi ved godt, at det er de samme 
spørgsmål der altid stilles, men disse evalu-
eringer er noget af vores bedste ammunition, 
når vi i studienævnet skal argumentere for 
at kurserne må forbedres. Det er klart, at vi 

som studenterpolitikere står meget stærkere 
i forhold til kursusledere og undervisere, når 
vores ønsker om ændringer ikke blot er ba-
seret på personlige holdninger eller løse ryg-
ter, men derimod på kolde, hårde data der 
bygger på samtlige studerendes holdninger. 

Desværre er svarprocenterne på de officielle 
evalueringer noget lave, hvilket medfører, at 
nogle undervisere betvivler deres validitet. 
Derfor vil vi gerne opfordre jer alle til, at be-
svare dem og derved sikre vores ammunition 
til at drive ”Evidensbaseret Studenterpolitik”. 
Til gengæld vil vi gerne love, at gøre alt hvad 
vi kan for at sikre, at resultatet af jeres eva-
lueringer får konsekvenser i forhold til plan-
lægningen af studiet. 

Demokratiske Medicinere
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Der skal ryddes op i IT- junglen!
Helt konkret arbejder vi for at:

Alt undervisningsmateriale samt alle informationer om 
kurserne skal samles under Absalon. Dette inkluderer 
målbeskrivelser, øvelsesvejledninger, forelæsningsno-
ter, læselister, eksamensopgaver osv.

Der skal ansættes studentermedhjælpere til at drive 
Absalon og organisere alt det materiale som findes på 
nettet.

Materialet skal være ordnet efter ét logisk system, som 
er ens for alle kurser, alle undervisere og alle semestre.

Flere undervisningsmaterialer bør være tilgængelige på 
nettet. Der er desværre stadig mange forelæsere der 
ikke lægger deres slides online.

Der bør afprøves nye tekniske muligheder i undervis-
ningen. Hvis de fungerer og evalueres positivt, skal de 
integreres i den traditionelle undervisning.

•

•

•

•

•

Lægestudiet skal uddannede 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 rekruttere flere læger til at undervise i faget. Eksem-
pelvis 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 
identificere uorganiske stoffer vha. deres flammefarver, og mere tid på øvelser 
der har klinisk relevans. Der er ingen grund til at genudsende gymnasieke-
mien.

Eksamensniveauet på 1. semester skal gøres mere realistisk – det er ikke ri-
meligt, 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, biokemi, genetik og histologi af kompetente un-
dervisere 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 øvelses-
kursets 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.

•

•

•

•

•

Der skal ryddes op i IT- junglen, og 
kemi- undervisningen skal centreres om 
det klinisk relevante

Læs mere om vores holdninger til IT, kemi, biokemi og meget andet på www.DemokratiskMedicin.dk

Demokratiske Medicinere
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Hvad er nu dét hér valg-noget?
For visse folk kommer det måske som en overraskelse, andre har set frem til det i 
månedsvis. Det er tid til valg! Der skal vælges i alt 5 studerende til studienævnet, 3 
studerende til Akademisk Råd ved Sund-fakultetet, samt 2 studerende til Bestyrelsen 
for KU. Nedenfor er en lille crash-guide til hvad det er valget går ud på - flere oplysnin-
ger kan findes på http://www.ku.dk/valg/

Glædeligt valg!
Mvh. Jannie Pedersen

Ansvarshavende på MOKHvad er Studienævnet?
Studienævnet for Medicin er ansvarlig for 
undervisningen på medicinstudiet. Studie-
nævnet vedtager ændringer i studieordnin-
gen og tager stilling til dispensationsan-
søgninger fra studerende, som ønsker flere 
eksamensforsøg eller tidsfristforlængelser. 
Nævnet tager også stilling til fagenes pen-
sum og behandler klager over undervisnin-
gen, evaluerer fagene m.v. 
Studienævnet har 10 medlemmer, hvoraf 
5 af medlemmerne vælges blandt de stu-
derende og de andre 5 blandt studiets un-
dervisere (herunder studielederen, som er 
formand for Studienævnet). Der er valg til 
studienævnet på lærersiden hvert tredje år 
og på studentersiden hvert år, dvs. NU!

Læs mere på http://medicin.ku.dk/studienaevn/

Hvad er Akademisk Råd?
Akademisk Råd arbejder med strategier for forskn-
ing, uddannelse og vidensudveksling, og rådgiver 
dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rå-
det står desuden for sammensætning af faglige ud-
valg, der skal bedømme ansøgere til faste videnska-
belige stillinger, det tildeler ph.d.- og doktorgrader, 
og det udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske 
forhold.
Der skal vælges 3 studerende fra Sund til Akademisk 
Råd.

Læs mere på 
http://sund.ku.dk/fakultetet/ledelse/raad_og_udvalg/#AR

Hvad er Bestyrelsen for KU?
KU’s Bestyrelse har til opgave at varetage uni-
versitetets interesser som uddannelses- og 
forskningsinstitution, herunder at fastlægge 
retningslinier for universitetets organisation, 
langsigtede virksomhed og udvikling.
Bestyrelsen har (for øjeblikket) 16 medlemmer: 
9 udefra kommende (eksterne) medlemmer, 
3 medlemmer valgt af og blandt universitetets 
videnskabelige personale (VIP’er - herunder 
ansatte ph.d.-studerende) 2 medlemmer der 
vælges af og blandt det teknisk-administrative 
personale (TAP’er), og 2 medlemmer, der vælges 
af og blandt universitetets studerende. De stud-
erende vælges for en periode på 1 år, mens alle 
de andre vælges for 4 år ad gangen. Så de bes-
tyrelsesmedlemmer du skal stemme om denne 
gang, er altså studenterrepræsentanterne.

Læs mere på http://www.ku.dk/Ledelse/bestyrelse/

Hvad gør jeg?
Du kigger posten (den rigtige papirs-retro-post) 
igennem, og kontrollerer at du har modtaget din 
stemmeseddel! Derefter kontrollerer du at du har 
modtaget den rigtige stemmeseddel, så du kan 
stemme til ovennævnte valg. Så sætter du kryd-
ser (ikke obligatorisk). Vigtigst af alt: Du putter 
stemmeseddelen i den medfølgende frankerede 
returkuvert, og propper den i en postkasse! 
Ikke særlig svært, vel!? Alligevel har stemme-
procenten ved disse slags valg ofte været skræm-
mende lav – så husk det lige i år, ik?

Vigtige Datoer
3. dec. 2007 - Stemmemateriale udsendes
13. dec 2007 - Frist for at klage over manglende 
eller forkert stemmemateriale
17.dec 2007 - Frist for at aflevere stemmes-
edler til valgsekretariatet. Stemmesedler der er 
modtaget med posten d. 18. dec. betragtessom 
rettidigt indleveret
20. dec 2007 - Valgresultatet offentliggøres

Guide til Valget
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

VB MEDDELSER

ANNONCER NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

FADLS VAGTBUREAU STORE JULE QUIZ  
Præmier (alle bøger er fra FADLs 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. Julequizen er kun for 
medlemmer, husk derfor at oplyse navn, Cpr og tlf.nr. De heldige vindere vil bliver kontaktet pr. 
telefon i uge 50

Info:  Løn og åbningstider i julemåneden

Lønudbetalingen for december fi nder allerede sted 
fredag den 21. december.
(sidste rettidige afl evering er søndag d. 16. kl. 08.00 – 
hvor postkasserne tømmes)

Vagtbureauets administration og kursusafdeling holder 
ferielukket fra og med fredag den 21. december til og 
med tirsdag den 1. januar. Vagtafdelingen kan kontaktes 
som normalt.

Vagtbureauets administration og kursusafdeling lukker kl. 
11.30 fredag den 7. december samt kl. 13.00 fredag den 
14. december. 

Vagtbureauet  ønsker alle vagttagere en 
glædelig jul samt godt nytår.

1607 - STIKKERHOLD PÅ HILL-
ERØD SYGEHUS SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER.
 
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 
Hillerød Sygehus søger 4-5 nye stikkere med 
ansættelse pr. 1. oktober 2007. Arbejdet foregår 
i ambulatoriet 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 – le-
dige 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 

•
•

•

•

•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist:
Den 7. Dec 2007 kl. 10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold

•
•
•
•
•

OBS!

ÆNDRING AF ADGANGSKODE!

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 BRAND-
KURSUS. 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 – introduk-
tionen 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!

INDRE ORGANER
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SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!

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

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

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 7.dec 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

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

EKG- OG BLODPRØVETAGN-
INGSHOLD 1601 PÅ RH SØGER 
NYT MEDLEM.

Vi er et hyggeligt lille hold på 5 personer der 
søger et nyt medlem pr. 17. december 2007.

Vores arbejdsopgaver består i EKG- og blod-
prøvetagning på onkologiske ptt. 
Vi har eget kontor i stueetagen, hvor man er 
på vagt alene og hvor ptt. henvises til fra de 
onkologiske ambulatorier på RH. Vi har et godt 
samarbejde med blodprøvetagningen og med 
vores stamafdeling 5042. 

Herudover har vi nogle sekretærvagter, primært 
efter endt vagt som EKG-tager, hvor vi skriver ca. 
3 timer på ambulatoriet. 
Der er holdmøde 1 gang om måneden hvor 
vagter og bagvagter fordeles. 
Arbejdstiden er man- fre 9-13 som EKG-tager og 
ca. 3 timer i forlængelse heraf som sekretær. Efter 
oplæring som sekretær vil der ligelsedes være 
mulighed for at arbejde aften, hvis ønskeligt. Vi 
arbejder ikke på helligdage.

Krav:
min. 150 SPV-timer
erfaring i blodprøvetagning 
fl eksibilitet og selvstændighed
tage 4-6 vagter/md
kunne tage 1 vagt d. 27/12 eller d. 28/12
blive på holdet min. ½ år, gerne længere
komme til holdmøde d. 14/12 kl. 15:30
gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, 
både som EKG-tager samt som sekretærvikar.

Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 12. dec. 2007 kl. 12.00.
Ansøgning sendes til www.fadlvagt.dk- For med-
lemmer tilmelding til hold- mærket ”hold 1601”. 

Ønsker du yderligere information, er du velkom-
men til at kontakte holdleder 
Dorte Nørøxe på dnoroxe@stud.ku.dk eller på 
mobil 50573919 

•
•
•
•
•
•
•
•

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS SØGER NYT MEDLEM.

Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

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

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om 
måneden.
Gyldigt akkrediteringskort.
Du skal have lyst til blive på holdet i en 
længere periode. 
Du skal kunne komme til ansættelsessamtale 
på Klinisk Biokemisk afdeling på Roskilde 
Sygehus i  starten af september.
Du skal kunne deltage i oplæring i septem-
ber/oktober måned

Oplæringen er lønnet. Stikkererfaring er ikke 
nødvendig. Alle får oplæring i både blodprøve-
tagning og EKG.

Ansøgningsfrist: 
Fredag 17.december kl. 10.00 (med angivelse af 
semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – 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.

•
•

•
•

•

•

BIOPSIHOLD 1611 PÅ HÆMA-
TOLOGISK AFD. L121 PÅ HERLEV 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER 

Vi er et hold på 7 personer, som søger to nye 
medlemmer, da to af os stopper til foråret. Job-
bet består af, at udføre knoglemarvsbiopsier på 
mistanke om leukæmi eller lymfekræft samt ind 
i mellem at udføre venesectio. Jobbet er lægef-
agligt relevant, da disse procedurer er gode at 
have styr på inden turnus. 

Vagterne afholdes mandag og torsdag 9-14 
samt tirsdag og onsdag 9-15 

Krav: 
Min. 6.sem. 
Min. 200 SPV timer 
Kunne afholde 3 følgevagter (lønnede) i 
løbet af december og januar 
Begynde at tage vagter i februar 
Blive på holdet i min. 1 år 
Kunne afholde min. 3 vagter månedligt også i 
eksamensperioden 

Ansøgningsfrist:
12. December via www.fadlvagt.dk – for med-
lemmer – ledige hold – tilmelding til hold – Mær-
ket ”Hold 1611” til vagtbureauet 

Evt. yderligere spørgsmål: Signe Bruun Munks-
gaard tlf: 22462322 

•
•
•

•
•
•

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. novem-
ber 

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.

•
•
•
•
•

SPV-HOLD 1508
Thoraxkirurgisk afdeling, Gentofte 
Hospital

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

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

Holdet skal dække :
Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter 
weekend
   
Krav til ansøger : 

Min. 100 SPV- timer
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet 
over en længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Ansøgningsfrist :
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 

•
•
•
•

INDRE ORGANER
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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 

SÅ ER HELE SPV-KURSUSPLANEN FOR FORÅRET 2008 KLAR.
Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, dog vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet.
Husk: 
For at tilmelde dig skal du være medlem af FADL, være startet på medicinstudiet og du skal kunne deltage i al undervisningen på de hold du søger.
Tilmeldingen foregår via hjemmesiden www.fadlvagt.dk

INDRE ORGANER
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Modul F08-01 F08-02 F08-03 F08-04 F08-05 F08-06 F08-07 F08-08 F08-09 F08-10 

A+B PA: Mandag 25.02. PA: Mandag 03.03. PA: Lørdag 08.03. PA: Lørdag 08.03. PA: Tirsdag 25.03. PA: Mandag 31.03. PA: Lørdag 12.04. PA: Lørdag 12.04. PA: Mandag 21.04. PA: Mandag 05.05. 
Test og introduktion. 17:15 – 20:45  17:15 – 20:45 09:00 – 12:30 13:00 – 16:30 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 09:00 – 12:30 13:00 – 16:30 17:15 – 20:45 17:15 – 20:45 
PANUM/  3½ time            

D – Hud og infektioner PA: Tirsdag 26.02. PA: Tirsdag 04.03. PA: Mandag 10.03. PA: Tirsdag 11.03. PA: Onsdag 26.03. PA: Tirsdag 01.04. PA: Mandag 14.04. PA: Tirsdag 15.04. PA: Onsdag 23.04. PA: Tirsdag 06.05. 
Somatik.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
PANUM/            
E FRB: Onsdag 27.02. FRB: Onsdag 05.03. FRB: Søndag 09.03. FRB: Søndag 09.03. FRB: Tirsdag 01.04. FRB: Tirsdag 08.04. FRB: Tirsdag 15.04. FRB: Onsdag 16.04. FRB: Tirsdag 29.04. FRB: Onsdag 07.05. 
Forflytning I.  3,45 time 17:00 – 20:45 17:00 – 20:45 09:00 – 12:45 13:15 – 17:00 17:00 – 20:45 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: Mandag 03.03. PA: Torsdag 06.03. PA: Tirsdag 11.03. PA: Onsdag 12.03. PA: Torsdag 27.03. PA: Onsdag 02.04. PA: Onsdag 16.04. PA: Mandag 14.04. PA: Torsdag 24.04. PA: Torsdag 08.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
PANUM/            
G – Ernæring + udskillelser FRB: Torsdag 28.02. FRB: Lørdag 08.03. FRB: Lørdag 15.03. FRB: Onsdag 26.03. FRB: Onsdag 02.04. FRB: Onsdag 09.04. FRB: Tirsdag 22.04. FRB: Onsdag 23.04. FRB: Tirsdag 06.05. FRB: Onsdag 14.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 09:00 – 13:00 09:00 – 13:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 
FRB/            
H - Kredsløb PA: Onsdag 05.03. PA: Onsdag 12.03. PA: Torsdag 13.03. PA: Mandag 10.03. PA: Mandag 07.04. PA: Torsdag 10.04. PA: Onsdag 23.04. PA: Tirsdag 22.04. PA: Torsdag 08.05. PA: Mandag 19.05. 
Somatik.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
PANUM/            
I – Repetition 1 + BT RH: Tirsdag 11.03. RH: Mandag 17.03. RH: Tirsdag 01.04. RH: Torsdag 03.04. RH: Mandag 14.04. RH: Torsdag 17.04. RH: Onsdag 30.04. RH: Mandag 05.05. RH: Torsdag 15.05. RH: Torsdag 22.05. 
Somatik.  4 timer 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 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: Tirsdag 04.03. PA: Tirsdag 11.03. PA: Onsdag 12.03. PA: Torsdag 13.03. PA: Mandag 31.03. PA: Torsdag 03.04. PA: Torsdag 17.04. PA: Mandag 21.04. PA: Onsdag 07.05. PA: Torsdag 15.05. 
Somatik.  3½ time 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 
PA/            
K - Hygiejne RH: Mandag 10.03. RH: Lørdag 15.03. RH: Lørdag 29.03. RH: Lørdag 29.03. RH: Torsdag 10.04. RH: Lørdag 12.04. RH: Torsdag 24.04. RH: Mandag 28.04. RH: Tirsdag 13.05. RH: Tirsdag 20.05. 
Somatik.  3½ time 17:30 – 21:00 09:30 – 13:00 09:00 – 12:30 13:00 – 16:30 17:30 – 21:00 09:30 – 13:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00 
RH/            
L – Repetition 2 RH: Torsdag 13.03. RH: Tirsdag 25.03. RH: Mandag 07.04. RH: Tirsdag 08.04. RH: Tirsdag 15.04. RH: Mandag 21.04. RH: Tirsdag 06.05. RH: Torsdag 08.05. RH: Mandag 19.05. RH: Mandag 26.05. 
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 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 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 18:45 – 21:00 
RH/            
M PA: Lørdag 08.03. PA: Lørdag 29.03. PA: Lørdag 05.04. PA: Lørdag 05.04. PA: Lørdag 12.04. PA: Lørdag 26.04. PA: Lørdag 26.04. PA: Lørdag 19.04. PA: Lørdag 17.05. PA: Lørdag 17.05. 
Psykiatri.  6 timer 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 09:00 – 15:00 
PANUM/            
N RH: Søndag 09.03. RH: Søndag 30.03. RH: Søndag 06.04. RH: Søndag 06.04. RH: Søndag 13.04. RH: Søndag 27.04. RH: Søndag 27.04. RH: Søndag 20.04. RH: Søndag 18.05. RH: Søndag 18.05. 
Praktisk psykiatri.  3 timer 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 12:30 – 15:30 09:00 – 12:00 12:30 – 15:30 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 12:30 – 15:30 
RH/           

O FRB: Mandag 07.04. FRB: Mandag 14.04. FRB: Mandag 21.04. FRB: Mandag 28.04. FRB: Mandag 05.05. FRB: Tirsdag 13.05. FRB: Mandag 19.05. FRB: Mandag 26.05. FRB: Mandag 09.06. FRB: Mandag 16.06. 
Forflytning II.  3 timer 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 17:30 – 20:30 
FRB/            

Opgaveaflevering: VB/ Fredag 04.04. kl. 13 Fredag 11.04. kl. 13 Torsdag 17.04. kl. 13 Fredag 25.04. kl. 13 Onsdag 30.04. kl. 13 Fredag 09.05. kl. 13 Fredag 16.05. kl. 13 Fredag 23.05. kl. 13 Fredag 06.06. kl. 13 Fredag 13.06. kl. 13 
P -  RH: Onsdag 09.04. RH: Onsdag 16.04. RH: Onsdag 23.04. RH: Tirsdag 29.04. RH: Onsdag 07.05. RH: Onsdag 14.05. RH: Onsdag 21.05. RH: Onsdag 28.05. RH: Onsdag 11.06. RH: Onsdag 18.06. 
Behovsopgave + Rep.  3 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 16:45 – 19:00 eller 
Holdopdelt 2:15 timer 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 19:15 – 21:30 
RH/            
Q 
Eksamen.  1 time   

FRB: Torsdag 10.04. FRB: Torsdag 17.04. FRB: Torsdag 24.04. FRB: Onsdag 30.04. FRB: Torsdag 08.05. FRB: Torsdag 15.05. FRB: Torsdag 22.05. FRB: Torsdag 29.05. FRB: Torsdag 12.06. FRB: Torsdag 19.06. 

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 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: Mandag 14.04. VB: Mandag 21.04. VB: Mandag 28.04. VB: Mandag 05.05. VB: Tirsdag 13.05. VB: Mandag 19.05. VB: Mandag 26.05. VB: Mandag 02.06. VB: Mandag 16.06. VB: Mandag 23.06. 
Orientering.  2 timer 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 
VB/           
Y 06.03. eller 03.04. 10.03. eller 17.03. 17.03 eller 26.03. 01.04 eller 02.04. 08.04. eller 16.04. 16.04. eller 14.04. 21.04. eller 29.04. 29.04. eller 17.04. 22.04. eller 26.05. 26.05. eller 13.05. 
Genoplivning.  3 timer 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 17:20 – 20:30 
X Torsdag 21.02. Tirsdag 18.03. Torsdag 27.03 Mandag 31.03. Onsdag 09.04. Tirsdag 15.04. Mandag 28.04. Torsdag 24.04. Mandag 05.05. Onsdag 21.05. 
Brand.  3 timer 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 16.30 – 19.30 
R 
Følgevagter 2 x 8 timer 

Indenfor perioden: 
17.03 – 02.04. 

Indenfor perioden: 
26.03. – 09.04. 

Indenfor perioden: 
09.04. – 15.04. 

Indenfor perioden: 
09.04. – 23.04. 

Indenfor perioden: 
16.04. – 25.04. 

Indenfor perioden: 
22.04. – 07.05. 

Indenfor perioden: 
07.05. – 14.05. 

Indenfor perioden: 
13.05. – 21.05. 

Indenfor perioden: 
20.05. – 04.06. 

Indenfor perioden: 
27.05. – 11.06. 

VB’s  2. time Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu Ikke fastlagt endnu 
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 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 1/2 kl. 10 Torsdag 7/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 Torsdag 14/2 kl. 10 Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 28/2 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Torsdag 6/3 kl.10 Onsdag 26/3 kl.10 Onsdag 26/3 kl.10 
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GENERALFORSAMLING 
OG JULEHYGGE 
fredag d. 14. december kl. 15.00 i 
MOKs lokale, lok. 9.2.1

INFO OM PHILM 
(Panum Handheld Industrial Light and Magic)

Aktiviteter:
Vi har digitalt videokamera, stativ og rediger-
ingsudstyr. Medlemmer kan låne kameraet til at 
lave egne filmproduktioner -uanset projekttype. 
Styregruppen laver desuden undervisningsfilm-
projekter som man også kan deltage i. 

Nuværende projekter:
Infektionshygiejne (færdig forår 2008)
Håndkirurgi/-dissektion (start 2008)
Neurologisk Undersøgelse (færdig 2006)
Neurologisk Undersøgelse II.. (mulig opstart 08)

Hvem kan være med:
Alle studerende ved SUND, 50 kr. pr. semester, 
med mindre man deltager aktivt i undervisnings-
filmproduktionen.

Dagsorden
1. Tilbagemeldinger fra bestyrelsen
2. Update og info om igangværende projekter
3. Fremlæggelse af budget
4. Godkendelse af budget
5. Valg af bestyrelse
6. Evt

- Vil du være med til at lave 
undervisningsfilm?
- Vil du filme Medicinerrevyen?
- Vil du filme kusine Ida's 
konfirmation?
Så kom til mødet d. 14. dec. kl 15. på 
MOK.

Kontaktoplysninger 
info@panum-philm.dk
www.panum-philm.dk

Mvh Jakob Thomsen/Mav
Formand for PHILM

SCOREBOGEN
Bogen er forsinket fra trykkeriets 
side..

Vi forventer at kunne dele den ud 
i næste uge, senest torsdag d. 13., 
så hold øje med punkt.ku.dk og 
opslag på Panum.

Vi prøver desuden at skaffe et 
par eksemplarer til pre-release-
fremvisning i fredagsbaren på 
fredag. 
Men vi er også lidt fjollede..

Julehilsner fra Scorebogen 07

Sådan ser den ud!

PIPPI
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum 
Instituttet vil gerne invitere alle 
medicinstuderende med interesse for 
pædiatri til det første i en lang række 
foredrag. 
Denne gang vil foredragsholderen være Klaus 
Børch, der til dagligt fungerer som børnelæge.
Mødet vil komme til at foregå i FADLs mødelokale 
på kemigangen tirsdag d. 11/12 kl. 17

Har du nogle spørgsmål omkring mødet, eller i 
det hele taget til pædiatrigruppen kan du maile 
til pps@punkt.ku.dk.

Vi glæder os meget til at se jer!

PMS Præsenterer: 
FOREDRAG OM 
DEPRESSION
12. december 2007 kl. 16-17.30
Sted: Henrik Dam-auditoriet
Titel: Hvad er depression? Hvad er sorg, krise og 
stress? ..og hvad er forskellen?
Forelæser: Lars Vedel Kessing, professor, over-
læge, dr.med., Psykiatrisk Klink, Rigshospitalet

Er du ved at drukne i kærestesorger? Og er det 
egentlig en depression? Eller sorg? Eller?????
Eller synes du bare, at det kunne spændende at 
lære noget mere om disse hyppige sindstilstande? 
Så mød op til dette foredrag med en af Danmarks 
førende læger på netop dette område, Lars Vedel 
Kessing fra Rigshospitalet.

Mvh. Andreas Hoff, næstformand i PMS

STUDENTERKLUBBEN

Sidste Laaaang fredagsbar
Hohohohohooo!! 
Sidste lange fredagsbar løber af stablen på fredag 
d.7. december. Klubben er pyntet op til julebal 
så kom ned og ønsk god jul til dine studiekam-
merater og nyd at der stadig er laaaang tid til 
din eksamen.

Huskeliste til fredagsbaren:
- Studiekort
- Evt. en ven(inde)
- Tørst og julestemning
- Ikke dine pæneste dyreste noget som helst, da 
garderobe er på eget ansvar.

Dørene har åbent fra 11-23 og baren lukker for ud-
skænkning 23.30. Området bag bar og baglokaler 
er kun for HG’ere.

Studenterklubben holder 
eksamenslukket fra mandag d.10.
december.

Tak for et godt semester og glædelig jul!
Mvh.
Husguppen

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

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

Dato: Tirsdag den 11. december kl. 16.30-18.00
Sted: Gammelgårdsvej 10, Farum (lige ved sta-
tionen)

Arrangementet er åbent for alle. SIMS medlemmer 
får betalt transporten såfremt man ikke ønsker 
at cykle.

Tilmelding på: torpedo@stud.ku.dk

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

Mange hilsner
SIMS

Eksamensstress?    Regnvejr?    Kulde?
FÅ EN STOR 
OPLEVELSE AT SE 
FREM TIL!

TAG PÅ RESEARCH EXCHANGE ! ! ! – FORSK 
I UDLANDET ! ! !

Vi har pladser tilbage i:
Canada, Brasilien og Spanien
(der er varmt og dejligt!)
OBS: Evt. mulighed for at skrive OSVAL 1 i forbin-
delse med udvekslingsopholdet!
Interesseret?
Skriv til l_h_andersen@hotmail.com
eller ring 61 26 83 13

INDRE ORGANER



28

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 49
I dette sidste nummer af MOK vil vi gerne ønske 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
 
Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

”Simpsonize me!”: Dear God, just give 
me one channel!
I Springfield og hos familien Simpson er bøn en 
– nogenlunde – naturlig del af livet. Vi ser dem 
temmelig ofte bede bordbøn og heller ikke sjældent 
begive sig ud i ønske-bønner eller takkebønner.

I USA beder 90 % af alle amerikanere somme tider; 
75 % gør det dagligt; over 50 % beder bordbøn om 
ikke ved hvert måltid, så i hvert fald ofte. Tallene 
i Danmark er nok betydeligt lavere; vi har med 
tiden droppet næsten enhver form for praksis i 
forbindelse med vores religion, og for rigtig mange 
danskere er bøn noget helt og aldeles fremmed. 
Tanken om at bede om noget konkret virker for 
mange lidt primitiv og den ydmyghed, som kan 
ligge i en takkebøn, er også temmelig umoderne. 
Men måske kan vi forbinde os med den tilgang til 
bøn, som man ofte støder på hos the Simpsons – og 
dermed begynde at overveje, hvad meningen med 
bøn egentlig er. 

Homer har et forhold til Gud, som er mere formet 
af en magisk forestilling om Gud end en egentlig 
ægte religiøs tilgang. Han prøver at manipulere 
med Gud for at få sine egne ønsker igennem i ste-
det for ydmygt at lægge sit liv og sine fordringer 
i Guds hænder. 

Ofte, når Homer henvender sig til Gud, er det for at 
få et helt konkret ønske opfyldt: da Homer mangler 
billetter til en vigtig kamp, ønsker han ”God, if 
you are really a God, you’ll give me tickets to that 
game.” Og ofte bliver disse ønsker opfyldt – men 
som regel med ”a twist”. I det pågældende tilfælde 
går der kun få sekunder inden Ned Flanders, den 
fromme og utålelige nabo, som Homer gør meget 
for at undgå, ringer på og inviterer Homer med 
til kampen. Pas på hvad du beder om! Måske får 
du det! I en religion, der har den frie vilje som en 
kerneværdi, er der ingen garanti for, at det, som et 
menneske virkelig ønsker, kan føre det i en anden 
retning end den umiddelbart ”gode”.

Uanset hvad man beder om eller hvordan man gør 

det, er bøn dog et udtryk for en indsigt i, at man 
ikke nødvendigvis er centrum i alle forhold i ens 
eget liv. Og ikke nødvendigvis ansvarlig for alt, 
hvad der sker eller ikke sker i ens liv.

Vi slutter helt fromt. I salmen ”Det er så yndigt 
at følges ad”, der ofte bruges til bryllupper findes 
ordene: Det er så yndigt at følges adfor to, som 
gerne vil sammen være; da er med glæden man 
dobbelt glad og halvt om sorgen så tung at bære. 
Den sandhed kan man jo gøre til sin egen og glæde 
sig, hvis man har et menneske, som man kan dele 
sorger og glæder med – og bruge bønnen som en 
anden udgave af denne gode dele-logik. 

Venlig hilsen
Lise Lotz

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

Vi supplerer strikkeriet med juleforberedelser i 
køkkenet den 13. december og den 20. holder vi 
ekstra hyggelig juleafslutning.
Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 
Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste – 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

SYMS’ERS JUL:
-et lille juleeventyr fra SYMS. 

Jeg glæder mig i denne tid
Nu kommer eksamen – stor og blid
Og dermed også julens komme.
Og vi hver dag til biblo går
Klokken 8 præcis vi der står
Som SYMS medlemmer flittige og fromme

På bib jeg læser bøger glad
Gennem Geneser jeg ryger blad for blad 
Som en ægte julebebuder
Udfolder han lystigt sin viden
Om elastiske arterier og sinusoiden
Stellate objekter ses uden for vore ruder.

Lampens 60 watt er skarpe denne dag
Gennem linsen, Vitreum og direkte til Retina
Aktionspotentiale startes pr. refleks
En, to eller ti
Alle Retinas lag kan vi li’
Ryger direkte til synscortex

I Lundsgaard holder Tranum julehygge
Hvor Crista neuralis foldes stykke for stykke
Studenterne klapper måbende i
Så tager han modellervoks så lang
Og vupti der er en øregang!
Men hvor er Chorda tympani?

Tranum kan se Morten Møller vandt
Dette er korrekt- Ikke sandt?
Hr. Møller tager tråden op:
”Højt i 3. ventrikels top stråler en kirtel fin.
Fyldt med hormonet melatonin.
Regulerer døgnrytmen i hele vor krop.”

Maven knurrer og jeg i kantinen går
Har spist der godt i snart et år
Men buffeten den står der og lokker
Steg og små lune frikadeller
Lukker kortvarigt munden på jeres fortæller
Åh ja det er jul- og kimer i klokker

Øv bøv, jeg fatter ikke et klap
Jeg har jo glemt min lediglap
Det er spild af en god læsepladZZ
Bibliotekarerne hilser mig velkommen tilbage
Kigger strengt uden at klage
Tilbage til Geneser og fuld gaZZ

På bib forstyrres den søde julefred
”Klik klak klik klak”- stiletter på vej herned
Åhh jeg bliver helt trist!
Havde hun læst i Finn B. og givet os andre ro
Ville hun sikkert gå i fodformede sko
Om 5 år må pigen til bandagist

Jeg har solgt min sjæl til Poul Erik Høyer
For ham jeg nu  både nejer og bøjer
Og bakser med præparater
Fra karrene fisker jeg arme og ben
Jeg er nu Poul Eriks øjesten 
Og helt uden kammerater

Så jeg iler til studievejledning
Her hjælpes alle både kristen og hedning 
Præsten lokker med bønner
Jeg spiser dem alle og takker amen
Nu helt befriet for skylden og skammen
Jeg ved at det sig lønner

Nål der er grøn, gul og blå
Den sidder i en hallux=storetå
På tør hersker farvekodernes magt
Rete venosum dorsalis manus
Placeret en ubetydelighed lateralt for anus
3. semester tag jer i agt!

Åh, jeg må væk til et refugium
Er der mon et læserum?
 I 15.2.07  samles mine tanker
Med velbevaret læseglød
Søger jeg hjem til familiens skød
Retrosternalt for julen mit hjerte banker.

På vegne af SYMS 
– Lærke Taudorf og Michael 

Wilhelmsen

IMCC 
EXCHANGE

IMCC EXCHANGE 
HOLDER 
MÅNDESMØDE
I IMCC-LOKALET TIRS D. 11 kl  16

Måndesmøde med Gløgg, Æbleskiver og ekstra 
hygge. Nye ansigter der har lyst til involverer sig 
i  Exchange eller bare høre mere om hvad vi laver 
er meget velkomne!

IMCC Månedsmøde d. 
5 December kl. 17:00 
På IMCC Kontoret
 
Imcc holder månedsmøde d. 
5/12 og alle interessered er
velkomne til at møde op og finde ud af hvad IMCC 
er og hvad vi
laver. Alle IMCC undergrupper vil være repræsen-
teret og det
er muligt at stille spørgsmål til de grupper man 
muligvis er interesseret
i at være med i. - Så kom bare - vi bider ikke:)
Der vil være kaffe og kage til mødet. Velmødt 
venlig hilsen IMCC.

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

Måske IMCC-Ulands projekter i Ghana eller 
Bolivia 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 kom til infomøder i 

Århus d. 07.02.08
Odense d. 06.02.08 
København d. 11.02.08
 
Alle infomøder afholdes kl 19.00. Kom og hør 
med
For mere information, tjek ind på: 
www.imcculand.dk 

primær sundhed i udviklingslande? 

INDRE ORGANER
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SUNDRÅDET
Ledige udvalg under SundRådet
Har du interesse for kantinen? Eller visioner for 
Nørre Campus? Så er du lige præcis den SundRå-
det søger til udvalg. Der er en plads ledig i Nørre 
Campus Gruppen, kantineudvalget og kantineby-
ggeudvalget. Alt du skal gøre er at dukke op til 
SundRådets møde i lokale 1.2.20 tirsdag den 11. 
december kl. 16.

Nørre Campus Gruppen – NCG
Dette udvalg som startede i forbindelse med KU’s 
campus strategi. I Nørre Campus, som Panum hører 
under, er det medlemmer fra de tre fakulteter – det 
naturvidenskabelige fakultet, det farmaceutiske 
fakultet og det sundhedsvidenskabelig fakultet. 
Medlemmerne er de tre dekaner samt VIPer, TAPer 
og studerende. Det sidste år har møderne informeret 
om ”fortætnings” projektet på KU og hvordan vi på 
Nørre Campus skal løse lokale problemer etc.  Læs 
mere på http://noerrecampus.ku.dk/

Kantineudvalget
Her diskuteres kantineforholdende på Panum. Der 
indgår  repræsentanter fra driftsafdelingen, VIPer, 
TAPer og studerende på SUND. Udvalget er lidt i 
pause mens kantinebyggeudvalget er aktivt med 
mere eller mindre samme medlemmer.

Kantinebyggeudvalget
Udvalget startede i september 2007 og skal arbejde 
frem til kantinerenovationens færdiggørelse i august 
2008. Arbejdet går ud på at følge med i renovation-
sarbejdet og komme med de studerendes ideer.

SIDSTE SUND-
RÅDSMØDE 2007
Der indkaldes til det sidste 
Sundrådsmøde i år tirsdag den 11. 
december i lokale 1.2.20 fra kl. 16.15 
til 18.00. Så alle interesserede er 
meget velkomne til at møde op til det 
sidste julehygge møde dette semester, 
dagsordenen vil blive hængt op på 
opslagstavlen senere.

God jul og eksamenslyst fra 
Sundrådet!

REFERAT
Vedr.: Møde i Medicinerrådet
Dato: 8/11-2007
Tid: kl. 16.15
Sted: Panum, 1.2.20

Til stede: Line Malmer (7. sem), Joachim 
Mygh (5. sem), Sabrina Eliasson (8. sem), 
Anne Holm (11.sem), Anders Skjelsager (5. sem), 
Simon Krabbe (6. sem), Hans Jakob Hartling (6. sem), 
Madelene Engdahl (6. sem), Liv Lauritsen (12. sem), 
Maria Schwensen (4. sem), Steven Andersen (4. sem), 
Rasmus Pinnerup (2. sem).
Obs. Simon Krabbe deltager efter eget ønske uden 
stemmeret 

1.Formalia
Dagsorden godkendt. Ordstyrer: Joachim. Referent: 
Line M.

2.Godkendelse af referat
Der har ingen rettelser været. Referat godkendt.

3.Tilbagemelding fra semestrene
1.semester: intet nyt
2.semester: intet nyt
3.semester: intet nyt
4.semester: Der er flere semestre i træk klaget over 
samme underviser i biokemi. Alligevel ansættes 
vedkommende igen og igen. Sagen tages til Studi-
enævnet.
5.semester: Der har været møde med Jens Juhl Holst 
om rækkefølgen af kurserne.  Der er stadig problemer 
med øvelsen i energiomsætningskurset – øvelseslær-
erne er for dårlige til at anlægge venflons. Dette tages 
op i Studienævnet. Det diskuteres om øvelser (på især 
4. og 5. semester) bør evalueres selvstændigt.  En 
dobbeltforelæsning i immunologi er blevet erstattet 
af en enkelt forelæsning. Kursusleder kontaktes mhp. 
afholdelse af den manglende time.
6.semester: Problemer på RH med udeblevne un-
dervisere. På Herlev er det især ortopædkirurgerne 
underviserne som ikke møder. Da klinikudvalgene er 
nedlagte tages dette videre til Studienævnet.
7.semester: Stor forskel på kvaliteten af opholdene. 
Der kunne godt være behov for mere CEKU-under-
visning inden påbegyndt ophold.
8.semester: Undervisning i kardiologi er præget af 
mange gentagelser.
9.semester: intet nyt
10.semester: intet nyt
11.semester: Temadagene har meget lavt fremmøde. 
Dette skyldes måske at forelæsninger ikke er den 
rette form for undervisning til disse dage, men kan 
også skyldes at de foregår på Panum hvilket mange 
desværre sætter lig dårlig undervisning og derfor 
fravælger. Timerne kunne bruges bedre. Tages med 
til 11. sem udvalg.
12.semester: Gyn/Obs fungerer godt. Problemer med 
at få noget at lave i ophold i pædiatri. Dette tages 
videre til 12. sem udvalg.

4.Tilbagemelding fra udvalg
Ruskursusudvalg: Evalueringerne fra denne som-
mers rusture er kommet og gennemgået. Rusturen 
evalueres til over 6 på en 7-trins-skala. Det er første 
gang at rusturen er afholdt siden den blev skåret ned 
til 6 dage. 21% af adspurgte synes stadig at den er for 
lang. Evalueringen af tilfredsheden med længden er 
dog over 4 på en 7-trins-skala. Den optimale længde 
angives at være 5 dage.  Dette skal på Studienævns-
møde til januar. Spørgsmål tilføjes til studerende der 
ikke deltager: ’hvor lang skal rusturen efter din men-
ing være’. Rusvejlederne ønsker at bevare længden 
på de 6 dage da dette giver mulighed for en ’hviledag’ 
i midten af turen. Der diskuteres muligheden for at 
lave en rustur på 4 dage for ’de gamle’ (der typisk er 
dem som finder rusturen for lang og tager hjem før 
tid), og fortsætte med 6 dage for andre. Forslaget 
tages op i udvalget, men afhænger fuldstændig af 
hvad rusvejlederne synes da det er dem der skal ar-
rangere turene. Det blev desuden besluttet i udvalget 
at der fremover skal lægges budget for turene. Evt. 
bør fakultetet opfordres til at være forhandler af 
gode priser på hytter fremover. Det bør ikke være 
rusvejlederne som skal bruge tid på dette. 
2. semestersudvalg: evalueringerne er gennemgået. 
Der er for få SAU-timer i fysiologi. Introtimen i 

starten af semesteret skal afholdes.
Studenterrådet: Steven sender dokument fra 
KUUR ud på mailinglisten. Parlamentarik-
seminaret udskydes til januar. Cafédebat 
den 12. november kl. 15 i studenterhuset 

med temaet ’Miljø og uddannelse’.
Bachelorudvalg: Metodekurset blev disku-

teret. Det bør ligge i slutningen af 4. sem og 
ikke i starten for bedre at lede op til OSVAL 

I/Bacheloropgaven. Det anføres at epidemiologi 
har for meget plads i forhold til statistik.

5.Orientering fra bestyrelsen herunder 
økonomi
Bestyrelsen har haft konstituerende møde og ans-
varsområderne er delt ud. Disse kommer ud på 
mailinglisten når referatet af mødet er færdigt. 

6.Studienævn
Undervisning på 6. og 8. semester: SAU-hold slås 
sammen. Dette bør ikke være en løsning på hverken 
lokaleproblemer eller lavt fremmøde. Er fremmødet 
lavt bør undervisningen forbedres så de studerende 
ser en fordel ved at møde frem, og lokaleproblmer kan 
ikke være de studerendes problem. 
12. semesters logbog:  Der mangler udspecifikation 
af logbog i pædiatri.

7.Sundrådet
Der er valg til Akademisk Råd. Sabrina (medicin), 
Sarah (folkesund) og Louise (odontologi) stiller op.

8.Overflytningsproblematikken 
diskuteret på NMR-mødet
Der har været møde i Det Nationale Medicinerråd 
lørdag den 2. november. Brevet til Studienævnene 
som formuleret på mødet blev diskuteret. Kort fortalt 
indeholder det en opfordring til de tre studienævn om 
at mødes for at diskutere et fælles kernepensum for 
hhv. bachelordelen og kandidatdelen. Som det er nu 
kan en studerende fra f.eks. Århus Universitet over-
flyttes til København efter 6. semester uden at skulle 
tage ekstra kurser – dette til trods for at medicin og 
kirurgi ligger på kandidatdelen i Århus og dele af den 
på bachelordelen i København. Principperne omkring 
kernepensum diskuteres. Brevet godkendes. 

9.Valg
ValgMOK kommer ugen inden valget. 

10.PR-muligheder
Muligheder for PR blev kort diskuteret. 

11.Meddelser
Telefonlisten bør opdateres. Sekretæren sættes på 
sagen.
Møde med Dekanen: Det er meldt ud at fakultetet er 
klar til at optage 100 flere om året. Problemet med 
klinik-kapaciteten løses ved at inddrage de studer-
endes sommerferie. Studenterrepræsentanterne i 
Studienævnet har lavet en pressemeddelelse hvor 
de modsætter sig det ekstra optag.

12.Evt.
Rejsegodtgørelse ved klinikophold uden for køben-
havnsområdet: Uklarhed omkring blanketter. Tages 
videre til Studienævnet.
Julefrokost: fredag den 14. december. Tid og sted 
kommer senere.
Steven introducerer til brug af hjemmesiden. Tak 
for det :)

KLINIKOPHOLD I KINA 
MED IMCC
IMCC Exchange arrang-
erer nu en måneds kliniko-
phold på Peking University 
3rd Hospital i juli eller august sommeren 2008 
(ja, OL-sommeren). Der tilbydes 2 pladser under 
sædvanlige Exchange-vilkår. 

Skriv ansøgning med:
Navn, Adresse, Telefon, Mail, Nuværende se-
mester (du skal være på den kliniske del), Evt. 
Rejsepartner

Betaling over netbank til IMCC’s konto: reg.nr. 
3001 kontonr. 4140 522589
Beløb: Kr 1800,- Vedhæft kopi af overførsel 

Husk at vedhæfte motivationsbrev og evt. kom-
mentarer.

Der tilbydes bl.a. følgende afdelinger:
Dept. of Sports Medicine
Dept. of Surgery
Dept. of Internal Medicine
Dept. of Ophthalmology (Peking University Eye 
Center)
Dept. of Otorhinolaryngology
Dept. of Traditional Chinese Medicine
Dept. of Pediatrics
Dept. of Stomatology
Dept. of Plastic Surgery

Skriv eventuelt prioritering af ønskede afdelin-
ger.

Hospitalet er Peking Universitys universitets 
hospital, et af de største sygehuse i Beijing og har 
en særlig anerkendt ophthalmologisk afdeling/for-
skningscenter udover den også meget anerkendte 
sports medicinske afdeling som har en samarbejd-
srolle i forbindelse med de olympiske lege. 

Angiv om ophold ønskes i juli eller august
Ansøgningsfrist 1.feb.2008

Husk at du selv skal sørge for transport og visum, 
du kan miste retten til dit ophold uden tilbagebe-
taling eller kompensation hvis du ikke opfylder 
betingelserne for deltagelse.

Ansøgninger og yderligere spørgsmål sendes til 
René: rls@stud.ku.dk 

INDRE ORGANER
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MOK: Vil du fortælle hvem du er, baggrund for kon-
gressen, og hvor længe det har foregået?

KTL: Jeg er administrativ leder af lægedage. Læged-
age har fundet sted i 17 år. Det startede som en lille 
pioner-begivenhed, som siden har udviklet sig, og i 
år er vi mere end 1600 deltagere. De fleste er prak-
tiserende læger, men der er også mange yngre læger 
med, i år ca. et par hundreder. Desuden er der også 
en del klinik personale. I år er der mere klinikper-
sonale end hidtil. Det beskriver den udvikling hvor 
de praktiserende læger har brug for klinikpersonale 
der er uddannet, og som kan give dem support i deres 
hverdag. Det er fx sygeplejersker, laboranter osv.. I 
år har vi lavet en særlig ”stor-praksis-dag” som var 
tirsdag. Her var der særlig mange kurser for læger 
og klinikpersonale, hvor de sammen kunne gå ind 
på kurset og så få en fælles oplevelse, hvor de lærer 
noget sammen om hvordan ting kan bygges op i deres 
egen klinik. 

MOK: Det lyder som en god ide at lægen og det 
hjælpende personale hører det samme. Kan du komme 
med en eksempel på temaer?

KTL: Der er 100 kurser i alt, et af dem var fx ”hvordan 
udvikler vi samarbejdsstrukturen i almen praksis” 
og ”livsstilbutikken”, Det var meget interessant at 
høre om hvordan man motiverer folk til at ændre 
adfærd, så de fx drikker mindre, spiser bedre etc. 
Det er bestemt temaer som læger og klinikpersonale 
kan være sammen om. Lægen sætter det i gang, og 
så er det fx sygeplejersken som følger op, ved at tage 
blodtryk, måler kolesterol osv..
 
MOK: Har du været med alle 17 år? 

KTL: Jeg har været med til lægedage de sidste 6 
år. Da jeg blev ansat var det på baggrund af, at det 
havde vokset sig så stort, at de ildsjæle som i sin tid 
startede det op, havde brug for en større organisering 
af lægedage. På den måde blev der skabt struktur, 
blev uddelt ansvarsområder osv. Så det ikke bare var 
Sofus og Susanne der vidste hvad de skulle gøre hvert 
år. Desuden skulle der noget økonomisk styring. Fx 
er det smart at lave en flerårig kontrakt med Bella 
center frem for at skulle aftale leje hvert år.
Vi har tidligere prøvet at være i provinsen, før min 
tid, både i Århus og Odense. Men desværre havde 
det den slagside at der ikke kom så mange. Det er 
lettere at få jyderne og fynboerne herover end den 
anden vej rundt.

KTL: Bella center giver desuden unikke muligheder 
for store arrangementer, foredrag etc.. Der er en bred 
vifte af muligheder, hvor der er 20 kurser som løber af 
staben på én gang. Desuden mulighed for workshops 
og udstillingen. Desuden giver Bella center mulighed 
for finjustering, fx mht. frokost, som mange går utro-
lig meget op i. Det kan vi, fordi samarbejdet med dem 
efter alle disse år er så tæt. 

MOK: Kan du forklare hvem står bag lægedage? 

KTL: Lægedage bliver til i samarbejde mellem PLO 
og DSAM. Der er en styregruppe hvor der er to 
bestyrelsesmedlemmer fra PLO, to fra DSAM. Det 
er dem som udgør styregruppen. Den styregruppe 
sidder jeg så som sekretariatsleder og så har vi en 
uddannelseskonsulent som står for sammensætning 

af kurserne. Desuden er der en sekretær.      

MOK: Hvordan vælger I de kurser ud, som I har med 
til lægedage? 

KTL: Det starter med, at DSAM og PLO diskuterer 
hvad er det for nogle emner, som vi skal fokusere på til 
næste år. I år er det fx kræft som er vores hovedtema. 
Organisationerne kommer med nogle visioner, og ud 
fra det går uddannelseskonsulenten så i gang med at 
etablere de forskellige kurser. Det vil sige at han får 
fat i et antal kursusledere, op mod 100. Mange af dem 
er folk vi kender godt fra tidligere år. Så der er både 
gengangere og nye. Kursuslederne engagerer så 1-2 
undervisere til deres kursus alt efter længde, drøjde og 
dimension af kurset. Vi er på den måde allerede i gang 
med at planlægge næste års lægedage. Engang i marts 
får styregruppen fremlagt et forslag som er 90-95% 
færdigt, med forslag til temaer, kursusledere, måske 
også med undervisere på. Derefter sker der måske lidt 
justeringer, og så en godkendelse fra styregruppen, 
og i april måned skal det hele så være på plads. Der 
skal vi nemlig til at lave layout, beskrivelser osv. for 
alle kurserne. I juli måned bliver kataloget så trykt, 
og i begyndelsen af august bliver det sendt ud til alle 
de praktiserende læger. 

MOK: Hvis du skulle beskrive hovedformålet med 
lægedage, er det så networking eller faglig opkval-
ificering, eller måske snarere en kombination af 
de to?

KTL: Svaret er ja! Det er efteruddannelse, men vi har 
lavet undersøgelser om hvorfor deltagerne kommer 
på lægedage. Og mange kommer også med det sociale 
aspekt, samtidig med at de bliver efteruddannet. Der 
er virkelig mange der har stor glæde af at møde kol-
legaer, gamle studiekammerater, udveksle erfaringer, 
holde forbindelser etc.. Så den sociale funktion er også 
vigtig for lægedage. 

MOK: Hvad bruger i de medicinstuderende til på 
Lægedage? Og hvad tror du, at de kan få ud af det?

KTL: Med hensyn til hvad de kan få ud af det, tror jeg 
det er alle tiders vindue for praksis. Hvad er det for 
emner, som man beskæftiger sig med, hvordan opleves 
det. De får mulighed for at møde praktiserende læger, 
hvad er det for ting de går og rumler med, hvad er 
sjovt, hvad er bestemt ikke sjovt og hvor er der ud-
fordringer. Vi har også flere kurser omkring de prob-
lemer man har som nynedsat læge, hvilke problemer 
man kommer ud for etc. Tit er det andre problemer, 
som man ikke har været opmærksom på fra starten, 
som kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. 
Kurset handler så om hvad man kan være forberedt 
på, når man starter i almen praksis, og hvordan kan 
man tilrettelægge det på den mest hensigtsmæssige 
måde. Så på lægedage findes kurser som henvender 
sig til når man er ”færdig med studier – hva så?”
Desuden er der også kurser som er hardcore facts. Så 
hvis man fx er på en del af studiet hvor man lærer om 
hjerte/karsygdomme, så kunne det være sjovt at gå 
ind på et kursus og høre om det. Ligeså med diabetes. 
På den måde kan man høre ”det sidste nye” inden for 
det emne, problematikker set med den praktiserende 
læges øjne.

Med hensyn til hvad vi får ud af det, så synes vi at 
det er et friskt pust, at få studerende her. Også at 
høre deres reaktioner, for man sidder tit i sin egen 
lille verden og ser det fra den vinkel. 
Rent praktisk så fungerer de som fx som interviewere 
hvor de i frokostpausen har gået rundt og interviewet 
folk med undersøgelser ”by-walking” walking around. 
Hvor de stiller 5 meget generelle spørgsmål om hvor-
for deltagerne er på lægedage, hvad var godt, skidt 
etc.. Vi laver dette som supplement til almindelige 
evalueringsskemaer. 
Desuden er de studerende også med som praktisk 
foranstaltning i de store auditorierne, hvor der er 
brug for nogen til at holde mikrofonen ved spørgsmål 
fra publikum. Dermed letter de kommunikationen 
mellem dem som holder foredrag og publikum. Sam-
tidig kan den studerende få mulighed for at høre 
spændende foredrag. Desuden er de studerende kon-
trolforanstaltninger ved trapperne. Det er lægernes 
egen kongres, og de skal derfor være i fred for folk 
fra fx medicinalindustrien og pressen, til selve fore-
læsningerne, og i nogle fora, hvor lægerne skal have 
mulighed for at tale sammen om patienter etc, uden 

der nødvendigvis er nogen fra pressen.   

Vi har dog et godt samarbejde med ”Dagens Medicin”. 
De laver en dagsavis, hvor de fortæller om kurserne 
og hvad der ellers har været af interessant. Fx var 
Naser Khader på besøg i går på valgdagen. Vi har en 
aftale med dagens medicin om at de skriver en liste 
over kurser de gerne vil deltage i for at skrive om dem. 
Vi er jo også interesserede i at få omtale. Så hører 
vi undervisere og deltagere om det er ok, at pressen 
er tilstede. Det er det som regel, så kan de deltage i 
kurset, uden at blande sig. 

MOK: Har i nogen form for udvælgelse af hvilke 
firmaer som kan få boder til lægedage?

KTL: Det er standene vil I finde ud af at medicin-
alindustrien faktisk er underrepræsenteret. Før var 
det meget dem som kørte det, men nu er det en hel 
masse andre ting, såsom medicoindustrien. Så det 
er andre produkter som udstilles, fx leasing af en 
skærm, som man kan have i venteværelset og kan 
vise info om rygestop, influenzavaccination etc.. 
dette kan være smarte tiltag i den almene praksis, 
og man kan på den måde bruge mere tid på at tale 
med patienterne, hvis de fx allerede har læst lidt om 
influenzavaccine. Endvidere er der en del firmaer som 
udbyder edbsystemer til patienthåndtering som har 
stand herude også.

MOK: Diskuteres der politik på Lægedage, fx en 
ting som speciallæge uddannelsen med tilhørende 
af 4-års regel? 

KTL:  PLO og  DSAM er selvfølgelig interesseret i at 
alle kommer ud i praksis. I hvert fald er der blevet sat 
et mål for at 80 % kommer ud i praksis, bl.a. for at de 
kender konnekst der er fra praksis til hospitalet. 

MOK: Har I en ide om hvor lægedage er om 10 år?

KTL: Da jeg startede for 6 år siden var der 1170 
deltagere. Succeskriteriet dengang var at det skulle 
holdes på det niveau, og nu er vi så over 1600. Men 
det har selvfølgelig et naturligt maksimum, i og med 
der er omkring 3600 praktiserende læger i DK. På 
lægedage deltager ca. 900-1000 praktiserende læger i 
år. Flere kan man næsten ikke hive ud af en praksis i 
en uge. Men nu har vi så åbnet op for de yngre læger, 
som synes at det kunne være interessant. Det er rigtig 
dejligt at der kommer flere og flere. Desuden har vi 
inviteret læger fra Sydsverige. Nu hvor kursernes 
power-point ligger på nettet for deltagerne gør det 
det lettere at deltage selvom man ikke forstår nær 
så godt dansk. 

LÆGEDAGE 2007
5 dage om året stimler et større antal men-
nesker sammen i Bella Center på Amager. 
Her udkommer dagligt en avis som beskriver 
gårsdagens hændelser og udskejelser. Om 
aftenen er der live-musik og drikkevare. Det 
er stedet man mødes med gamle venner og 
finder nye. Mest af alt kunne det måske minde 
om Roskilde festival, men det drejer sig om 
Lægedage 2007.

I tråd med sidste uges messetema interviewede  
MOKs udsendte, Troels og Mav, den administrative 
leder af Lægedage i Bella Center, Kirsten Talbro 
Laraignou (KTL)
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PRACTICE OF SURGERY IN CONFLICT SITUATIONS
Mandag den 10. december 2007 kl. 16:00

Beskrivelse af arrangementet:

Practice of surgery in conflict situations. 
Traumekirurgi under specielle forhold, samt et levende indblik i at være udstationeret som læge i verdens 
brændpunkter.

Tilmelding til årets julesymposium i SATS er nu åben via hjemmesiden SATS-kbh.dk. 
ALLE ER VELKOMNE!
SATS har inviteret krigskirurgen og forfatteren Jonathan Kaplan (”The Dressing Station” og ”Contact 
Wounds”) fra London til at fortælle om hans oplevelser i verdens brændpunkter (Namibia, Kurdistan, Mo-
zambique, Burma, Eritrea, Angola, Irak, Syd Afrika m.fl.). Kom og hør om hvordan den lægelige profession 
bruges og misbruges under forhold, der ligger langt fra det danske hospitalsvæsen.

Arrangementet bliver holdt
Auditorium 2, Rigshospitalet.

Kontaktperson
SATS - København
arrangement@sats-kbh.dk
www.sats-kbh.dk

HVEM ER JONATHAN KAPLAN?
"When I fell asleep I’d hear shellfire and the sound of screaming. In my dream I’d wake up and start laying 
out my instruments, running the IV fluid through the bag and waiting for the feet thumping up the road, more 
screams, and then someone brought in and lain down on a mattress on the floor. The door would fly open and 
instead of one or two people there’d be a hundred people. There I’d be with my little pack of instruments and 
I’d be . . .” Jonathan Kaplan pauses in thought, “completely overwhelmed.”

Jonathan Kaplan er krigskirurg, men ikke militærlæge.  
Siden 1991 har han rejst verden tynd med forskellige 
humanitære organisationer.  Startende i Kurdistan, 
over Angola, Mozambique, Eritrea og Baghdad.  Hans 
mareridt består af realiteten af over 15 år tilbragt i de 
mørkeste, blodigste hjørner af verden, hvor han syede 
soldater, samlede børn, filede kugler ud af maver, og 
huggede ben af under dække af lokal anæstesi.  Alt 
sammen med udstyr der snildt kunne være i en ind-
købspose fra Netto.

I 2001 fik han udgivet sin første bog, "The Dressing Sta-
tion", en selvbiografisk optegnelse af egne oplevelser.  Få 
år senere kom opfølgeren "Contact Wounds".  Udover at 
beskrive sit liv, reflekterer bøgerne også over, hvad der 
får en mand til at gøre det umulige gang på gang - at 
hive teltpælene op fra det etablerede samfund og flytte 
til den næste krigsfront!

Født og opvokset i Sydafrika, gik Jonathan Kaplan i 
faderens fodspor og læste medicin.  Da han blev indkaldt til militærtjeneste under apartheid-styret, valgte 
han et liv i eksil og flyttede til England.  Efter nogle demotiverende år som læge i det offentlige system, tog 
Kaplan (nu speciallæge i kirurgi) til USA for at prøve lykken.  Her var arbejde og forskning drevet af penge og 
motivationen svandt fra den unge læge.  Kaplan ville have mere ud af tilværelsen.  Efter den første Golfkrig, 
så han en dag i fjernsynet, en menneskelig katastofe udfolde sig i Kurdistan.  Kaplan meldte sig som ulønnet 
læge til en humanitær organisation der sendte ham tæt på grænsen til Irak.  Han var på dette tidspunkt ikke 
klar over, at det ville medføre et karriereskift for ham, at tage afsted.  
Som eneste læge på stedet bad Kaplan om assistance - en anæstesiolog og en intern mediciner, han fik en 
tandlæge og en fysioterapeut.  Døgnet rundt kom en lind strøm af sårede og døende soldater.

På spørgsmålet om man vænner sig til blod, død og ødelæggelse, svarer han "Man vænner sig aldrig helt til 
det.  I Eritrea kom en lastbil fuld af mennesker til behandling.  En mortergranat havde ramt bilen og nogle 
af sårene var... der var sårede med penetrerende traumer, der skyldtes at andre menneskers anatomi var 
flået af og havde ramt dem.  Man kan ikke være afslappet omkring sådan nogle ting.  Aldrig."

Kom til SATS foredrag med Jonathan Kaplan den 10. december!

Svar på Demokratiske 
Medicineres indlæg 
”Studenterdemokrati”

Af Anne Holm, Medicinerrådet

FORSKELLE PÅ DE OP-
STILLEDE LISTER?
Jeg læste med interesse indlægget omkring forvir-
ring eller mangel på samme i studenterpolitik. Mest 
fordi jeg håbede, Demokratiske medicinere (DM) 
havde et forslag til, hvordan studenterpolitik kunne 
gøres mere overskueligt hvilket ville være rart for 
alle, men indlægget udartede sig til den sædvanlige 
opridsen af linier mellem hvad DM står for og hvad 
Medicinerrådet står for.
Det mest interessante i denne sammenhæng var 
DMs åbenlyse problemer med at finde forskelle i 
de to listers førte politik.
Ja, Medicinerrådet mener, det er klogt at lade et 
nyligt ændret semester kører et par gange før man 
ændrer det igen, men det kan DM nok også se det 
fornuftige i ligesom Medicinerrådet også godt kan 
se det fornuftige i at lave mindre ændringer, der 
kan aflaste semesteret umiddelbart.
Det er uklart hvor DM har fået den idé, Medi-
cinerrådet er imod reeksamen. Det har vi aldrig 
været hvad man også kan læse af vores referater, 
der er tilgængelige for alle. Derefter roder DM lidt 
rundt i hvordan Medicinerrådet egentlig opstiller 
til de forskellige råd. Det er trist, DM ikke kan 
gennemskue opstillingen, men valget er indviklet, 
er vi helt enige om.
Hvis man kigger listernes valgprogrammer igen-
nem skulle det være klart for enhver, DM og 
Medicinerrådet fører 80% den samme politik og 
at det ikke skulle være svært at samarbejde om 
de sidste 20% hvis det egenlig bare var det, det 
handlede om.

DEMOKRATI PÅ STUDIET?
I mangel af bedre roder DM sig ud i en lang smøre 
om demokrati på studiet, der efter min mening 
er langt mere interessant end de få punkter de to 
lister er uenige om.
DM anklager Medicinerrådet for at være udemok-
ratiske fordi vi længe har været den eneste liste 
på studiet. For det første kan det ikke være vores 
fejl at vi længe har været den eneste liste. Vi har 
jo ikke forhindret andre i at stille op. For det andet 
har de jo allerede løst vores demokratiske ”problem” 
ved at stille op mod os. Det er jo i sig selv ikke 
grund til at stemme på dem. Det må afhænge af 
deres politik.
Selv hvis vi var den eneste liste, er alle Medicin-
errådets møder åbne og alle kan møde op, give 
deres mening til kende, kræve en afstemning og 
stille op på vores liste.
I den sammenhæng er det interessant at Demok-
ratiske Medicinere ikke indkalder åbent til deres 
møder, at det ikke umiddelbart var muligt at 
komme til deres generalforsamling for at opstille på 
deres liste og at da diverse udvalgsposter efter sid-
ste valg skulle besættes, blev de det i flere tilfælde 
med deres tilfældige venner frem for med nogen, 
der på en eller anden måde var valgt.

Demokratiske medicineres løsning på det påståede 
demokratiske problem i at have én demokratisk 
liste er således at opstille en mindre demokratisk 
liste med stort set det samme program.

Demokrati er ikke enkelt eller let at definere, 
men på et lille sted som medicinstudiet, ligger 
demokratiet i samtalen. Det kan ganske enkelt ikke 
forsvares at have folk på betydningsfulde poster 
som man ikke som studerende kan møde nemt og 
uforpligtende på et åbent møde.
Vi siger ikke vi står med den perfekte løsning på 
demokrati på studiet, men vores møder er åbne for 
alle og alle kan møde op og deltage i debatten. Det 
mener vi er langt mere demokratisk end at sætte 
et kryds én gang årligt. 
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ANMELDELSE AF HITMAN
Vold, skyderi, eksplosioner, blod, mere vold, lidt 
mere skyderi og lidt sværd/kniv/huggert kamp. 
Instruktøren, Xavier Gens, synes at have et helt 
bestemt mål meed denne film, og det er hverken 
pladderromantik eller masser af replikker. Lige-
som i spillet har hovedpersonen, nummer 47, fået 
et job, og det har han i sinde at fuldføre. Der går 
dog noget galt, og lige pludselig er det ham, der 
er den jagede. Det er han dog ikke særlig længe, 
for han er jo super sej hitman, så de dumme har 
ikke en chance. 
Han får også en pige på slæb, men hun er der vist 
bare for at vise lidt patter en gang imellem, for 
der er heldigvis ikke noget der ligner romantik på 

noget tidspunkt. Det eneste negative der er at sige, 
er at hitman’en på et tidspunkt udviser noget der 
tilnærmelsesvis kan tolkes som værende følelser. 
Heldigvis er det i ret kort tid, og hoveddelen af 
filmen udgøres af guns, helikopterer, folk der dør 
og andet. 
Timothy Olyphant, som spiller nummer 47, gør 
det egentlig ret godt. Han holder en meget lille-
uskyldig-drenge-agtig attitude igennem hele 
filmen, hvilket fungerer godt sammen med en 
kold morder. Hitman er en film, der er lige præcis 
hvad den prøver på at være, og det er en action-
film uden dikkedarer. Det får den fem ud af seks 
MOK’er for.
Mia Joe/ mok.red

Debat
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CHRISSELADEN SPØRGSMÅL MARTINBC
Det står i en mail et eller andet sted HVOR OG HVORNÅR AFLÆGGER DU 

LÆGELØFTET?
31.jan i Atlantis

omfavne baby og så tage på ferie med min 
kæreste

HVAD ER DET FØRSTE DU VIL GØRE 
SOM LÆGE?

Ringe til alle non-medicinere jeg kender og sige: 
“Hallo det er lægen”

den, der betaler mest HVEM FÅR DIN FØRSTE NARKOCHECK? Det gør drengene nede i Fitnessworld

uha... hæmatologi, mindst nok geronto-pædiatri DET STORE SPECIALEVALG – HØJST 
SANDSYNLIGE? OG MINDST SANDSYN-
LIGE?

1.IT-læge 2.Geronto-pædiater

Det er et total atlantis spørgsmål, måske er det 
omvendt. Vi ses i Prag, alternativt halløjland

HVOR KAN VI REGNE MED AT SE DIG 
NÆSTE GANG, I KLUBBEN ELLER FIT-
NESSWORLD?

Kig efter de tunge skiver, så finder du mig

ingen kommentarer HVOR MANGE FRA PANUM HAR DU 
KNALDET IGENNEM DIN STUDIETID?

Tæller ansatte med?

3.! Det var det fedeste nogensinde! HVILKET SEMESTER VAR DIT YN-
DLINGS?

4. - anden gang!

fordi det var den überste prøvelse. Læse i sen-
gen, så falde i søvn, og så læse videre i sengen. 
For fedt!

.. OG HVORFOR? Lod som om det var 1.gang. Har aldrig været så 
meget ovenpå i timerne

Han er rendyrket musk, en gigantisk testosteron-
bombe

HVAD KAN DU BEDST LIDE VED DIN 
MODSTANDER I DENNE QUIZ?

Hans evne til altid at skabe en intens stemning 
op til eksamen

mere patobiologi HVIS DU KUNNE ÆNDRE 1 TING VED 
STUDIET, HVAD VILLE DU SÅ ÆNDRE?

Løn under kliniske ophold

# rp. mixt. Nutrison Protein Plus Multi Fibre for 
gigantisk muskelvækst

SKRIV EN RECEPT TIL DIG SELV. I guds navn, gå hend og tag: Nutrimax 200 ml, 
No.XXIV, Ds. 1 x 200 ml dagligt. Mod afma-
gring.

Skulle der sættes nåle i mig? HVAD VILLE DU KRÆVE I LØN VÆRE 
FOR AT MEDVIRKE I ANATOMIUNDER-
VISNINGEN I OE SOM LEVENDE 
PRÆPARAT?

Hvis vi holder os til overfladeanatomien, skal 
det ikke koste noget - ikke noget særligt i hvert 
fald

Det på anden sal i bygning 6. det er rummeligt 
fordi det er handicap-toilet og der er ALTID papir 
nok, til at man sidde blødt og sikkert på sædet

HVILKET PANUM TOILET ER DIT YN-
DLINGS?

Det til enhver tid nærmeste, har dog tilbragt en 
del tid på det i opgang 6

styrorgl... af helt “random” årsager er det blevet 
mit domæne selv om jeg potentielt mestrer ALLE 
dele af MOK.

HVAD KAN DU BEDST LIDE AT SÆTTE 
OP I MOK OG HVORFOR?

Det giver da sig selv -DUM

ja da: find din niche på MOK, find det du er god 
til,så som at tjekke mail, hente snold, hente 
udskrift på FADL. Det er fedt at blive rigtigt god 
til lige netop DET!

HAR DU ET SIDSTE RÅD TIL MOK’S TO 
NYE PRAKTIKANTER (RED: MIAJOE & 
TROELS)?

Se at komme ned med de tomme flasker - ingen 
kan lide en dovenlars

ENDNU ENGANG GRIBER VI KLASSIKEREN "UGENS BATTLE".  DENNE GANG 
BATTLER DE TO GIGANTER CHRISSELADEN OG MARTINBC IGEN.  

Martin: "Hvad skal vi lave i aften, 
Chris, der er ikke mere pensum at 
gennemgå?"

Chris: "Vi kan pumpe igen? Det er 
min tur til at være bagest nu!"

FARVEL TIL PUMPEDRENGENE




