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Det sker i ugen 2007/2008 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og 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 15, årgang 40 udkommer

Torsdag: Kl 16-18 Fernisering hos Galleri Bo Bjerggaard på Flæsketorvet

  

Fredag: Laaaang Fredagsbar kl. 11-24
  Scorebogen uddeles kl. 16-18 i Klubben  5 stks ferniseringer i København - oplagt mulighed for gratis   
  aftensmad

Lørdag: Spejderloppemarked kl. 10-15. på Lindelundsskolen i Brøndby 

Søndag: Dansk Ornitologforening holder Ørnetælling - se mere på dof.dk

  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Ulandsgruppen holder møde i lille mødesal kl. 19.00

Tirsdag: BOGMARKED kl. 12. i lokale 1.2.20.
  SIMS månedsmøde kl. 17 i lokale 9.2.3.

Denne  redaktion

MOK
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PRÆLUDIUM
Hej russere. 
Velkommen til medicinstudiet. Me-di-
cin-stu-di-et – det er et langt ord. Det 
er knap så langt som landsbyskolelær-
erenkealderdomsforsøgelseskassesel-
skabsbestyrelsesnæstformandssup-
pleant*, men dog langt fra det sværeste 
ord I kommer til at stifte bekendtskab i 
løbet af jeres liv. Ja, studiet er faktisk så 
fuldt af udfordringer, at vi hér på MOK 
har valgt at lave et lille crash-course 
til livet på Panum, nu på vers. Held og 
lykke med det.

p.s. farer i vild i Panums labyrint, fort-
vivl da ikke, men benyt jer blot af det 
velkendte gamle tegn for "Hjælp jeg er 
faret vild på Panum, og er i panik":
Hæv begge arme i vejret og vift dem 
let fra side til side. Hvis der går mere 
end 5 minutter uden hjælp, råb da i et 
kontrolleret toneleje "hjælp, jeg er faret 
vild". Efter mere end 10 minutter uden 
hjælp kan tonelejet med fordel hæves til 

over 110 dB (det samme som en god 
brolæggerjomfru) og for-

beredelse på at give 
op kan nu så småt 
indfinde sig.

p.p.s. Se du en 
gammel sam-
m e n f a l d e n 
mediciner, vil 
det være en 
spejderagtig 
god  gerning 
lige at hjælpe 

vedkommende 
over vejen med 
rollatoren etc.

DET HEDDER IKKE 
GOLGI-APPARATET MEN 
[GOL’SCHJI]-APPARATET 
– HAN VAR ITALIENER.
A som i Absalon der aldrig virker
B som Bibliotekstrappen der knirker
C som Citronsyrecyklus du aldrig skal ku’
D som en sølvske i røven har Du
E som Elendig mad i kantinen
F som i post-Fredagsbar-hovedpinen
G som Gram-negativ når der skal læses
H som i Hæslige drømme om fæces
I som i Iskolde (ikke altid) øl i min mave
J som Medicinsk Kompendie i Julegave
K som i Kræft, Kondylomer og Kirser
L som i Lidt mere aciclovir så
M som i MOK er dit yndlingsorgan
N som i endnu en Ny studieplan
O som i Ovnbagt svane i klubben
P som i Post-coital-basisgruppen
Q som i fed praktikant-Quiz i MOK
R som rimelig rå campus-Rock
S som i Spytkirtelsarkoidose
T som i daggammelt Tis i en pose
U som i Ungdom der langsomt forsvinder
V som i Vaginas slimede hinder
W som i Weltschmerz og Walkman er god 
smag
X som i X-factor ser jeg hver fredag
Y som i ikke nok XY på Panum
Z som i knuZZer og kyZZer til Tranum
Æ som i ægteskabsbrud på en rustur
Ø som en Ølvise sunget i fis-dur
Å som i Åh jeg fik turnus i Aalborg
- Bare rolig, det er jo først om 6 år…

Elise og Jannie

Til alle de gamle
Hvis I ser vildfarne unge i flok på gan-
gene med armene i vejret og evt. i panik, 
så grin ikke af dem, men nærm dig dem 
forsigtigt. De bider sjældent. Spørg 
derefter nænsomt "hvor skal du hen, 
lille du?" og guid dernæst den forvirrede 
unge til destinationen. På forhånd tak 
til de gamle for deres store indsats.

Mange Knus fra den samlede MOK-
redaktion.

over 110 dB (det samme som en god 
brolæggerjomfru) og for-

beredelse på at give 
op kan nu så småt 
indfinde sig.

p.p.s. Se du en 
gammel sam-
m e n f a l d e n 
mediciner, vil 
det være en 
spejderagtig 
god  gerning 
lige at hjælpe 

vedkommende 
over vejen med 
rollatoren etc.

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

SPØRG 
MOK'S 
FÆDRE
I dette semester infører vi et helt nyt 
koncept - nemlig MOK's fædre. Det 
drejer sig om en brevkasse hvor alle 
jer kan spørge alle vores fædre om alt 
hvad de er gode til at svare på. 
Hermed følger en kort introduktion til 
vores fædre, og vi vil opfordre til at I 
alle skriver ind til os med spørgsmål 
til vores fædre.
Skriv til far@mok.info

FÆDRENE:
Jannie's far: 
Mogens ved en masse om guitarer og loppe-
markeds-handler. Han bruger sin tid på at ryge 
og spille guitar.
Jannie's stedfar:
John ved en masse om motionscykling - specielt 
det rent cykelmekaniske. Kan derudover svare på 
spørgsmål om svejsning.
Elise's far:
Frank kender til åben tuberkulose og årepresse 
(se tourniquet). Kan også svare på spørgsmål om 
glasvæv.
A.P.'s far:
Arne kan alt. Men svarer primært på spørgsmål 
om historie og bærende vægge.
Mav's far:
Farmav (hans rigtige navn er redaktionen 
bekendt) kan væve et 20-minutters svar på et 
ja/nej-spørgsmål. Derudover kan han redegøre for 
Helsingør/Helsingborg-trafikken siden 1986.
Troels' far:
Jens arbejder for tiden inden for didaktik. Kan 
derudover alt indenfor fysik og geografi.
Mia Joe's far:
Niels er uddannet gymnasielærer i Fysik, Kemi 
og Idræt og har udgivet en bog om badminton. 
Derudover kan han svare på spørgsmål om hjerte-
/lungefunktionsapperatur på danske hospitaler og 
sejlbåde på 39 fod.
Mia Joe's stedfar:
Er uddannet fotograf. Er derudover vangedes svar 
på Jørgen Leth. Ved alt om hjemmeløsninger på 
håndværkerproblemer
De Nye Praktikanters Fædre
Dette er jokeren. Hér kan man forsøge at spørge om 
alt, men kan risikere ikke at få et brugbart svar.

Skriv til far@mok.info og spørg om 
alt det, du lige undrer dig over. Husk 
at skrive hvilken far du vil spørge, 
så kan vi sammen vække en ny og 
spændende brevkasse til live. Vi vil 
gøre vores bedste for at svare - eller det 
vil sige: Vores fædre vil... 
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UDPLUK AF SUND-INFO 
NR. 90 - 11. JANUAR 2008

Resultater af valg til styrende organer 
på KU, Akademisk Råd og Ph.d.-
udvalget
KU har afholdt valg til de styrende organer, 
herunder til bestyrelsen, Akademisk Råd og 
studienævn. Til KUs bestyrelse blev følgende 
medarbejderrepræsentanter valgt: Niels Kærgård 
(professor, LIFE), Henrik Prebensen (lektor, HUM) 
og Ingrid Kryhlmand (HK-fællestillidsrepræsent-
ant, SUND). 
Til SUNDs Akademisk Råd blev følgende studer-
ende valgt: Sabrina Eliasson (stud.med), Sarah 
Wadmann Lauritsen (stud.med) og Maria Eiholm 
Frederiksen (stud.med). 
Til fakultetets Ph.d.-udvalg er følgende valgt: 
Jørgen Vinten, Mogens Holst Nissen, Finn Di-
derichsen, Christian Krarup, Anne Marie Lynge 
Pedersen, Veronica Hulstrøm, Troels Hammer, 
Kirstine Moll Harboe og Merete Markvart.
Der er desuden blevet valgt studenterrepræsent-
anter til fakultetets 8 studienævn.
Yderligere oplysninger: www.ku.dk/valg

KU-blog blandt de bedste i verden
Internetmagasinet MedGadget om nye medicinske 
teknologier har nomineret Medicinsk Museions
blog Biomedicine on Display blandt de 5 bedste 
medicinske blogs verden i kategorien Best Medical 
Technologies/Informatics Weblogs of 2007. Bio-
medicine on Display var den første forskerblog i
Danmark, og er stadig en af de største og mest 
flittige af slagsen.
Yderligere information: http://support.blogs.
ku.dk/2008/01/10/ku-blog-blandt-de-bedste-i-
verden
eller http://www.corporeality.net/museion

Glyko-forsker Henrik Clausen i Top 10 
Scientific Breakthroughs of 2007
Det amerikanske magasin Wired om teknologi og 
innovation har kåret en opdagelse fra professor i
glykobiologi Henrik Clausen som nr. 4 blandt de 10 
mest betydningsfulde medicinske opdagelser i
2007. Henrik Clausen har vist hvordan et enzym 
kan omdanne blodtyperne A, B og AB til blodtype 
0.
Læs mere på www.wired.com/science/discoveries/
news/2007/12/YE_10_breakthroughs

NR. 91 - 24. JANUAR 2008
Campusplanen: 33.3A og GMO-
øvelseslaboratoriet i 10.1 er næsten 
færdiggjort
Der har siden nytår været god fremdrift i de 
igangværende ombygnings- og flytteprojekter. 
Den første del af 33.3A er gjort helt færdig og 
Jens Bo Nielsens forskergruppe er flyttet ind i 
de istandsatte lokaler. Ombygning af det nye 
GMO-øvelseslab på 10.1 er ved at blive afsluttet, 
og Arbejdstilsynet kommer den 1. februar for at 
klassificere laboratoriet.
Derudover vil det trådløse it-netværk løbende blive 
udbygget i forbindelse med byggeprojekterne.
Endeligt vil der løbende blive installeret ADK 
(Automatisk Dør Kontrol) på alle etager.
Den første udkast til samtlige projekter findes på 
http://noerrecampus.ku.dk/panumflytninger/
tidsplan/hovedtidsplan_rev-230108.pdf

KU skal være blandt de grønneste 
universiteter i Europa
Ved et møde offentligt møde om bæredygtighed den 
21. januar på KU fortalte Yale-rektor Richard
Levin, om Yales erfaringer med at reducere udslip-
pet af CO2. På Yale University er det allerede
lykkedes at reducere CO2-udslippet med 17 procent 
og de har nu en vidtgående målsætning om at
reducere CO2-udslippet med 43 procent inden 
2020.
Yales erfaringer viser ifølge Richard Levin, at det 
både er realistisk og relativt billigt at reducere
udslippet af drivhusgasser. Erfaringerne fra Yale 
har inspireret KU til at opstille et grønt regnskab, 
som skal reducere KUs CO2-udslip med 20 procent 
inden for de kommende 10 år. Samtidig sigter KU 
mod at blive et af de grønneste campusområder 

i Europa.
Arrangementet på KU og Richard Levins tale kan 
ses på www.virtuel.ku.dk/

Ph.d.-studerende fra SUND 
præmieres i Venture Cup for 
kræftvaccine
Ph.d.-studerende Peter Holst fra Institut for Inter-
national Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi,
ISIM, er blandt de 3 vindere af innovationskonkur-
rencen Venture Cups konkurrence i København.
Peter Holst vandt en præmie på 10.000 kr. for vac-
cinen Invac, der kan styrke immunforsvaret i
kampen mod kræft og vira. Bag Invac står ved 
siden af Peter Holst en gruppe studerende under 
vejledning af lektor Jan Pravsgaard.
Med præmien  fø lger  adgangen t i l  den 
landsdækkende konkurrence om priser på op til 
250.000 kr., der afgøres i juni 2008.
Venture Cup er universiteternes fælles konkur-
rence for idéer og forskning med forretningspot-
entiale.
Konkurrencen organiseres af 5 danske univer-
siteter (KU, SDU, DTU, AU og CBS). Deltagerne
hjælpes til at udvikle deres ideer til invester-
ingsklare forretningsplaner gennem en serie af 
seminarer og workshops samt individuel coaching 
og feedback fra en professionel jury.
Yderligere information: ISIM, att. Peter Holst, 
p.holst@immi.ku.dk eller www.venturecup.dk

KU’s nye bestyrelse valgt
Københavns Universitet har fået ny bestyrelse. 
Forhenværende Nationalbankdirektør Bodil Nyboe 
Andersen fortsætter som formand.
Nye i bestyrelsen er professor og tidligere over-
vismand Niels Kærgaard, Fødevareøkonomisk 
Institut og stud.jur. David Salomonsen. De er, 
sammen med de øvrige interne bestyrelsesmedlem-
mer, blevet valgt på baggrund af en valgkamp på 
universitetet. Bestyrelsen består af:
Eksterne medlemmer
Bodil Nyboe Andersen (formand), forhenværende 
direktør, Danmarks Nationalbank
Claus Bræstrup (stedfortræder), administrerende 
direktør, H. Lundbeck A/S
Boel Flodgren, professor i Handelsret, Lunds 
Universitet
Peter Gæmelke, præsident, Landbrugsrådet
Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Lit-
teraturselskab
Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S
Medlemmer valgt af universitetets medarbejdere
Ingrid Kryhlmand, ekspeditionssekretær og HK-
fællestillidsrepræsentant
Niels Kærgaard, professor, Fødevareøkonomisk 
Institut
Henrik Prebensen, lektor, Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk
Medlemmer valgt af universitetets studerende
Mette Marbæk Johansen, stud.teol.
David Salomonsen, stud.jur.
Bestyrelsen består dermed igen af 11 medlemmer. I 
2007 blev der, som følge af fusionen mellem Køben-
havns Universitet, Danmarks Farmaceutiske 
Universitet og Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole, nedsat en overgangsbestyrelse 
med 17 medlemmer.
Eksterne medlemmer udpeges for en fireårig 
periode, og medlemmer valgt af universitetets 
medarbejdere vælges ligeledes for en fireårig 
periode. Studenterrepræsentanterne vælges for 
et år af gangen.
Yderligere information: http://www.ku.dk/
ledelse/bestyrelse/

Studerende kan få støtte til 
at læse på topuniversiteter i 
udlandet
Videnskabsministeriet har offentliggjort en positiv-
liste over kandidatuddannelser på universiteter i
udlandet, hvor danske studerende kan modtage 
uddannelsesstøtte. Listen er etableret med henb-
lik på at sende flere studerende fra Danmark til 
studieophold i udlandet.
Desuden kan danske studerende gennem Statens 
Uddannelsesstøtte modtage stipendier i op til 2 år, 
som frit kan anvendes til enten studieophold som en 
del af en dansk uddannelse eller til en hel

kandidatuddannelse i udlandet. Den nye ud-
landsstipendieordning er en udmøntning af 
regeringens globaliseringsstrategi, og vil få virkn-
ing fra 1. juli 2008.
Yderligere information: www.su.dk/udlandsstipen-
dium/default.html

SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer 
hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og 
nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt 
per e-mail til informationsmedarbejder Michael Loua, 
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

STUDIEOPHOLD I 
UDLANDET

Informationsmøde 
Som medicinstuderende har du mulighed for et 
studieophold i udlandet via en af fakultetets mange 
udvekslingsaftaler. Vi har samarbejdsaftaler med 
medicinske fakulteter i Europa og Norden - og 
enkelte steder i USA og Australien. Man kan også 
komme ud ved selv at arrangere et studieophold 
i udlandet. 

Kom og hør:
· Hvornår på studiet du kan komme af sted…
· Hvor du kan komme hen…
· Hvor lang tid du kan studere i udlandet…
· Hvordan du søger…
· Hvordan du finansierer opholdet…
· Hvilke fag du kan følge…
· Og hør erfaringer fra andre, der har været 
ude….

Mød op til Informationsmødet i 
Dam Auditoriet torsdag d. 14. februar 2008 kl. 
16.15

US-EU-MEE 
- SAMARBEJDE MED 
USA
Vi tilbyder en medicinstuderende 
deltagelse i projekt US-EU-MEE 
(United States - Europe Medical 
Educational Exchange Project)
 
Hvis du 
- har afsluttet 9. semester på afrejsetidspunktet
- har meget gode engelskkundskaber
 er dette måske noget for dig

Der vil være 1 plads i april eller maj 2008, med 
ansøgningsfrist fredag d. 22. februar 2008 kl. 12.
Den studerende, der bliver udvalgt til at deltage 
i projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers 
klinikophold på Cornell University Medical Col-
lege). Temaet for Cornell/København udvekslingen 
i 2008 vil være inden for kardiologi.
Det er hensigten, at den studerende skal følge et 
fuldt patientforløb fra første patientkontakt med 
sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. 
lign.) over hospitalisering til efterbehandling i de 
sociale systemer, f.eks. rehabilitering. 
Det er et meget væsentligt element i dette projekt, 
at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case 
study) om sundhedssystemerne i henholdsvis 
Europa og USA. 
Ansøgningsskema vedlagt et CV, motivationsbrev 
på engelsk, udtalelse fra 2 faglærere samt karakter-
udskrift afleveres i Journalen på Fakultetsgangen, 
lokale 9.1.49. att. Suzanne Andersen. Inden den 
endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive 
indkaldt til en uddybende samtale, som forventes 
afholdt i uge 10.

Ansøgningsskemaet finder du på:
http://cms.ku.dk//upload/application/msword/
230001ff/US-EU-MEE-skema2008.doc

Du kan også finde yderligere oplysninger på 
US-EU-MEE’s hjemmeside:
http://mki.klinikum.uni-muenchen.de/us-emee/

Eventuelle spørgsmål rettes til international medar-
bejder Suzanne Andersen, lokale 9.1.33. Tlf. 35 32 
70 57, e-mail suan@sund.ku.dk

STUDIET
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KENDER DU PANUM OG HAR 
DU LYST TIL AT VISE RUNDT 
ET PAR TIMER?
Torsdag d. 28. februar 2008 afholder Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet Åbent Hus, hvor fremtidige studerende kommer for at 
høre lidt om medicinstudiet og se fakultetet.
I den anledning skal vi bruge 6-8 friske medicinstuderende til 
at vise rundt, når oplægget fra studievejledningen er afholdt i 
Lundsgaard.
1. rundvisningsrunde er ca. kl. 16 og 2. rundvisningsrunde er ca. 
kl. 19. Vi forventer at rundvisningen tager ca. ½ time.

Hvis du har lyst til at bruge et par timer på dette, så kontakt 
Malene på mes@sund.ku.dk.

ER DU PÅ 2. SEMESTER OG HAR 
DU LYST TIL AT FORTÆLLE, 
HVORDAN DET ER AT LÆSE PÅ 
MEDICINSTUDIET?
Torsdag d. 28. februar 2008 afholder Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet Åbent Hus, hvor fremtidige studerende kommer for at 
høre lidt om medicinstudiet og se fakultetet. 
I den anledning vil vi gerne have en studerende på 2. semester til 
at beskrive, hvordan det er at læse medicin. Lever det op til for-
ventningerne? Er det meget anderledes i forhold til det du havde 
forventet? Og hvad er du blevet positivt overrasket over? Etc.

Først fortæller studievejledningen om studiet (praktisk info), 
dernæst fortæller du noget og til sidst fortæller en læge om 
hvordan det er at arbejde som læge. Første oplæg starter kl. 15 
og andet oplæg kl. 18.

Hvis du har lyst til at fortælle om dette i 2 x 10 minutter i Lunds-
gaard foran interesserede unge mennesker, så kontakt Malene 
på mes@sund.ku.dk

Med venlig hilsen
studievejledningen for medicin

STUDIEVEJLEDNINGEN 
FOR MEDICIN

Forår 2008 Uge 6-7 

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   

Mandag 4/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager 
Mandag 4/2 1500 – 1600 1600 – 1900 Theis Pedersen-Skovsgaard
Tirsdag 5/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Josefin Eklöf 
Tirsdag 5/2 1200 – 1300 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen
Onsdag 6/2 1500 – 1600 1200 – 1500 Jonas Vestergaard Iversen 
Onsdag 6/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard 
Mandag 11/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager 
Tirsdag 12/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Josefin Eklöf  
Tirsdag 12/2 1200 – 1300 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 13/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard 
Torsdag 14/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen

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 tid-
spunktet 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: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

STUDIET

Studievejledningen

Resultatet af stud-
ie-nævnsvalget er 
klar: Kanonvalg til 
Demokratiske 
Medicinere!
Lige inden jul blev resultatet af studienævns-
valget offentliggjort. For Demokratiske Medi-
cinere er resultatet ganske opløftende – vi fik 
over 62% af de afgivne stemmer blandt medicin-
studerende, hvilket medfører, at vi har fået 3 af 
de 5 studenterpladser i studienævnet. Pladserne 
går til Jens Helby Petersen (8. semester), Nils 
Hoyer (6. semester) og Frida Emanuelsson (8. 
semester). Medicinerrådet (tidligere MSR) fik de 
resterende næsten 38% af stemmerne, og har 
derved fået 2 pladser i studienævnet.

Ved valget til Akademisk Råd, hvor studerende 
på alle uddannelser ved det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet har stemmeret, fik Demokratiske 
Medicinere et enkelt mandat (der gik til Maria Ei-
holm Frederiksen, 8. semester), mens de øvrige 
to mandater gik til henholdsvis Medicinerrådet og 
en folkesundhedsvidenskabsstuderende. 

Vi siger stor tak til alle jer der har stemt på os! 
I har givet os mulighed for, også i løbet af det 
kommende år, at arbejde for at forbedre vores 
alle sammens medicinstudie. Vi vil gennem 
året naturligvis informere her i MOK, omkring 
hvad der foregår i studienævnet og den øvrige 
studenterpolitik.

Studiepolitik
Velkommen til 250 nye med-
studerende (og kommende 
læger!)
Som de fleste nok er klar over, 
starter der i disse dage ca. 250 nye 

medicinstuderende på 1. semester. 
Ligesom så mange andre her på 
fakultetet vil vi fra Demokratiske 

Medicinere gerne byde jer velkom-
men på studiet. Vi er naturligvis klar 

over, at studiestarten er fyldt med alver-
dens nye undervisningsformer, flytninger, fred-
agsbarer og måske også lidt besvær med bare 
at finde rundt i den labyrint der kaldes ”Panum”, 
men vi vil alligevel gerne opfordre jer til, at tage 
jer lidt tid til at sætte jer ind i hvordan studenter-
politikken er skruet sammen her på studiet.

Hvad handler det så om?
Kort fortalt styres medicinstudiet af studienævnet, 
der består af 5 underviserrepræsentanter og 5 
studenterrepræsentanter. Studenterrepræsen-
tanterne vælges gennem brev-afstemning 
blandt alle medicinstuderende en gang om året, 
ligesom underviserrepræsentanterne vælges 
blandt underviserne. Det er studienævnet der, i 
samarbejde med dekanatet, bestemmer hvilke 
fag der skal undervises i, hvordan undervisningen 
skal tilrettelægges, hvordan eksamen skal skrues 
sammen og hvilke andre regler der er gældende 
på studiet. Det er også studienævnet, der er 
ansvarlige for at tage stilling, når studerende 
søger dispensation fra reglerne – fx pga. sygdom, 
udlandsophold eller alternative studieplaner. Vi 
har som studerende i fællesskab derved en unik 
indflydelse, på hvordan studiet er skruet sam-
men. Vi håber at også I – alle vores nye medstu-
derende – vil gøre brug af denne indflydelse, bl.a. 

ved at tage stilling og stemme når der næste 
gang er valg til studienævnet. Skulle du være in-
teresseret, kan du læse mere om studienævnet, 
studenterpolitik generelt samt Demokratiske 
Medicineres politik på vores hjemmeside www.
DemokratiskMedicin.dk.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, 
der arbejder med en ny måde at drive stu-
denterpolitik på. Vi tror på, at det skal være 
muligt for alle studerende at få indflydelse på 
studenterpolitikken – også de studerende, der 
ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk 
organisation. Samtidig lægger vi stor vægt på 
et godt samarbejde med underviserrepræsent-
anterne i studienævnet – der opnås langt mere 
gennem dialog med underviserne end gennem 
konfrontationer. 

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

www.DemokratiskMedicin.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

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

Det sker i februar

 » 11. feb.: Kursustilmelding
 » 13. feb.: Repræsentantskabsmøde

RUS-introduktion 2008

Nyt medlemsklistermærke 2008/2009
Det nye FADL-klistermærke for året 2008/2009 er kommet.  Du skal bruge klistermær-
ket til at identifi cere dig som FADL-medlem, hvis du f.eks. ønsker at købe bøger i Bogla-
den eller benytte dig af vores mange medlemstilbud.

Du kan få det nye klistermærke i FADLs Sekretariat.

Spændende forår 2008
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et spændende forår med nye lægevikarkurser, RUS-
introduktion og meget andet.

Vi glæder os samtidig til at byde såvel nye som gamle medlemmer velkommen i vores 
nye lokaler på Blegdamsvej 26. Vores nye telefonnummer virker desværre endnu ikke, 
men du kan kontakte os på vores midlertidige ”nødtelefon” på: 3157 5250.

På www.fadl.dk kan du følge med i, hvad der sker i FADL.

Vidste du at...
medlemmer af FADL gratis kan få et 
“Neurologisk Journalkoncept”. Journal-
konceptet er et redskab til kittellom-
men under det neurologiske klinik-
ophold på 10. semester samt til unge 
reservelæger. Det er ikke en “facitliste”, 
men et forslag til de vigtigste neuro-
logiske undersøgelser, og journalens 
indhold er udarbejdet af en stud.med., 
en læge og en (nu tidl.) professor.

Vi vil gerne invitere dig og dit hold til en personlig introduktion til FADL, og selvom vi er fl yttet i nye lokaler på Blegdamsvej 26, 
foregår introduktionen i FADLs ”gamle” mødelokale på Panum (1.2.7), hvor vi også vil stå for lidt mad og drikke.

FADLs Vagtbureau vil samtidigt give en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester. 
Introduktion til Vagtbureauet fi nder sted på Blegdamsvej 4, 2. sal (ved Skt. Hans Torv).

Intro FADL Intro Vagtbureau

Hold 101 onsdag den 13/2 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 onsdag den 13/2 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 103 tirsdag den 12/2 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 104 tirsdag den 12/2 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 105 tirsdag den 5/2 13.15 - 14.00 14.15 - 15.00

Hold 106 tirsdag den 5/2 14.15 - 15.00 13.15 - 14.00

Hold 107 torsdag den 14/2 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 108 torsdag den 14/2 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 109 onsdag den 6/2 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 110 onsdag den 6/2 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

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

Tilmelding til FADLs Lægevikar Kurser 
i København starter mandag den 11. 
februar 2008. Tilmeldingen foregår 
kun online via www.fadl.dk. Fra du har 
tilmeldt dig, har du 7 dage til at betale 
kursusgebyret på 75 kr. pr. kursusdag inkl. 
mad og drikke. Et kursus koster derved 
mellem 75 og 225 kr.
Betalingen foregår i FADLs Sekretariat på 
Blegdamsvej 26. 

Kursister vil i løbet af ugen inden deres 
kursus modtage en påmindelsesmail med 
information om tid og sted for kurset. 

Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan deltage i kurset. Dette kan ske til:
kkf-kursus@adm.fadl.dk.

Du kan læse mere om FADLs kurser på 
www.fadl.dk.

Sår og sutur l - kl. 16.30-20.30
26. februar

Sår og sutur ll - kl. 16.30-20.30
28. februar

Kardiologi l - 17.00-21.30
10., 11. og 13. marts 

Kardiologi 1l - kl. 17.00-21.30
7., 8. og 10. april

Akut medicin l - kl. 16.00-20.00
25. – 27. februar 

Akut medicin ll - kl. 16.00-20.00
10. – 12. marts 

Akut medicin lll - kl. 16.00-20.00
7. – 9. april 

Radiologi l - kl. 17.00-21.00
7., 9. og 10. april 

Codan tilbyder nu gratis alle forsikrings-
tagere en rejseforsikring (”Verdensrej-
seforsikring”), 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. 

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

Kursustilmelding 2008 Rejs uden bekymringer
Radiologi ll - kl. 17.00-21.00 
5., 7. og 8. maj 

Stetoskopi l - kl. 17.00 – 21.00

8. april 

Stetoskopi ll - kl. 17.00 – 21.00

22. april 

Infektionsmedicin l - kl. 17.00 – 21.00
10. – 11. april 

Infektionsmedicin ll - kl. 17.00 – 21.00
24. – 25. april 

AKLS l - kl. 16.30-22.00 
9. april 

AKLS ll 16.30-22.00
23. april

EKG l - kl. 18.00 – 21.00 (d. 17. til 22.00 )
17., 18. og 20. marts 

EKG ll - kl. 18.00 – 21.00 (d. 24. til 22.00)
24., 25. og 26. marts

EKG lll
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

EKG lV
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

EKG V
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Psykiatri
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Ortopædkirurgi l
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Ortopædkirurgi ll
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

KREDSFORENINGEN
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

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

V B  M E D D E L S E R

NYE BLODPRØVETAGERE 
TIL HOLD 1606 PÅ KLINISK 
BIOKEMISK AFDELING 339 HH
Da nogle af de ”gamle” blodprøvetagere skal på orlov 
og barsel, søger vi nye folk til holdet.

Vi er et velfungerende og socialt aktivt ”vampyrhold” af 
medicinstuderende fordelt på 5. til 12. semester. Vi søger 
nye blodprøvetagere, som er interesseret i at blive en del 
af holdet snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor 
vores arbejde består i blodprøvetagning i ambulatorium 
og på de forskellige sengeafsnit. 

Vi har følgende arbejdstider:
3 blodprøvetagere på arbejde mandag og onsdag 8-15, 2 
blodprøvetagere på arbejde tirsdag og torsdag 8-15, én 
blodprøvetager mandag-fredag 11.30-18.00.

Krav:
Min. 4. semester
Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et krav, da 
der vil være lønnet oplæring)
Min. 200 SPV-timer
Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter per 
måned (også i eksamensperioder).
Godkendt brandkursus og akkreditering.
Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere 
periode.

Har ovenstående fanget din interesse, kan du bruge en 
god timeløn og er du træt af nattevagter og weekendar-
bejde, så ansøg via FADLs vagtbureau, www.fadlvagt.dk 
– For medlemmer – Ledige hold. 
Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er du 
velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Helle 
Skjøth på 36323459 eller holdformand Betül Karakaya 
på 24653206.

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

NYT EKG / BLODPRØVE HOLD 
1610 PÅ HERLEV HOSPITAL MED 
START I 2008.
Herlev kliniske biokemiske afdeling søger et fast hold 
til EKG og blodprøvetagning, med planlagte start 
marts 2008, der er mulighed for at begynde tidligere 
hvis man kan det. 

•
•

•
•

•
•

Prøvetagningen forgår primært i ambulatoriet hvor der 
også er fast personale tilknyttet, men man skal forvente 
at blive sendt rundt på afdelingerne. 

De søger 12-14 FADL – vagter til at dække:
Dagvagter mandag til fredag fra kl. 7.30 –14.00.
2 FADL – vagter dagligt.
Ingen skæve helligdage.

Krav :
Du skal kunne arbejde selvstændig.
Have stort overblik. 
Skal kunne tage minimum 4 vagter pr.md.
SPV timer minimum 200, gerne fl ere.
Holdet lønnes med Spv – hold løn

Oplæring vil blive varetaget af afdeling.
I ansøgningen skal stå hvor mange vagter du ønsker 
pr.mdl. 
Der ansættelsessamtaler afholdes på klinisk biokemisk 
afdeling på Herlev. 

Ansøgningsfristen : den 7. Januar 2008 kl. 12.00. Tilmeld-
ing gerne via hjemmeside www.fadl-vagt.dk. 
Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. sygeple-
jerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk.

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

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

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

•
•
•

•
•
•
•
•

påsken og i sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed 
og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske.

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 8. Februar 2008  kl. 10.00 
Ansøgningen sendes via ww.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold.
For yderligere oplysninger kan holdleder kontaktes på 
mail: mettenormark@hotmail.com

SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!
Vi er et VT hjemmehold 4630 der søger 3 nye medlem-
mer 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 al-
men 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 8. februar 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. 41 57 01 02

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

KARRIEREN SOM FADL-VAGT
Det danske sundhedssystem oplever et stigende behov 

for kvalifi ceret arbejdskraft inden for stort set alle syge-
plejefaglige områder. Denne positive udvikling for os har 
gjort, at vi kan tilbyde dig som vagttager en bred vifte af 
vagttilbud.  Det stiller naturligvis også krav til et højere 
fagligt niveau, hvorfor vi løbende udvikler og forbedrer 
vores kurser og kompetencer.

Dine ønsker til faglig udvikling er en ting, men det 
handler jo også i lige så høj grad om hvordan du ønsker 

at tage vagterne og samtidig planlægge din tid til studier 
og fritid.

Karrieren som FADL-vagt kan starte allerede på 1. se-
mester og varer hele studietiden ud og dit vagtbureau 
tilstræber at tilbyde vagttyper til alle dine 12 semestre, lige 
fra de første SPV-fastvagter over VT-vagterne frem til de 
højt kvalifi cerede vagter på de intensive afsnit.

 Læs mere
Du kan læse mere om de forskellige typer vagter på 
www.fadlvagt.dk

A N N O N C E R

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal, 
2200 København N

VAGTBUREAUET
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NYT MVS HOLD 1430 GLOSTRUP 
SKADESTUE
Glostrup skadestue søger et hold bestående af 10 en-
gagerende FADL-vagter med start den 1.marts.

Glostrup Akut Modtager Centers patientindtaget vari-
erer efter ugedag og tidspunkt på døgnet. På hverdage 
modtages der mellem 40 – 60 patienter og færre i 
weekenden, patienterne kommer hovedsageligt fra kl 
10.00 til kl. 20.00, hvor de praktiserende læger holder 
åbent. Ca. 10 – 15 patienter indlægges dagligt på obser-
vations afsnittet.
Optageområdet for Glostrup Hospital er på 160.000 
indbyggere og dækker kommunerne Glostrup, Ishøj, 
Brøndby, Albertslund, Høje Tåstrup og Vallensbæk indtil 
Region Hovedstadens Hospitalsplan implementeres.
Hold 1430 arbejdsopgaver vil primær bestå med syge-
pleje indenfor de mindre skader, som f.eks. sårpleje, 
gipsning, vaccinationer, praktiske gøremål, m.m. Grundig 
oplæring vil finde sted på afdelingen i november.   
Det forventes at du er fleksibel og interesseret i at 
arbejde med mange tværfaglige samarbejdspartner, 
i et travlt arbejdsmiljø. Du skal minimum kunne tage 
4 vagter pr. måned og have bestået 7 semester. Er-
farne vagttagere vil blive prioriteret til stillingerne.                                                                                  
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet. 
Arbejdstid : Aftenvagter mandag til fredag og weekenden 
dag og aftenvagter.
Løn : MVS-holdløn
Ansøgningsfristen: Fredag den 8.februar kl. 10.00. Søg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til 
hold – mærket ”Hold 1430”. Ansættelsessamtaler vil finde 
sted på afdelingen.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte 
FADL vagtbureau ledende sygeplejerske Gry Orkelbog 
på tlf. 35245402. 

SYGEPLEJEVIKAR SØGES TIL 
ALMEN PRAKSIS.
Til samarbejdspraksis på Nørrebro søges snarest vikar 
for lægesekretær.

Du vil primært blive beskæftiget med telefonpasning og 
modtagelse af patienter, men hvis du kan, vil der også 
være mulighed for mindre sygeplejeopgaver (blodprøve-
tagning m.m.). 

Arbejdstid 9-14 (onsdag fri).
Mindre end 4 dage om ugen har også interesse.

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-takst efter FADL aftale.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – København 
– for medlemmer – ledige hold.
Lægerne Nørrebrogade 220
tlf.: 35 85 55 58 eller mail: hantho@dadlnet.dk

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLOGISK 
OVERVÅGNING
Vi er et lille velfungerende hold som søger nye medlem-
mer til vores team af EEG-overvågere. 

Arbejdet består i anfaldsobservation af epilepsipatienter 
mhp udredning og evt kirurgisk behandling. Vagterne 
er meget hyggelige og du får et stort personligt ansvar 
samt et super godt tværfagligt samarbejde med læger, 
neurofys.-assistenter og sygeplejersker.
Oplæringen består af 2 lønnede følgevagter på afdelin-
gen 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

Arbejdstid: Døgndækkende i ulige uger: 8-timers vagter 
mandag – fredag. Holdet dækker ikke på helligdage. 
Løn: CARD-holdløn 

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

Ansøgningsfrist :  d. 15. febr kl. 10. Ansøgning via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 19. februar.

HOLD 1301 – BBH AKUT 
MODTAGEAFDELING (AMA).
Kunne du tænke dig at lære at ligge venflon, tage 
blodprøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne indgå i 
et stærkt team af læger, sygeplejersker etc., og vil du 
gerne kunne bestemme mere over din arbejdsdag? Vil 
du gerne arbejde på en fast afdeling? Så kig her…

Vi søger nogle SPV´ere til AMA BBH. Vi er et godt 
etableret hold – og har et godt socialt sammenhold 
- afdelingen er glade for vores arbejde. Der er et godt 
arbejdsmiljø, med et erfarent og aktivt personale.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål. 
Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, arbejdsop-
gaver varierer. Udover almindeligt SPV arbejde, arbejdes 
der også selvstændigt. Hvis du vil, lærer personalet dig 
gerne ovenstående færdigheder, samt meget mere. På 
den måde aflaster vi afdelingens sygeplejersker i alle 
arbejdsopgaver, hvilket resulterer i en spændende og 
lærerig arbejdsdag. 
Holdet skal kunne dække alle vagter i døgnet, alle dage i 
ugen. Det plejer dog aldrig at være et problem.

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvars-
bevist
Min. 200 SPV-timer
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 
Kunne deltage i vagtmødet klokken 16, den 13. 
februar.

Løn: SPV holdløn
Ansøgningsfrist: Fredag den 8. februar  kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – København – for medlemmer – tilmelding 
til hold – mærket ”Hold 1301”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder Kristoffer Andresen, kristofferandresen@stud.
ku.dk eller 25 46 84 24.

BILLEDDIAGNOSTISK AFDELING 
PÅ HILLERØD HOSPITAL.
Kunne du tænke dig at være med til scintigrafier?
eller 
Være med til at lave distale blodtryksmålinger?
Eller
Være med til arbejds EKG’er?

Så er vi afdelingen for dig!
Vi er en afdeling der søger FADL- vagter til et fast hold 
1420. Vi søger fadl’er som har lyst til at indgå i Klinisk fysi-
ologisk afsnits spændende og til tider hektiske miljø.

Klinisk fysiologisk afsnit modtager bl.a. patienter til scinti-
grafi, ultralyds scanninger, distal blodtryks målinger, EKG 
arbejdstest. Holdet kommer til at indgå i tæt samarbejde 
med det faste personale og oplæringen kommer til at 
foregå på afdelingen. 

 

Afdelingen forventer at ansætte 10-12 FADL – vagter 
1-2 FADL - vagt pr./dag

•
•

•

•
•
•
•

•

Arbejdstiden er 8 timer i tidsrummet fra kl. 8.00 – 21.00, 
mandag – fredag, evt. lørdag 
Du kommer til udfører undersøgelser selvstændigt eller 
sammen med sundhedsfagligt uddannet personale.

Krav:
Du skal kunne arbejde selvstændigt
Skal kunne tage 4 vagter pr. mdr.
Have bestået 5 semester
Have minimum 100 SPV- timer, gerne flere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-hold løn, samt kørselsgodtgørelse til Hillerød

Samtalerne vil finde sted på Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansøgningsfristen: Fredag den 8. februar kl.12.00. 
Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeplejer-
ske Astrid Bruun på
telefon 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
Hold 1604 søger 10 nye holdmedlemmer 
Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 
og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter et fast-
lagt program med ca. 7 lønnede dagvagter. Forudgående 
“stikkeerfaring” er ikke nødvendig.
 
Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 dagvagt 
lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

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

 Løn : SPV - holdløn

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

Ansøgningsfrist: Fredag 8.februar 2008 kl.10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmelding til hold 
– Hold 1604

LÆGEVIKARHOLD 7701 
PÅ THORAXKIR. AFD. 
RIGSHOSPITALET SØGER 1 NYE 
MEDLEMMER.
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på pt. 9 
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af ele-
ktive patienter på afdelingen. Jobbet giver god rutine i 
objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
travlt, men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi 
dækker dagvagter på hverdage. Løn i henhold til FADLs 
overenskomst for lægevikarer. Du vil få
2 aflønnede følgevagter med fuld løn. Vi søger

1 tiltrædelser pr 1. marts 2008 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
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foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort

Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder 
Maja Carsting– e-mail: maja@carsting.dk eller mob: 
31261556

Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 8.2. 2008 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– Mærket ”Hold 7701” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted på VB den 14/2.

SUPER VELFUNGERENDE 
HJEMME-DIALYSE-HOLD I 
NORDSJÆLLAND.
Vi er et lille og meget velfungerende dialyse hold, som 
tæller 3 medlemmer.  Vi ønsker at indsupplere endnu 
en dialyse assistent snarest, da vi alle er ved at være 
færdig uddannede indenfor 1-1½ år.

Patienten har bred og lang erfaring med dialyse. Selve 
dialysen er 3½ times HD/ hæmodialyse, som kører gan-
ske ukompliceret. En typisk vagt består af opsætning af 
maskinen, tilslutning af patienten samt tage blodtryk ca. 
3 gange pr vagt – samt selvfølgelig frakoble patienten 
efter endt dialyse.

I den resterende tid er man som dialyse assistent meget 
velkommen til at side og læse, skrive OSVAL, søge på 
internettet, lytte til radio mm. Der er som en ekstra lukses 
på holdet fri adgang til kaffe og the. 

Familien er utroligt søde og man føler sig meget 
velkommen.
Mødetiderne er meget fleksible (indenfor rimelighedens 
grænser), og passer derfor godt ind med klinik under-
visningen. I sommerferien tager familien som regel ud 
og rejser, hvorfor der er perioder, hvor der er under 
12-13 dialyser pr måned til holdet, således at vi også 
får lidt ferie.

Der er utrolig gode transport muligheder, og det tager 
således mellem 30 min til 45 min at komme frem.

Der aflønnes for 6 timers arbejde samt 2 timers trans-
port.

Der vil være 1-2 oplæringsvagter, men som regel er 1 
oplæringsvagt mere end rigeligt.

• Krav til dialyse assistenten for at komme i betragtning 
til holdet:

Hæmodialyseerfaring: Gambro AK 200
300 dialysetimer 
at du er fleksibel 
at du kan tage 4 vagter pr. måned 
du skal have et gyldigt akkrediteringskort

 
Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Lise 
Mouritzen på email lise.mouritzen@gmail.com for at 
høre nærmere.  Skriv også selvom du ikke kan opfylde 
kravene til punkt og prikke.

HOLD 1614 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK AFDELING 
PÅ RIGET SØGER NYT MEDLEM 
Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfor-
drende miljø, med søde arbejdskollegaer og tid til at 
fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling 
søger et nyt medlem til tiltrædelse snarest.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, 
EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.) også 
satellitlaboratorier på Hvidovre, Bispebjerg, Amager og 
Frederiksberg hospital. 

Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde 
består i at udføre, 
MEP (Magnetisk Evokerede Potentialer) en us. af 
motoriske ledningsbaner fra cerebrale cortex til distal 
muskulatur vha. magnetspole. Enten i samarbejde med 
en neurofysiologiassistent eller med en anden fadlvagt 
fra holdet. Vi har fortrinsvis vagter torsdag og fredag 
fra hhv.
8.30 – 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. 
én vagt om ugen.

Det forventes at du:
Har min. 200 SPV-timer, gerne flere
Har bestået 4. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid.
Kan deltage i oplæring min. 2 vagter pr uge i uge 7 
og 8
Har gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-holdløn

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Ansøgningsfrist: fredag d. 2.februar kl. 10.00, Ansøg via 
www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold
Oplæring: uge 7 - 8. 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til hold-
leder Christina Lykke Svanholm på svanholm@stud.
ku.dk  eller hos Gry Orkelbo go@fadl.dk  eller telefon 
35 24 54 02

ER DU INTERESSERET I AT 
ARBEJDE SOM DISPENSAT! 
Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Geriatrisk Behandlingscenter Tranehaven, 
Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, søger dis-
pensater til vagter i alle vagttyper, weekends, helligdage 
og i ferieperioder.

 Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeplejerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysnin-
ger: mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærket ”Tranehaven”

KLINIKASSISTENTER TIL ØRE-
NÆSE-HALS KLINIK
Jeg efterlyser nogle stud.med.’er, som kan være inter-
esseret i at fungere som 
Klinikassistenter på en øre-næse-hals klinik fra og med 
den 01. februar 2008

Arbejdsopgaverne består af flg.:
1. Booking af patienter
2. Høreprøve tagning
3. Diverse små opgaver.

Arbejdstiderne er kl. 07.45 – 15.15 (man - ons og fredag) 
og kl. 08.45 – 16.00 (torsdag)

Jeg ser frem til at høre fra jer.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk  - København 
– tilmelding hold 
 Speciallæge dr.med. Samih Charabi, gl. Kongevej 120, 1. 
Tv. 1850 Frederiksberg C
Tlf 33 31 71 68 charabi@dadlnet.dk    

•

DEJLIG LYS 
HJØRNELEJLIGHED - 2 
VÆRELSER, 62 M2
Dejlig sydvendt hjørnelejlighed på stille sidegade 
(Odinsgade), som er ved at blive by fornyet med 
cafetorv, og som vil blive lukket ud mod Jagtvej.

Lejligheden ligger på 1. sal og er utrolig lys, idet 
den ligger sydvendt - med direkte med udsigt til 
en hyggelig velindrettet legeplads og genboen mere 
end over 100 meter væk..

Den har en stue, soveværelse, køkken med brusek-
abine og toilet. Lejligheden er velholdt og er i gam-
mel stil med stuk og højt til loftet. Lejligheden har 
nyere vaskemaskine.

Det er en velfungerende andelsforening i en flot 
velholdt gammel ejendom, billigt internet og ka-
beltv løsning og hyggelig gård med grønne planter 
og udemiljø.

Nabolejlighed kan tilkøbes indenfor næste halve 
år - herved er der mulighed for at skabe en flot 
hjørnelejlighed på 115 kvm.

Overtagelse snarest muligt.
Andelspris kr. 974.388
Husleje 2660 kr + aconto varme + vand
Kontakt: chalau13@gmail.com eller tlf. 22 75 
34 23

FORSKNINGSÅR STUDERENDE SØGES TIL FORKNINGSPROJEKT OM 
PERSONLIGHED

BØGER SÆLGES:

Akutte Medicinske Tilstande – 7. udgave (den 
nye), helt ny og ubrugt. Pris bogladen: 315 kr. 
Sælges for: 199kr.

Sundhedspsykologi – en introduktion: Sven Ing-
mar Andersson, helt ny og ubrugt. Kan bruges på 
2. semester sundhedspsykologi. Pris i bogladen: 
249kr. Sælges for: 149kr.

Ring eller SMS Javed på 27304525

I foråret 2008 vil vi ved Neurobiologisk Forskning-
senhed, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet validere 
nye neuropsykologiske computerbaserede tests. 
Testene udvikles i samarbejde med forskere på 
Oxford Universitet. Testene skal afprøves på raske 
forsøgspersoner, og omhandler sammenhængen 
mellem evnen til social interaktion og neurotiske 
karaktertræk.

Til udførelse af testene søges 1 studerende. Vi søger 
en student som i ½ - 1 år har lyst til at hellige sig 
forskning, og vil være interesseret i at søge et 
scholarstipendium. 
Afhængig af din indsats, kan data udmunde i en 

artikel med dig som 1. forfatter eller indgå i et 
større forskningarbejde omhandlende genetik, 
PET skanninger og personlighed, hvor du vil være 
medforfatter.

Interesserede kan henvende sig til:
Jan G. M. Kalbitzer, M.D.
Ph.D.-student 
Neurobiology Research Unit
Copenhagen University Hospital
9 Blegdamsvej, section 9201
2100 Copenhagen
Denmark
Phone: +45 35 45 67 08
Email: jan.kalbitzer@nru.dk 

Aardvark baby til folket

Annoncer
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SCHOLARSTIPENDIAT 
SØGES

Kronisk subklinisk inflammations betydning for 
udvikling af diabetes mellitus og kardiovaskulær 
sygdom
Har du lyst til at lave forskning, så har du mu-
lighed for at indgå i et spændende forskningspro-
jekt i Endokrinologisk Forskningslaboratorium, 
Herlev Hospital. 
Vi søger en engageret, videbegærlig og initiativrig 
studerende som har lyst til at være scholarsti-
pendiat i 12 måneder. Du vil indgå i et team med 
Phd-studerende og bioanalytikere, men med dit 
eget projekt.
Vi håber på at du kan begynde per 1/2-2008, men 
det kan vi jo tale om.

Er du interesseret i at høre mere om projektet er 
du velkommen til at besøge os eller også kan du 
kontakte:

Forskningslektor, overlæge dr.med.
Henrik Vestergaard
Endokrinologisk afdeling
Herlev Hospital
E-mail: heve@heh.regionh.dk
Tlf: 44 88 32 44

STUDENTERMED-
HJÆLPER SØGES!
Er du interesseret i et fleksibelt fritidsjob, med 
rige muligheder for fordybelse og ansvar? Kan du 
lide et sundt arbejdsmiljø med gode kolleger? Så 
læs videre..  

HVAD:
Afdeling 521 på Steno Diabetes Center søger 
en medicinstuderende til indtastningsarbejde. 
Arbejdet består fortrinsvis i at opsøge og udvælge 
relevante oplysninger i patientjournaler (enten 
i elektronisk eller på papirform). Dette kræver 
således at du er interesseret i både at stifte bekend-
tskab med patient-journalen og skelne mellem 
relevante og irrelevante informationer.
Efter en kortere indlæringsperiode vil du selv 
kunne tilrettelægge din arbejdsuge som du har lyst 
til. Timelønnen for studentermedhjælpere ligger 
på ca. 115 kroner.

HVOR: 
Steno Diabetes Center er et hospital lokaliseret 
i Gentofte på Niels Steensens vej, i nærheden af 
Gentofte og Jægersborg station. 
Centret fungerer som regional diabetesafdeling 
for det offentlige sygehusvæsen, med speciale i 
behandling af, samt forskning og uddannelse i, 
diabetes.

Vores afdeling er interesseret i den molekylær-
genetiske baggrund for type 2 diabetes, og søger 
at finde gener der disponerer til type 2 diabetes. 
Afdelingen består af biologer, biomedicinere, læger 
og ingeniører – som gør arbejdet mere interessant 
og alsidigt.

Lyder dette som noget for dig og har du spørgsmål 
til stillingen kan jeg kontaktes:

Stud. Med. Nikolaj Thure Krarup
Steno Diabetes Center afd. 521 NLC
Niels Steensens Vej 1
Gentofte
ntk@steno.dk
krarup@stud.ku.dk.   

DANSK BØRNE ASTMA 
CENTER SØGER 
IT-SUPPORT TIL 
FORSKNINGSPROJEKT 
PÅ GENTOFTE HOSPITAL.
Forskningsprojektet (COPSAC, COpenhagen Pro-
spective Studies on Atopy in Childhood) beskæfti-
ger sig primært med astma og allergi blandt børn. 
COPSAC skal forsøge at kortlægge det, der hedder 
atopi hos børn - det er den arvelige tilbøjelighed til 
at udvikle astma, eksem og allergi. Studiet har ca. 
400 børn tilknyttet, og forskningsteamet består af 
ca. 15 personer med forskellig faglig baggrund og 
ledes af overlæge Professor Hans Bisgaard.

Studentermedhjælperen vil fungere som en del 
af vores forskningsteam. Han/hun skal varetage 
teamets IT-opgaver, herunder vedligeholdelse af 
hardware og software. Opgaverne vil være af meget 
forskelligartet karakter, men vil primært ligge 
indenfor support og vedligeholdelse af Windows, 
Office, database- og statistikprogrammer, drift og 
vedligeholdelse af klinik-pc’er og datasikring af 
disse, udarbejdelse af dokumentation, administra-
tion af afdelingens internet-aktiver, hardware- og 
softwareindkøb m.m. Desuden skal studentermed-
hjælpen fungere som sagkyndig sparringspartner 
i forbindelse med nyopståede IT-relaterede prob-
lemstillinger.

8-20 timer pr. uge
Løn: 110,63 kr. pr. time 

Ansøgningsfrist: 31. januar 2008. 
Ansøgning modtages på E-mailadresse malst@geh.
regionh.dk

For flere informationer, kontakt:
Malene Stage
Dansk BørneAstma Center
Børneafdelingen L-213, Opgang 2
Amtssygehuset i Gentofte
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Tlf. Nr. 3977 7360

LÆGEVIKARIAT (KANDIDATER) 
OG VIKAR FOR LÆGE (STUD. 
MED MINDST BESTÅET 9. SEM.)

Går du og venter på turnus og 
har brug for noget bred medicinsk 
erfaring, så er Bornholms Hospital 
måske noget for dig.

Et spændende og lærerigt sted at arbejde, hvor man 
får set et bredt udsnit af patienter.
Bornholms Hospitals medicinske afdeling tilbyder 
patienter indenfor alle de medicinske specialer 
inkl. pædiatri. En fantastisk start på ens fremti-
dige lægeliv - især hvis man er tildelt turnus på 
en meget specialiseret afdeling.

Vi stiller billig bolig til rådighed, tilbyder god 
løn samt aflønnede helikoptertransporter til 
København.
I perioden indgår du i vagtskemaet/tjenestel-
isten for medicinsk afdeling, og vil blive 
honoreret for de udførte tjenester iht. overen-
skomsten §32 stk. 2).
Ved dobbelt husførelse er der mulighed for 
skattefradrag.
Gode muligheder for efterfølgende at få en-
keltvagter.
Desuden en skøn natur, og et godt arbe-
jdsmiljø.

Interesseret?
Kontakt Svend Vestergaard for yderligere 
oplysninger på 5695 1165  lok. 9102 eller Svend.
Vestergaard@boh.regionh.dk.

P.S. Planlæg allerede nu dit sommerferievikariat 
på Solskinsøen

•

•

•

•

•

ARBEJDSTILSYNET 
SØGER MEDICINSKE KODERE

Vil du være med til at sikre, at Arbejdstilsynet får 
kodet alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser, så 
de kan bruges i det forebyggende arbejde 
– og har du bestået 6. semester – vil vi gerne høre 
fra dig.

Arbejdet består i at kode oplysninger om påvirknin-
ger og sygdomme fra skemaer efter internationale 
standarder og kræver medicinsk viden. Jobbet 
giver dig mulighed for at lære om forskellige syg-
domme og deres relation til arbejdsmiljøet.

Den ugentlige arbejdstid vil typisk være 10-20 
timer. Arbejdstiden kan placeres efter eget øn-
ske. Vi giver den nødvendige oplæring. Løn efter 
overenskomst, p.t. kr. 104 pr. time + tillæg + 
feriepenge.

Interesserer ovenstående dig, bedes du henvende 
dig til:

Læge Birgit Bülow på e-mail bbl@at.dk eller telefon 
72208786 eller epidemiolog Peter Laursen på e-
mail pal@at.dk eller telefon 72208716.

Arbejdstilsynet er beliggende i Landskronagade 
tæt ved Svanemøllen station.

STUDENTERJOB I 
FORSKNINGSAFDE-
LING PÅ BBH
Vi er i gang med et stort europæisk forskning-
sprojekt der har til formål at udviklet et compu-
terbaseret, interaktivt spørgeskema til måling 
kræftpatienters symptomer og problemer. 
Hertil søger vi medicinstuderende til at gennemgå 
og kode journaler, interviewe kræftpatienter 
om deres forståelse  af nyudviklede spørgsmål, 
indtaste data og evt. bistå ved andre faser af 
projektet. 

Journalgennemgangen vil primært foregå på Rig-
shospitalet. Interviews vil foregå enten i patientens 
afdeling eller hjem eller pr. telefon mens al øvrigt 
arbejde primært vil foregå på Forskningsenheden 
ved Palliativ Afd. på Bispebjerg Hospital. 

Hvis relevant, vil der være mulighed for at skrive 
opgaver baseret på dele af projektet.
Du skal have et godt humør, kunne arbejde 
selvstændigt, være ophyggelig og samvittigheds-
fuld, samt have lyst til både at kommunikere 
med patienter og at udføre mere rutinemæssige 
opgaver.

Henvendelse til:
Morten Aa. Petersen, Forskningsenheden ved Pal-
liativ Afd. på Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 31 20 25, email: map01@bbh.regioh.
dk eller
Mogens Grønvold, Forskningsenheden ved Pal-
liativ Afd. på Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 31 35 24, email: mg02@bbh.regioh.dk 

RASKE FORSØGSDELT-
AGERE SØGES

Formål: 
At undersøge hvor meget D-vitamin der dannes i 
huden efter små mængder af ultraviolet belysning 
af kort varighed.

Fremgangsmåde:
Du bedes møde til belysning 4 gange med 2-3 
dages mellemrum. Der bliver taget en blodprøve 
ved første belysning samt 2 dage efter den sid-
ste belysning. Desuden bedes du møde 14 dage 
før belysningsstart til en kontrolblodprøve. Du 
skal således kun møde 6 gange fra 10 til max 40 
minutters varighed over en periode på 3 uger. Kun 
overkroppens for og bagside belyses.

Sted: 
Bispebjerg Hospital, Hudafdelingen. 

Honorar: 
800-1000 kr
Henvendelse til projektsekretær på tlf. 3531 
6273 (ml. kl. 9-13) eller til læge Morten Bogh på 
mobil  2239 5188 (ml. kl. 13-20), eller e-mail til 
bogh@dadlnet.dk

ANNONCER
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MANGLER DU AT SKRIVE 
OSVAL II?
Vi tilbyder et halvt eller helt forskningsår på 
BioMedicinsk Institut, Systembiologisk Forskn-
ing. Du skal hjælpe os med at udføre et projekt om 
mitokondrefunktionen hos raske.

Du vil blive oplært i:
Muskelbiopsitagning
Insulin clamping
Avancerede målinger af mitokondrierespira-
tion
Konditest m.m.

Du får en enestående chance for at lære forskn-
ingshåndværket 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 Rasmus RabølBMI, 
Bygn 12.4, rasmusr@mfi.ku.dk
Prof. dr. med. Flemming Dela
BMI, Bygn 12.4, fdela@mfi.ku.dk

•
•
•

•

•
•
•
•

BØGER SÆLGES!
Wulff et al.: Medicinsk filosofi, obligatorisk til 
metodekursus på 3. sem., som ny uden overstreg-
ninger.
Nypris: 355,- DIN PRIS: 250,-

Andersen et al.: Videnskabsteori for de biologiske 
fag, fx. til metodekursus på 3. sem., som ny uden 
overstregninger.
Nypris: 284,- DIN PRIS: 150,-

Stevens & Lowe: Human Histology, 3rd ed., Det 
hurtige men pensumdækkende alternativ til Gen-
eser! Som ny uden overstregninger.
Nypris: 425,- DIN PRIS: 275,-

Ring eller skriv til Terji på 31140724!

JOB SOM UNDERVISER 
HOS MANU KURSER A/S
 
Har du altid godt kunne lide at formidle, er dette 
din chance for at:

Modtage professionel formidlingstræning og 
erfaring!
Styrke dit netværk af ligesindede!
Forbedre dit CV med det mest relevante job!
…. Og selvfølgelig tjene en masse penge.

MANU KURSER A/S er Danmarks førende udby-
der af eksamensforberedende kurser til studerende 
ved universiteter og handelshøjskoler landet over 
og vores vækst fortsætter! Med denne vækst har vi 
kontinuerligt brug for nye og engagerede medarbe-
jdere, der kan være med til at løfte virksomheden 
videre i dens udvikling. 
Med udvidelsen til Medicin på KU søger vi lige nu 
undervisere indenfor følgende områder: Biofysik, 
Fysiologi, Anatomi, Immunologi og Mikrobiologi
 
Skynd dig at søge også selvom dit ønskede fagom-
råde ikke er nævnt ovenfor!

Som underviser hos MANU vil du komme til at 
indgå i et meget stærkt team af medarbejdere, 
der interesserer sig for netop dit fagområde. 
Herudover vil du blive en del af et stort netværk 
af undervisere med kompetencer indenfor mange 
forskellige fagdiscipliner.

Mht. arbejdstider og belastning er vi meget fleksible 
og tilpasser os altid den enkelte underviser. Jobbet 
kan sagtens bestrides ved siden af studiet.

Lønnen er meget attraktiv.

Gå ind på www.manukurser.dk og læs meget mere 
om MANU. 

Kvalifikationer……. du er typisk:
Som studerende er du i top 10% af din årgang 
og færdig med det fag , du ønsker at engagere 
dig i.
Interesserer dig for formidling og elsker at 
lære fra dig! 
Du er ekstra dygtig inden for det fagområde, du 
ønsker at beskæftige dig med hos MANU. 

Selvom gode resultater fra din uddannelse 
naturligvis vægtes højt, betyder det endnu mere, 
at du har masser af gåpåmod, er udadvendt og har 
evnen til at lære fra dig og inspirere andre. Vores 
oplæringsforløb vil desuden hjælpe dig massivt 
både fagligt og formidlingsmæssigt. 

Søg nu! – ansøgningssamtaler afholdes løbende!

Send en ansøgning til jb@manukurser.dk med din 
motivation for at søge samt CV og karakterudskrift. 
Læs mere om MANU på www.manukurser.dk 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkom-
men til at kontakte os:
Mail: jb@manukurser.dk  
Tlf: +45 3110 6543

•

•
•
•

•

•

•

MEDICINSTUDERENDE TIL 
KRÆFTFORSKNINGSPROJEKT

Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk 
Kræftforskning, søger to medicinstuderende, der 
har lyst til at indgå i et internationalt viden-
skabeligt samarbejdsprojekt, der skal belyse, om 
strålebehandling for kræft i barne- eller ung vok-
senalder medfører senfølger i næste generation (for 
yderligere information se www.gcct.org).

Arbejdsopgaver
Arbejdet vil bestå af gennemlæsning af patientjour-
naler med udtræk af behandlingsoplysninger samt 
indscanning af stråleskemaer og elektronisk frem-
sendelse af disse til samarbejdspartnere i USA.

Kvalifikationer
Vi er interesseret i studerende på kandidatdelen, 
der har opnået en vis indsigt i den medicinske 
journals opbygning og gerne også i kræftsygdomme 
og deres behandling, og som kunne tænke sig at få 
et indblik i videnskabeligt arbejde.

Vi tilbyder
Arbejdstiden er 8 timer om ugen, der kan tilret-
telægges efter behag indenfor alle ugens 7 dage. 
Timelønnen er 132,82 kr. inklusiv pensionsbidrag 
og uanset fremmødetidspunkt. Arbejdspladsen 
er røgfri.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er tidsbe-
grænset og udløber 31. juli 2008 med mulighed 
for forlængelse.

Ansøgning
Ansøgning sendes til læge og seniorforsker Jean-
ette Falck Winther, Institut for Epidemiologisk 
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Strand-
boulevarden 49, 2100 København Ø via brev eller 
elektronisk på e-mailen jeanette@cancer.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos 
Jeanette Falck Winther på telefon 35 25 76 70 eller 
ved henvendelse via mail.

FORSØGSPERSONER 
SØGES
Til deltagelse i et videnskabeligt forsøg på Rigshos-
pitalet. Forsøget går ud på at afklare samspillet 
mellem muskler og fedtvæv under faste. Dette 
har stor betydning for forståelsen af en sygdom 
som f.eks. type 2 diabetes (tidligere kaldet gam-
melmandssukkersyge).

Vi søger:  
Raske mænd, alder 20-35, som ikke tager fast 
medicin
Dyrker motion regelmæssigt, og ikke ryger
Normal af kropsbygning (BMI 20-25)

Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en forundersøgelse 
forud for forsøgsdagen. 
Forundersøgelsen varer ca. 3 timer. Den omfatter 
en lægelig helbredsundersøgelse, en konditionst-
est, blodprøver og en scanning af kropssammen-
sætningen med hensyn til knoglemasse, fedtmasse 
og muskelmasse. Prøvesvarene, der svarer til en 
udvidet helbredsundersøgelse, får du udleveret 
og forklaret.

Den anden dag er selve forsøgsdagen, som varer 
ca. 10 timer. Dagen omfatter:

Anlæggelse af katetre (drop) i en armvene, i 
en vene i underhuden på maven og i de store 
blodkar, der hhv. forsyner og drænerer det 
ene ben.
Infusion af mærket fedt og sukker (ikke ra-
dioaktivt), samt adrenalin, mens du hviler i 
liggende position.
Udtagning af 3 små vævsprøver fra lårmusklen 
og 3 små vævsprøver fra fedtvævet på maven, 
i lokalbedøvelse.
Måling af blodgennemstrøming i fedtvævet 
og til benet.
Faste under hele forsøget, med undtagelse 
af vand. 

Godtgørelse: 
For deltagelse i forsøget udbetales 4000 kr. Beløbet 
er skattepligtigt.

Yderligere information fås ved at kontakte Helene 
Mygind, Rigshospitalet, Tagensvej 20, afsnit 
M7641, 2200 København N, telefon 35457641 og 
29723060, email: helene.mygind@rh.regionh.dk

•

•
•

•

•

•

•

•

TO MEDICINSTUDERENDE MED 
INTERESSE FOR PÆDIATRI 
SØGES TIL OSVAL II-PROJEKT 

Der søges to OSVAL II studerende til et studie 
af medicinomsætning og toksicitet hos børn med 
leukæmi. 
På grund af stor interindividuel variation i pa-
tienternes metabolisme af cytostatika, primært 
forklaret vha. genetiske polymorfier, varierer deres 
respons signifikant på standardbehandlingen. No-
gle patienter responderer ikke sufficient, hvilket 
medfører øget risiko for behandlingssvigt, mens 
andre (10%) risikerer livstruende forgiftninger 
inklusiv sekundær cancerudvikling.

Vi forestiller os, at hver studerende bliver ans-
varlig for gennemgang af ca. 75 patientjournaler 
over en periode på 4-6 måneder. Resultaterne fra 
dette studie vil blive publiceret i et internationalt 
tidsskrift, i denne forbindelse der vil være mu-
lighed for medforfatterskab. 

Skriftlig ansøgning, incl. CV samt eksamensbevis 
bedes sendes til:

Rikke Hedeland
Læge, ph.d. studerende
Bonkolab, 5704 
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Pædiatrisk 
Klinik II
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø
eller
rikke.hedeland@rh.regionh.dk 

Ansøgningsfrist 20.2.2008

For yderligere information, kontakt venligst: 
35459828 / 35454652 

ANNONCER
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MOK har som bekendt lidt udskiftning i praktikanterne.  I efteråret 
kom der to: Mia Jørgensen og Troels Dolin.
Da vi netop har fået to nye skud på stammen - nemlig "The MOK-
spects" Silas og Hallas - måtte praktikanterne battle!
Da de unge mennesker har sørget for at tømme flaskevæggen ALT for 
tidligt, fik de til opgave at fylde den igen.  Der blev fulgt godt med, 
mens de tyllede hollandske øl (tilbud i Føtex).  For at distrahere blev 
de løbende udfordret af svære spørgsmål, som I kan læse uddrag af her 
på siden.  Vinderen blev Den Unge Dolin, som tømte dåserne hurtigere 
end en Balkan-DJ tømmer dansegulvet i Studenterklubben og dermed 
viste stort overblik.

I det røde ringhjørne har vi  
MiaJoe.  Netop hjemvendt som 
OG'er (vejleder på vinterrustur) 
er hun i topform til denne 
challenge.

I det blå ringhjørne har vi 
den unge Dolin.  Troels' styrke 
må helt klart ligge i hans 
Y-kromosom og dermed øgede 
ethanol-fordelingsvolumen.  

PRAKTIKANT BATTLE

VINDEREN

Til dags dato, hvad har været dit 
største bidrag til MOK-redaktionen?
Dolin: Der er så meget godt at vælge i mellem. 
har fx engang lavet en forside, før jeg overhove-
det startede på red. Men ellers skal messe-crawl 
nævnes...
MiaJoe: “hvor metro er du?”-quizzen... den blev 
godt nok væk inde i den der kasse under skær-
men...

Hvad er den vigtigste knap på 
computerskærmen?
Dolin: degauss
MiaJoe: DEGAUSS!!!

Hvad er prisen for en helsides annonce 
(s/h) på MOK?
Dolin:  3500  (red. Dolin indgiver på dette tid-
spunkt en protest over at MiaJoe er en kvinde og 
får medhold i klagen i Studienævnet)
MiaJoe: To blowjobs og en flaske lammer

Hvilken slags læge skal din 
modstander i denne quiz være?
Dolin:  portør (er det ikken en slags læge?)
MiaJoe: Skal han være læge?? Jeg troede han 
læste til en af de små blå mænd, der står ude foran 
og ryger pibe...

Hvad var din yndlings 
overspringshandling under 
eksamenslæsningen?
Dolin: at slå op på et af yndlings kapitlerne i 
Geneser... så flyver tiden lige pludselig... ellers 
er det at sortere mine sokker og store samling af 
silkeslips...
MiaJoe: Øh - Facebook selvfølgelig! Og at rydde 
flaskevæggen på MOK.....

Har du nogensinde kastet op i 
Klubben?
Dolin: ja, tror, at det eneste sted jeg ikke har 
kastet op i klubben, er på pigetoilettet (der er altid 
så lang kø).,..
MiaJoe: JA - vist et par gange.... Men kan kun 
huske to af gangene...

Hvornår udkom det allerførste MOK?
Dolin: puha.. trror faktisk vi bragte noget af det 
her for nylig.. men omkring 67 ?!  altså ca da Mia 
blev født..
MiaJoe: Ugen før nummer to...

Hvem vinder ”Praktikant Battle”? 
Dolin: Det er svært at sige. Mia har jo lige været på 
vinterrustur, så hun burde jo være i form. Desuden 
fik jeg 3 timers søvn i nat.. bla. bla. bla. men på 
trods af alt piveriet, vinder jeg naturligvis.... nu 
bunder jeg ihvertflad...! fryd!
MiaJoe: mig… Fordi jeg giver en øl til næste 
fredagsbar AP..... “wink wink”… Må jeg godt gå 
ud og tisse?

Hvad er dit råd til MOK’s to nye 
prospects?
Dolin: pas på de flasker! ellers er det, at sørge for 
at dem, som har været praktikant før en, selv har 
det godt.  hov.. kommaet sad forkert..
MiaJoe: Spørg om lov inden I går ned med flasker, 
og vær sød ved Jannie - det er i virkeligheden hende 
der bestemmer.

Er du royal?
Dolin: min tip tip oldefar har været borgmester i 
kbh... men ellers er jeg loyal...
MiaJoe: Nej, men jeg har engang fejret nytårsaf-
ten på Amalienborg... Tæller det? En af Dronning 
Ingrids forhenværende hofdamer er I min familie, 
og sådan nogen bor på Amilienborg, så hun holdt 
nytaårsfest. Prøv i øvrigt at bestille en taxa til 
Amalienborg som  fuld teenager - det tror de ikke 
på! Og så skal ens mor ringe og skælde dem ud 
- ikk’ særlig pinligt...

Søren Ventegodt eller Jørn Ege?
Dolin: Begge har deres charme... Søren har klart 
haft hånden op i flest kvinder, men Jørn er vidst 
stadig læge... tror at det må blive Hr. Ege.…
MiaJoe: Kan man vælge en Threesome?

Hvornår slutter denne quiz?
Dolin: de fleste læsere er nok allerede stoppet, 
så for dem er det slut... men hvis ikke der ikke 
er nogen som begynder at græde (mia) mangler 
der noget!
MiaJoe: Når flaskevæggen er fuld igen?

Acuta eller Sund&Hed?
Dolin: altså... sund og hed er sat pænere op 
end acuta, men jeg kender dem fra acuta, så de 
vinder.
MJ: que que? (red. MJ er ikke bekendt med vores 
underlødige søsterorganer)

Troels  åbner en f laske kirser og kvaser 
skruelåget...
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 6, 2008
Velkommen til et nyt semester – eller 
for nogen: velkommen til et helt nyt 
studium!

Studenterpræsten og hans medarbejder er på 
banen igen med nye og gamle tilbud, som vi håber, 
at I vil benytte jer af. Vi kan nævne Nicolais nye 
studiekreds, vi afholder en frisk og ny pinse-/som-
merfest, strikkecafeen fortsætter i vanlig stil hver 
torsdag – med et nyt indslag: tøndeslagning nu 
på torsdag, og allerede nu vil vi nævne, at den 27. 
maj besøger vi Mosaisk (jødisk) Begravelsesplads i 
Møllegade. Begravelsespladsen er normalt lukket 
for publikum, og der er kun plads til 20 personer 
på rundvisningen, så hvis du allerede nu ved, at 
du gerne vil med, så send en mail til lotz@adm.
ku.dk, så du er sikker på en plads. Mænd skal 
huske hovedbeklædning.

Hvor er chokoladebønnerne henne?! Det var faste-
lavn allerede i søndags, og det betyder, at påsken 
falder tidligt i år. Da vi jo har bestemt os for at tage 
fasten – de 40 dage fra askeonsdag, onsdagen efter 
fastelavn, frem til påske - en lille smule alvorligt, 
så er der IKKE chokolade i skålen fra onsdag den 
6. februar helt frem til den 23. marts! Faste er jo 
en måde at ”tvinge” sig selv til at tænke over livet. 
Hvad er vigtigt i mit liv, og hvad er unødvendig 
luksus? Kan jeg sulte efter åndelig føde, når jeg 
ikke har fået mad? 

I næste uge vil vi begynde semesterets føljeton; 
den bliver pædagogisk og måske endda lidt from 
denne gang: vi vil se nærmere på en helt almind-
elig gudstjeneste; de enkelt led og de tekster, som 
præsten skal prædike over. Nicolai og jeg vil skrive 
på skrift – og måske kan vi være heldige at fortælle 
dig noget, som du ikke vidste i forvejen!
   
Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

STUDENTERKLUBBEN
Studenterklubben drives af basisgruppen husgrup-
pen (HG). Hvis du har lyst til at deltage aktivt i 
driften af klubben og møde nogle nye mennesker 
under ikke-faglige og afslappede forhold så er HG 
måske en basisgruppe for dig…
Intromøder for nye HG’ere vil blive holdt i løbet 
af februar og information om tid og sted for disse 
vil følge.
Du er meget velkommen!

Mvh. Husgruppen

LAAAANG 
FREDAGSBAR
Årets første lange fredagsbar løber af stablen på 
fredag d.8. februar fra kl.11-24.

Der er ikke adgang for venner til denne fredags-
bar. 
Kun studerende og ansatte ved det sundhedsvi-
denskabelig fakultet har adgang.
Husk studiekort/optagelsesbrev!

Generelle regler vedr. fredagsbar:
Døren har åbent fra 11-23 og baren lukker for 
udskænkning 23.30.
Området bag bar og baglokaler er kun for 
HG’ere.
Garderobe er på eget ansvar, så lad være med at 
tage din nyeste, dyreste Gucci pels med.
Det er dine medstuderende der frivilligt og ul-
ønnet står i dør, bar og bruger timer på at rydde 
op dagen derpå… så smil, vær glad og ret dig 
efter deres anvisninger, selvom du er irriteret 
over at der er mega kø og din øl er varm.

VIL DU VÆRE MED?
Hvis du kunne tænke dig at være en del af stu-
denterklubben og tage del i det arbejde vi lægger 
til hverdag og fester, så kan du møde op på mandag 
kl 14 og blive introduceret til "klubben".

SEMESTERSTARTSFEST
Vil finde sted den 16. februar, så sæt kryds i 
kalenderen. Mere info vil følge, men under alle 
omstændigheder bliver det et brag af en fest.
Vi ses!

Normale åbningstider:
Mandag 11-15
Tirsdag-Fredag 11-17

Hverdagspriser
Sodavand - 5 kr.
Guld/øl - 9 kr.
Slik - 10 kr.
Kaffe/the - gratis (+1 kr. for plastikkrus)
Hygge og lån af spil - helt gratis

•

•

•

•

UV- RUGBY FORÅR ´08

Har du lyst til at prøve kræfter med en ny sports-
gren?
Så mød op i Tingbjerg Skoles svømmehal, 
mandage 21-23!

Vi spiller UV-Rugby fra 18. feb til og med 5. maj 
(17. og 24. Marts er der dog ferielukket)

Har du aldrig spillet UV-Rugny før, så afholder vi 
introduktion til UV-Rugby / FRIDYKNING / brug 
af maske, snorkel og finner, de første to gange:
Man 18. feb. og man. 25. feb 21-23

Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, 
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, endnu 
gratis for alle i dette semester!
Dette takket være kontingentbetalende medlem-
mer i PUC, som støtter ideen om gratis motion 
for alle!

Formel bindende tilmelding til intro og uv-rugby er 
velset, hvis du ikke vil gå forgæves, hos Christian 
på 20 1313 77 eller på info@puc.nu

Tag gerne venner og veninder med. Fridykning 
og UV-Rugby er for alle, piger og drenge, kvinder 
og mænd!

Der er stadigvæk masker, snorkler og finner til 
låns!

Er du glad for vand, så kom og vær med!
-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne sig for dig 

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

I Den Røde Tråd er åben hver torsdag, og enhver 
er velkommen til at komme og være med – uanset 
om du aldrig har lært at strikke eller om du er 
supererfaren. Der er altid tid til at sludre og som 
regel er der også noget god kage at hygge sig med. 
Strikkecafeen har været i gang i det meste af 
januar, men nu kombinerer vi semesterstart med 
fastelavn: Denne torsdag klemmer vi en tønde ind 
mellem garn og pinde. Hvis du har lyst til at komme 
udklædt er det helt i orden – men civil påklædning 
er også. Der vil være fastelavnsboller til alle!

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@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

SIMS holder månedsmøde tirsdag d. 
12/2 kl. 17.00 i lokale 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin, og 
nu hvor vintereksamenerne er vel overstået er vi 
i gang med igen at arrangere foredrag, praktiske 
kurser og lignende hvor vi kan lære mere om 
idrætsmedicin og have det sjovt. Er dette noget 
for dig, så kom til vores månedsmøde og hør 
nærmere!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Planlægning af arrangementer i 
forårssemestret 
3. Status fra kasserer
4. Hjemmeside
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

SIDSTE CHANCE!!!
SCOREBOGEN UDDELES 
I KLUBBEN FREDAG D. 8/2 
KL. 16-18.

KOM SÅ OG HENT DEN, 
PRETTY BOY

KYZZKYZZ, ZCOREBOGEN

BASISGRUPPER
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ULANDSGRUPPEN

Har du lyst til at arbejde seriøst med primær sund-
hed 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’er, og synes 
du, at IMCC-Ulands arbejde og projekter lyder 
spændende, så kom til infomøde: 

mandag d. 11.02.08 
kl 19.00 i lille mødesal, Panum

Ansøgningsfristen til IMCC Uland er fredag d. 22. 
februar 2008 
For mere information, tjek ind på: 
www.imcculand.dk

Signe er medicinstuderende fra Århus. 
Hun rejser 1. juli 14 måneder til 
Ghana sammen med sin kæreste Thor, 
som frivillige med IMCC Uland. Måske 
det også er noget for dig? 

Århus d. 15. januar, 2008
Vente-vente-vente. 7 mdr. -6 mdr. -snart 5 mdr. 
Jeg kan næsten ikke vente længere. I en tid, hvor 
det er politisk korrekt at være målrettet og ikke 
fjumre tiden væk, føler jeg mig som en småkriminel 
politisk forbryder. 

For jeg venter! Og jeg tæller ugerne. Til afrejsen… 
til et år væk fra læsesalen til det nordlige Ghana 
på IMCC-ulands sundhedsprojekt. Med en målret-

GRØNLANDSGRUPPEN 

Klinikophold 2008/09
Grønland
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer klini-
ske ophold på Grønland af én måneds varighed. Vi 
har nu fået den endelige pladsliste for 2008/09, og 
kan derfor tilbyde nedenstående klinikophold.

Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
1 plads i juli & august 2008. Eksklusiv kost & 
logi.
Nuuk (lægeklinik):
2 pladser hver måned i juni, juli og august. Eksk-
lusiv kost & logi.
Paamiut (Dronning Margrethes 
sundhedscenter):
1 plads hver måned i juni, juli, august og septem-
ber. Inkl. logi. 
Aasiaat:
1-2 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2008. Inkl. logi. Hvis der kommer 2 studerende skal 
de kunne bo sammen. Husk studiekort.

VERDEN KALDER!
PIT HOLDER INFOMØDE 
DEN 19. FEB!
Tag med IMCC PIT (Praktikanter I Troperne ) til 
Afrika, Sydamerika eller Indien
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt ud-
bytte?
Går du rundt med en lille tropemediciner i 
maven?
Trænger du til en pause fra bøgerne?
Eller er du bare nysgerrig?

Så kom til informationsmøde tirsdag d. 19. feb-
ruar 08,
og få svar på en masse spørgsmål, f.eks
Hvad laver PIT ?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?
Hvordan søger jeg ?

Men først og fremmest; få en fornemmelse for 
hvordan det er at leve og arbejde i troperne.
Der kommer et par tidligere udsendte og fortæller 
om deres ophold,
 og så viser vi en film om to PIT’ere i Uganda!

Tid : Tirsdag d. 19. februar kl. 17.00- ca 18.30
Sted :Lille mødelokale (Til højre for vandregangen, 
efter ”info-muren”, hvis du går mod kantinen)

Der er kaffe og kage til det hele J

Alle er velkomne, UANSET studietrin !

Med Venlig Hilsen PIT

(Der er planlægningsmøde for alle aktive PIT’ere 
tirsdag den 12. februar kl. 17.00 på IMCC-kon-
toret) 

tethed, der kan sammenlignes med eksamenspe-
riodernes ”tællen-sider-til-jeg-er-færdig-med-pen-
sum”, bevæger jeg mig langsomt, men dog sikkert 
mod målet. Stille som en ninja. Inden aften skulle 
jeg gerne have en medarbejder fra told og skat på 
sigtekornet, så jeg kan få afklaret om min situation 
egner sig til skattefritagelse. Og så kan jeg med 
sikker hånd sætte endnu et flue-ben på min ”to do” 
liste. En liste, der er flere alen lang… 

Og mon ikke denne politiske forbryder kan få 
benådning ved Vestre Landsret? For selv om det 
måske kunne synes sådan, så fjumrer jeg skam 
ikke tiden væk. Jeg specialiserer mig, kunne man 
– med politikernes plusord in mente - fristes til at 
sige. Jeg specialiserer mig i at arbejde med sundhed 
på et ulandsprojekt. 

På hjemmegruppemøder med tidligere udsendte 
IMCC’ere, bliver jeg dus med begreber som civil-
samfundsstrategien og DANIDAs prioriteter. På 
tropemedicinsk kursus i Kbh., har jeg set på orme, 
som jeg lykkeligt havde fortrængt, overhovedet 
eksisterede. I en mudret grusgrav har jeg testet 
mine kørefærdigheder i en jeep, så jeg er klar 
at kunne komme omkring på Ghanas mudrede 
grusveje i regntiden. Og på pædagogik-seminar og 
konfliktløsnings-seminar har garvede ulandsfrivil-
lige givet mig værktøj og indsigt i, hvad jeg snart 
skal ud at opleve… 

Nej, jeg er ikke politisk korrekt! Jeg er ikke målret-
tet set i perspektivet af fire-års-reglen og med Lars 
Løkkes briller. Og så alligevel. 

For mens jeg venter på, at min afrejse til Ghana 
står for døren, så øger jeg mine kompetencer. Kom-
petencer til at begå mig i en globaliseret verden. 
Og at være omstillingsparat til den globaliserede 
verden er vist også ved at komme med på den 
politiske dagsorden. 

Så mon ikke, når alt kommer til alt, jeg alligevel 
er en politisk meget artig pige, der står til benådn-
ing hos et samlet dommerpanel… 22 uger. Så 
rejser jeg!

Der er deadline for ansøgning til IMCC Ulands 
projekter i Ghana og Bolivia fredag d. 22. februar 
2008.

Ilulissat:
1 plads i juni, juli og august. Inkl. kost og logi 
(mht. kost dog kun hvis den studerende ikke har 
fondspenge).
Maniitsoq:
1 plads hver måned fra april 2008 t.o.m. marts 
2009. Inkl. kost og logi. 
Quasiqiannguit:
1 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2009, dog 2 pladser i juni og juli. Inkl. kost og 
logi.
Uummannaq:
1 plads i marts, april og maj. Inkl. kost og logi.
Qeqertarsuaq Sundhedscenter:
1 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2009. Eksklusiv kost og logi.
Upernavik Sygehus:
1 plads i juni, juli og august. Inkl. Kost og logi.
Interesseret ?

Skriv efter ansøgningsskema ti l  active-
greenland@imcc.dk
Sidste frist for ansøgning er onsdag d. 5. marts 
2008

SÅ STARTER PIPPI ET 
NYT SEMESTER.

Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet 
er en basisgruppe dem der interesserer sig for de 
medicinske aspekter af små hylende unger.

Første møde er onsdag d. 13/2 kl. 17 i FADLs 
mødelokale.

Alle med interesse for pædiatri kan møde op og 
høre om, hvad vi har tænkt os, det nye semester 
skal bringe.

Så tag din læsemakker under armen og kig forbi.

BASISGRUPPER



Medicinerrådet præsenterer

BOGMARKED
Kom og spar masser af penge på dine nye lærebøger

Tirsdag den 12. februar kl. 12
Numre uddeles kl. 8 

Ønsker du at sælge bøger kan de indleveres:
Torsdag den 7. februar kl. 16-18 
Mandag den 11. februar kl. 15-17
Vi forbeholder os retten til at afvise bøger der skønnes usælgelige.

Udlevering af penge og ikke solgte bøger:
Torsdag den 14. februar kl. 15-17 

Arrangementet foregår i lokale 1.2.20 (ved kemigangen)
Vel mødt!

Udlevering af penge og ikke solgte bøger:

Se www.mediciner.nu 

for flere detaljer


