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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 16, årgang 40 udkommer
  GIM foredrag kl. 16-18 i Lille mødesal  
  PIPPI holder møde med foredrag kl. 17 i Teilum

Torsdag: Infomøde om 7. semester i Dam kl. 15-16
  Infomøde om Udlandsophold i Dam kl. 16.15
  Sexekspressen fejrer Valentines Day i kantinen 
  

Fredag: Sidste tilmeldingsfrist for EKSAMEN!
  

Lørdag: Semesterstartsfest i Klubben - køb billet i   
  baren, 50,- kr husk studiekort
  

Søndag: Sommer på DR
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAKS intro- og månedsmøde på kemigangen kl. 15

Denne  redaktion

MOK

Rusvejledningens intromøde kl .16 i kantinen

Rusvejledningens intromøde kl .16 i kantinen

Aktiv tilmelding til Rusvejledningen kl .16 i 
kantinen

Aktiv tilmelding til Rusvejledningen kl .16 i 
kantinen

Billetsalg til Revyen kl. 16-17 i Klubben, 70,- kr.

Billetsalg til Revyen kl. 16-17 i Klubben, 70,- kr.
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DENNE UGE I "SPØRG MOK'S FÆDRE":

Vi har fået et hav af mails med rigtig 
mange gode spørgsmål til vores fædre. 
Vi kan desværre ikke bringe dem alle 
sammen, men her kommer et lille 
udvalg:

Tilflytteres Signe spørger Jannies far:
"Jeg er selv entusiastisk loppemarkedsgænger,men 
da jeg er tilflytter til Kbh er jeg i tvivl om hvor jeg 
kan finde de rigtig gode lopped-
markeder. [forkortet. red.]"

Jannies far, Mogens:
"Uha, det ved jeg sørme ikke. 
For et par år siden havde jeg 
sagt den blå hal ude på amager, 
men jeg har hørt, at det ikke 
er så godt mere. Nu er det Ballerup som er bedst, 
nærmere bestemt Loppehallen på Tempovej. Hvad er 
der ellers..... Jo, det ude på refshaleøen i det gamle 
B&W-værft. Det er kæmpe-stort,men iskoldt. Men det 
er jo ikke rigtig loppemarkedsæson, men til foråret 
gør man de bedste køb ude i provinsen, til vejlop-
pemarkeder [Silas suplerer med at hans far siger at 
man skal tage til Virum. Red]"

Bjarke, 12 år, til Elises far:
"Jeg lærte engang i det danske forSVAR at man 
kun måtte bruge årepresse i krigshelveder-
feltfarlig, men det virker da meget snedigt 
sådan i en snæver vending lige at kunne 
stoppe en større blødning. Så kan det vir-
kelig passe at man ikke må bruge årepresse 
normalt og hvorfor?"

Elises far Frank: 
"Det kan være farligt fordi det kan give 
koldbrand eller noget. Men det kan blive 
nødvendigt i en farlig situation. Og så kan 
man, har jeg lært på et førstehjælpskursus, tage et 
tørklæde og en pind.."

Conni til Mias far Niels:
"Hvad er det fede ved badminton?"

Niels svarer:
" Hvad er det for et tåbeligt spørgsmål? Vi svarer 
ikke på tåbelige spørgsmål! Hvad er det fede ved 
medicin?"

Et spørgsmål kom også fra Henrik:
"hej farmav, er det rigtigt at en hund kun har een 
hale?

Endvidere har jeg en moster, som påstår at man siden 
2004 har kunne
overhøre H-H Ferries Helsingør-Helsingborg på en 
VHF radio på frekvensen
155.925. hvilke frekvenser har der tidligere været? 
og har jagonen ved maritim VHF-kommunikaiton 
ændret sig siden 1986??"

Connie spørger også farmav:
"Virker kinesisk urtemedicin? Ja/Nej?

Farmav svarer desværre ikke i denne 
uge, da han ikke er hjemme, men Mav 
snakker med sin mor:
Mav: "Det er Jakob-." 
Mormav: "hej-skal jeg ringe til dig?" 
Mav:"Jamen, det kommer an på -er Mikael 

hjemme?" 
Mormav: "Nej, han er ikke kommet hjem endnu." 
Mav: "Det er fordi.. det er bare fjol og ballade.. vi 
har lavet noget nyt i mok, som hedder Spørg Moks 
Fædre." 
Mormav: "Hahaneeej, Jakob, hehe-hehe. Han plejer 
ikke at tænde mobilen, vel?-du kan da godt prøve, 
men han klager altid over at der ikke er nogen der 
ringer til ham." 
Mav:"Jamen, jeg prøver jo.. men det er jo svært når 
han aldrig har den tændt." 

Mormav:" ja, det er rigtig." 
Mav:"Nå, men jeg finder nok 
bare på noget, så.." 
Mormav:"okay-vi snakkes ved." 
Mav:"ja, hej, hej"

Vi er rigtig glade for jeres mange 
henvendelser og håber på endnu 
flere i næste uge.
Hvis du ikke kan huske vores 
fædres specialer ligger de på mok.
info, men vi afslører her de to nye 

praktikanters fædres specialer:

Mikaels far:
Peder kan noget om computere og guldfiskebassiner. 
Peder ved også noget om grønlandsk rejefiskeri 
anno 1976.

Hallas' far:
Preben ved en masse om træarbejde og godt værk-
tøj. Han har også engang undervist en 2.klasse i 
musik. 

Skriv til vores fædre på mok@mok.info, og få svar på 
alt det du ikke lige ved.

"...Uha, 
det ved 
jeg sørme 
ikke..."

"...et 
tåbeligt 
spørgsmål? 
Vi svarer 
ikke på..." 

ET KIG I ANNALERNE 
Ny teknologi er længe undervejs. 

Det herrens år 2008 lykkes det at 
få indført computer til de skriftlige 
eksamener på medicinstudiet. Alt i 
alt positivt og tiltrængt. Det har dog 
været lidt tid i støbeskeen, 3. udgave 
af MOK 1968 fortæller følgende:

Som det fremgår af nærstående, er edb til eksa-
men altså en gammel nyhed. Man kan undre sig 
over at der skal gå henmod 40 år fra, at svarene 
aflæses på datamaskine ved arvebiologieksamen, 
til i år hvor man første gang afleverer digitalt. 
Måske kan man engang i 2031 håbe at der eksis-
terer personlige skemaer for den enkelte student, 
i stedet for det rod der findes i dag i form af skema.
adm.ku der aldrig bliver opdateret og i øvrigt er 
enormt forvirrende. 

I næste uges ”kig i annalerne” ser vi nærmere på 
den kortlivede basisgruppe FTOB (Foreningen til 
Ostens Bekæmpelse). 

REDAKTIONELT

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 (OS-
VAL 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

Rusvejledningens intromøde kl .16 i kantinen

Rusvejledningens intromøde kl .16 i kantinen



4 STUDIET

FÅ MAGT PÅ SUND!
Sundrådet er en paraplyorganisation 
for alle basisgrupper og de forskellige 
sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Vi arbejder med alt, der er værd at tage op på 
studiet. Deriblandt studentersociale arrange-
menter (f.eks. Basisgruppebar og Nørre Campus 
FEST), studenterfaciliteter og -miljø (derunder 
Studenterhus og NY kantine) samt studenterpolitik 
(få indflydelse på dit STUDIE).

Lyder det SPÆNDENDE?

- Mød op til Sundrådets Generalforsamling torsdag 
den 6. marts kl. 17-19 i sofastuen på Panum.

INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING I SUNDRÅDET

Dato: torsdag 6. marts 2008
Tid: 17 – 19
Sted: Sofastuen

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent, to til at un-
derskrive referatet, samt to til at tælle 
stemmer.
Formandens beretning
Beretning fra udvalg og tillidsposter
Godkendelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budgetforslag
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen bestående af op til 8 
personer  a) Formand  b) Næstformand c) 
Kasserer  d) Og op til 5 menige medlemmer
Valg af revisor
Valg af 4 repræsentanter til Sundrådets 
Fond. Fordeles over så mange studieretninger 
som muligt.
Studenterforum, hvad der skal tages op til 
næste møde med dekanatet
Valg af repræsentanter til kantineudvalg og 
nørre campus udvalg
Sunds fakultetsrepræsentanter i studenter-
rådet 
Hjemmeside
Studenterhus
Evt.

Med venlig hilsen

Anette Studsgaard Petersen
Formand, SundRådet

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

STUDIE-
OPHOLD 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

•
•
•
•
•
•
•

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
Februar 08 

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 4/2
Tirsdag 5/2
Onsdag 6/2
Torsdag 7/2 CB
Fredag 8/2 CB

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 11/2 LTJ
Tirsdag 12/2 AM
Onsdag 13/2 LTJ
Torsdag 14/2
Fredag 15/2 LTJ

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 18/2 CB
Tirsdag 19/2 AM
Onsdag 20/2 AM
Torsdag 21/2 CB
Fredag 22/2

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 25/2 AM
Tirsdag 26/2 AM LTJ
Onsdag 27/2 CB
Torsdag 28/2 AM
Fredag 29/2

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne 
Louise, Jeppe, Anders og Christian 

Studievejledningen
informationer, tips og tricks, vil blive besvaret 

torsdag d. 14. klokken 15-16 i Dam 
auditoriet!

ATTENTION NORDISKE MEDS-
TUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden 
udenlandsk studerende og har du 
svært ved at forstå det danske sprog? 
Så kig her! 

Når du starter på medicinstudiet i Danmark er 
det en klar fordel at kunne det danske sprog. Både 
dine medstuderende, patienter og medarbejdere 
på hospitalerne taler dansk, og mange af bøgerne 
er skrevet på dansk. Derfor er det nemmere for 
dig, at blive involveret i dit studiemiljø, hvis du 
lærer dansk.

Studievejledningen har samlet en række tilbud 
om sprogundervisning, der er særligt målrettet 
nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er 
gratis. På vores hjemmeside kan du se mere in-
formation om de enkelte kurser og hvordan man 
tilmelder sig. 

Du finder de forskellige tilbud på http://medicin.
ku.dk/vejledning/dansk_for_udlaendinge/

MERE TID TIL EKSAMEN, SÆR-
LIG HOLDSÆTNING ELLER 
ANDEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en dispensation til f.eks. 
ekstra tid til eksaminerne eller særlig holdsæt-
ningen på næste semester, skal du søge den inden 
den 1. oktober/1.marts. Snak altid med en studi-
evejleder inden du søger en dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation, hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de øvrige 
studerende. Det kan der være mange årsager til:

EKSAMEN – DET VED JEG ALT 
OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via Internettet 
inden den 15. september/15. februar, herefter er det 
for sent og du vil ikke få lov at gå op. Derfor skal du 
også huske at kontrollere dine tilmeldinger.
 
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret. Dette gøres bedst 
ved at logge ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind 
igen. Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > 
Vis tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 5 hverdage inden 
dagen hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen 
tæller ikke med i de 5 dage. Vær opmærksom på 
at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke 
mulighed for at gå op før næste semester, derfor er 
det en god ide at tale med en studievejleder inden 
man afmelder eksamen. 
 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

7. SEMESTER INFOMØDE!
Er du lige startet på 7. semester?

Studievejledningen afholder informationsmøde 
vedrørende 7. semester!
Hvilke træsko skal du købe? Hvad med kittelgejl? 
Hvordan afholdes eksamen?
Disse spørgsmål, samt en lang række praktiske 



5STUDIEVEJLEDNINGEN + EVENTYR
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 Sund-
hedsvidenskabelige 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 forventningerne? 
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 Lundsgaard foran interesserede unge 
mennesker, så kontakt Malene på mes@sund.
ku.dk

Med venlig hilsen
studievejledningen for medicin

- Du har brug for ekstra tid til en eksamen på grund 
af for eksempel læsevanskeligheder eller sygdom. 
- Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og skal 
derfor have en særlig studieplan. 
- Du kan forudse, at du kom til at overskride en 
tidsfrist eller du skal have et 4. eksamensforsøg.
- Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl, så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober / 1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes 
på www.medicin.ku.dk. Såfremt du ikke har søgt 
inden den dato, kan du ikke være sikker på at din 
sag kan nå at blive behandlet!

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi syv vejledere, 
som alle er lægestuderende. Vi har et personligt 
såvel som fagligt kendskab til uddannelsen og 
kender til det at være studerende og de problem-
stillinger, der kan opstå i forbindelse med optagelse 
og studieforløb.
 
Vi er:
Jesper Marsner Hansen, 9. semester
Jonas Vestergaard Iversen, 9. semester
Gro Askgaard, 10. semester
Theis Pedersen-Skovsgaard, 9. semester
Rasmus Storch Jakobsen, 9. semester
Malene Esager, 9. semester
Josefin Viktoria Eklöf, 8. semester
 
Vi vejleder alle indenfor næsten alle områder. Så 
skal du skrive en dispensationsansøgning, have 
gentaget undervisning eller på anden måde have 
kontakt med administrationen på Panum, er du 
altid velkommen til at kontakte os - vi har ofte hørt 
lige netop dit spørgsmål før, og vi ved hvordan du 
skal forholde dig, eller hvem du skal snakke med. 

Hvis du har problemer ved siden af studiet, er 
du også altid velkommen til at kontakte os. Vi 
har bred erfaring med de problemer studerende 
kan have, og kan altid komme med gode råd eller 
trøstende ord.
 
Vi har alle en ugentlig træffetid, hvor du kan kom-
me og få en snak samt få svar på dine spørgsmål. 
Du kan bestille tid via nettet eller komme forbi og 
vente på at vi har en ledig stund. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb, eller det bare ikke helt 
kører for dig, så kontakt os. Hvis du henvender dig 
i god tid kan vi ofte hjælpe med at finde en løsning 
på problemerne.
 
Se mere på www.medicin.ku.dk/vejledning

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der 
ved det…

MERIT – KUNSTEN 
AT SLIPPE FOR EN 
EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for 
øvelser eller hele eksaminer, hvis du 
har læst fag der kan give merit. Men 
der er ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan 
det være at nogen af de fag du har bestået kan 
give merit. Det vil sige at du kan blive fritaget 
for obligatoriske studieelementer eller for en hel 
eksamen. Man skal have ansøgt om merit senest 
semesteret før, man skal have det pågældende fag, 
1. semester er dog undtaget. Ansøgningsfristen er 
1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der er 
som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for 
meritansøgninger, hvorfor det er bedst at ansøge 
så hurtigt som muligt. Desuden bør man have talt 
med en studievejleder, inden man afleverer sin 
ansøgning. 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Forår 2008, Uge 7-8 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
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
Mandag 18/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager
Tirsdag 19/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Josefin Eklöf 
Tirsdag 19/2 1200 – 1300 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen
Onsdag 20/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Torsdag 21/2 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 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: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27   

Artikel/Debat

MIG, PRINSESSAN 
AF NEUROSIEN 
Efter et langt og hårdt semester med tre ek-
samener op til jul, ønskede jeg mig, ligesom 
de fleste andre, mest af alt en stopkodon, der 
gav mig tid til bare at slappe af og hygge. 

Den lille udspekulerede pige der bor i mit 
hoved havde dog andre planer for mig. 
Først bankede hun en overbevisning om at 
jeg havde dumpet min store eksamen ind i 
mit hoved. Hun sugede al min selvtillid ud 
af mig og gav mig en følelse af at jeg var alt 
for dum til at læse medicin og lige så godt 
kunne droppe ud. 

Bagefter traf hun en beslutning på røde 
papir (selvfølgelig, det er jo julens farve) 
om tvangslæsing og jeg kom til at bruge en 
stor del af min juleferie og starten af januar 
måned på at læse pensum op igen. 

Da så eksamensresultaterne var ved at blive 
offentliggjort og jeg var opslidt og med et 
stort gminus på overskudskontoen, fik jeg 
mig en stor overraskelse. 

Midt i forvirringen over at jeg ikke kun lige 
havde bestået, men ligefrem havde fået en 
ok god karakter, kunne jeg mærke den lille 
udspekulerede piges skadesfro grin springe 
frem og tilbage indeni mit kranium. Det var 
lykkedes hende at narre mig, igen. 

Selv om jeg på grund af min ”eksamenslæsn-
ing” gik glip af halvdelen af undervisningen i 
sundhedspsykologi, nåede jeg lige at få noget 
med om forskellige personlighedstyper…

..men til dig kære læser, halvneurotisk 
eller ej:

DON’T TRY THIS AT HOME (eller på 
biblioteket)!

Nervøse hilsner Maria, nu hold 306
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STOR QUIZ: HVOR METRO ER DU? (ELLER DIN KÆRESTE)

Point: 1)a:3,b:1,c:2. 2)a:1,b:2,c:3. 3)a:1,b:3,c:2. 4)a:1,b:3,c:2. 
5)a:3,b:2,c:1. 6)a:1,b:2,c:3. 7)a:3,b:1,c:2. 8)a:1,b:3,c:2. 
9)a:3,b:2,c:1. 10)a:1,b:3,c:2. 11)a:3,b:1,c:2. 12)a:3,b:1,c:2. 
13)a:1b:2c:3

TÆL DINE POINT I HØJRE 
HJØRNE, OG SE RESULTA-
TET:

13-20 point: Du er en rigtig MAND! 
Tillykke - du er  klam, men til gengæld går du 
overhovedet ikke op i hvordan du ser ud, og 
hvad kvinder synes om dig! Hvis du vil gøre dig 
forhåbninger til fredagsbaren, må du hellere 
stramme dig an...

21-27 point: Du er lige tilpas. Den per-
fekte balance, mellem at være ligeglad og at gå 
for meget op i dig selv! Bliv ved med det, og prøv 
at sprede det til lidt af dine medmænd!

28-39 point: Du er vist lige metro nok. Du 
er nok typen de 12-16-årige piger synes er en 
rigtig hottie. Det er fint at gå op i sit udseende, 
men ta' lige en slapper. Du skulle nødig have 
et mere gennemtænkt outfit på end 90% af 
normaler piger.

Her følger en række spørgsmål, men 
for at få det bedste ud af quizzen 
skal du svare helt ærligt på alle 
spørgsmålene.

1) Du står nede i netto og er sulten.
a) Det gør jeg i hvert fald ikke! Jeg står i Irma!
b)Jeg styrer direkte mod kød - hvad slags kød Netto 
har, er styrende for hvilket måltid det bliver. Kød er 
jo det bærende element i ethvert måltid.
c)Jeg kredser lidt rundt i frost, og køber en frysepiz-
za.

2)Du er på vej ud af døren, og det er 
frost udenfor. Hvad gør du?
a) Jeg opdager det først da jeg sidder på cyklen, og 
gider ikke rende ind og finde vanterne.
b) Jeg smider et tilfældigt tørklæde, som jeg finder på 
gulvet rundt om halsen, og begiver mog afsted.
c) Jeg vælger nøje det tørklæde (af udvalg på ca tre pr 
outfit), der passer bedst til dagens outfit.

3) Din morgenrutine?
a)Jeg lægger en lort, går i bad, tager tøj på, går ud 
af døren.
b) Starter med at tage nat-mande-masken af. Derefter 
et bad med minutiøs peeling og scrubning. Der sættes 
hår, og påføres mande-ansigtscreme, og lidt mande-
make-up. Hele looket tjekkes selvfølgelig lige inden 
jeg går ud af døren.
b) Jeg tager et bad, tager tøj på. Jeg sætter også håret, 
så jeg ikke ligner en vild, og børster tænder, inden jeg 
går ud af døren.

4) Håndtasker er?
a) En magisk genstand kvinder bruger til at proppe 
mere nedi end fysisk muligt.
b) Ikke kun til kvinder - mænd kan også godt bruge 
håndtasker.
c) Kvinders tasker... (høhø - der står tasker)

5) Når du skal vælge sko sker det udfra?
a) Hvor moderigtige de er - pris er underordner, men 
under 500 må være dårlige sko.
b) De skal passe, og skal helst ikke være virkelig 
grimme.
c) Når de gamle er slidt ned, køber jeg nogle nye 
- første og bedste.

6) Hvad synes du om kvinders bryster?
a) Større! Vildere!
b) De er rare, og skal helst ikke beklædes for meget.
c) Iklædt det rigtige tøj, med den rigtige udskæring,  
kan de gøre en kvindes look helt perfekt.

7) Hvem?
a) David Beckham
b) Chuck Norris
c) Brad Pitt

8) Hvem?
a) Angelina Jolie
b) Jennifer Aniston
c) Scarlet Johanson

9) Hvad synes du om Ole Henriksen?
a) Han har nogle rigtig super ideer og han må gerne 
creme mig i masken.
b) Hvem?
c) Han skulle ha' tæsk med et boldtræ!

10) Selvbruner?
a) Ja! Tøser er meget lækrere brune.
b) Ja! Det er jo så smart, at man kan blive lækker, 
uden at risikere cancer i solariet.
c) Ehm... - hvorfor?

11) Du står nede hos den lokale 
grønthandler...
a) Jeg køber assorterede rodfrugter, og måske nogle 
pinjekerner eller sesamfrø jeg kan riste.
b) Nej, jeg gør ej!
c) Jeg køber noget frugt eller noget i den stil.

12) Wellness er...?
a) Så lækkert!
b) ehm...At have det godt?
c) Så noget damer og måske deres midaldrende mænd 
tager til Schweiz eller skagen og dyrker.

13) Hvilke kombinationer af ugeblade 
ville du helst læse?
a)M!, Penthouse og Hustler
b) M!, Illustreret Videnskab og Anders And
c)Woman, Sirene og Bazar

DEBAT & METROQUIZ

“STUDERENDE MÅ 
TJENE 1.500 KR MERE 
OM MÅNEDEN UDEN AT 
BLIVE TRUKKET I SU”
Citatet er fra regeringens jobplan. Grænsen for, 
hvad studerende må tjene ved siden af studiet, har 
jævnligt været til debat de sidste år.

Regeringen er nu kommet med et konkret udspil 
på 1.500 kr mere om måneden (= 18.000 kr mere 
om året). Jeg antager, at der er bred opbakning til 
dette udspil her på medicinstudiet. Således vil der 
være mere luft, når SU-puslespillet skal lægges i 
slutningen af året. De studerende, der arbejder op 
til SU-loftet, får mulighed for at tage ca. en vagt 
mere om måneden.

Det ærgrer mig derfor, at jeg skal læse i Uni-
versitetsavisen, at “[...] nu er det de færreste 
studerende der får 120 kr i timen. Hvis du ikke 
er bachelor endnu, vil du måske nærmere tjene 
100-105 kr i timen [...] og med den løn kan de stu-
derende allerede arbejde op mod 15 timer uden at 
skulle betale SU tilbage. Derfor er Studenterrådet 
modstander af at fribeløbet bliver sat i vejret [...] 
vi frygter en glidebane mod den totale udhuling af 
SU-systemet”.

Hvem er egentlig de studerende, som Pia Mejdahl 
Daugbjerg, formand for Studenterrådet, taler på 
vegne af? Jeg ser frem til at se en reaktion fra 
Medicinerrådet. Mener Medicinerrådet virkeligt, 
at SU-fribeløbet ikke må stige?

Simon Krabbe
7. semester

MEDICINERRÅDETS 
(MR) HOLDNING 
TIL HÆVELSE AF 
FRIBELØBET 
Som nogen måske har læst i den seneste udgave 
af Universitetsavisen, vil regeringen hæve beløbet 
for, hvor meget man må tjene og samtidig modtage 
SU, med ca. 1500 kr. om måneden.

I samme artikel påpeger Studenterrådet nogle 
uhensigtsmæssige konsekvenser, som dette forslag 
kan føre med sig, bl.a.

Regeringen/politikerne vil kunne bruge 
forslaget som undskyldning for ikke at hæve 
SU’en, da de studerende jo nu selv kan tjene 
flere penge.
Flere studerende vil risikere at kunne/skulle 
arbejde så meget, at det kommer til at gå ud 
over fordybelsen i deres studie og evt. føre til 
en forlængelse af studietiden (hvilket også er 
imod regeringens ønske).

Ovenstående problemstillinger vil især kunne 
ramme studerende på bachelordelen af deres ud-
dannelser, da studiejob på denne del for de fleste 
studerende typisk giver et sted mellem 100-105 
kr. i timen.

På medicinstudiet er vi forholdsvis privilegerede 
hvad studiejob angår, idet vi allerede fra 1. se-
mester kan få arbejde, der giver mere end 120 
kr. timen. Dette gør forholdene på medicinstudiet 
forskellige fra mange andre studier. Bl.a. er argu-
mentationen omkring, at de studerende ”risikerer” 
at arbejde for meget, ikke relevant i samme grad 
på medicinstudiet.

1.

2.

I MR har vi stor sympati for Studenterrådets kamp 
for en SU, som man kan leve af, og kan godt forstå 
Studenterrådets frygt for, at hævelsen af fribeløbet 
kan føre til en glidebane, som regeringen/politik-
erne vil bruge som undskyldning for ikke at lade 
SU’en følge med den generelle prisudvikling.

Når det er sagt, så repræsenterer MR de medicin-
studerendes interesser, og vi mener, at en hævelse 
af fribeløbet med ca. 1500 kr. om måneden vil være 
til gavn for de medicinstuderende, da vi som det er 
nu er temmelig begrænsede i, hvor mange vagter 
vi kan tage.
I MR støtter vi derfor det forslag, der diskuteres i 
øjeblikket, som er fremsat af regeringen, men støt-
ter samtidig Studenterrådets kamp for en højere 
SU der er til at leve af.

Anders Skjelsager
Medlem af MR’s bestyrelse
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Codan tilbyder nu gratis alle forsikringstagere 
en rejseforsikring (”Verdensrejseforsikring
”), der blandt andet dækker behandling og 
hjemtransport ved sygdom opstået i HELE 
VERDEN (på ferierejser 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, er du automatisk dækket, hvis uheldet 
er ude.
Du kan læse mere om Verdensrejsedækningen 
i Betingelserne for Verdensrejsedækning”, som 
du fi nder på www.fadl.dk.

RejsePlus - Afbestillingsforsikring
Som tillæg til din Codan forsikring, har du 
mulighed for at tegne en RejsePlus forsikring, 
som er en afbestillingsforsikring, 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. Husk at du 
skal oprette forsikringen, inden du bestiller din 
ferie.
Send en mail til kkf@fadl.dk, så opretter vi 
forsikringen til dig. 

Kontakt vedr. spørgsmål 
Har du spørgsmål vedr. Codan Forsikringens 
dækning, særlig forhold i betingelserne, 
Verdensrejsedækning og RejsePlus 
- afbestillingsforsikring, skal du ringe til 
Codan på telefon: 3355 5588. Spørg efter 
Lægegruppen.

•

•
•
•
•
•
•

Rejs uden bekymringer

Den første uge af FADLs RUS-introduktion er 
veloverstået, og introduktionen for de sidste tre 
hold afholdes i denne uge. 
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.

RUS-introduktion 2008

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 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

Organdonation Kampagnen 2008
FADL støtter op om kampagnen, men 
arbejder samtidig for at få ændret 
proceduren – Vi mener at man aktivt 
skal melde sig fra tilbuddet om organ-
donation hvis ikke man ønsker at være 
organdonor.

Organdonation Kampagnen 2008 søger 
frivillige, der vil gå på gaden den 5. april 2008. 
De frivillige skal uddele brochurer og fortælle 
om behovet for organdonorer.
FADL støtter op om dagen og håber mange af 
vores medlemmer vil deltage

Du kan få fl ere danskere til at tage stilling til 
om deres organer må bruges til transplantation. 
Hidtil har kun 10 procent af danskerne taget 
stilling. Lørdag den 5. april går frivillige på 
gaden over hele landet for at få tallet op. Du kan 
være med til at redde liv ved at gå med!

Som frivillig kommer du til at uddele brochurer 
om organdonation. Du bestemmer selv, hvilken 
by det skal være i, og du vil selvfølgelig ikke 
komme til at stå alene på gaden.

Kampagnen er en del af Sundhedsstyrelsens 
og Transplantationsgruppens kampagne ”Tag 
stilling nu!”. Transplantationsgruppen er en 
sammenslutning af danskere, der er blevet 
organtransplanteret (fortrinsvis nyre, lever, 
lunge og hjerte). Formålet med kampagnen er 
at få fl ere til at tage stilling til om de vil være 
organdonorer. 

Som frivillig skal du overtale nogen til at blive 
organdonor, men blot fortælle dem om, hvor 
vigtigt det, at de tager stilling.
Over 200 danskere fi k foretaget en 
organtransplantation i 2007. Dermed er der en 
stor gruppe mennesker, som har fået en chance 
til. Ved at hjælpe Tag stilling nu!-kampagnen 
nogle timer lørdag den 5. april er du med til at 
sikre, at der også i fremtiden vil være organer til 
transplantation. Det vil være bedst, hvis du kan 
bruge 2-3 timer som frivillig, fra ca. kl. 10 om 
formiddagen.

Arrangørerne håber, at rigtig mange vil 
melde sig som frivillige. Som frivillig skal du 
blot møde op til det aftalte tidspunkt. Du får 
udleveret en kasket, et halstørklæde og et 
mærkat til at sætte på tøjet – alt sammen med til 
at fortælle, at du er frivillig fra Tag stilling nu!-
kampagnen.

Vi sørger selvfølgelig også for brochurer og 
bolcher, som du kan uddele til forbipasserende. 
Herudover vil der blive opsat et skilt, der 
fortæller om kampagnen.

Lyder det som noget for dig at være frivillig 
denne ene dag? Kender du nogen, som vil være 
med? Hvis svaret er ja, er det nemt at melde sig. 
Der er to muligheder: Man kan tilmelde sig ved 
at gå ind på hjemmesiden www.donordag.dk 
eller ved at ringe til kampagnens sekretariat, tlf. 
33422100. 

Foredrag med Carl Mar 
Møller
Kom til foredrag med Carl Mar Møller og få 
indsigt i, hvordan du:
1) bliver en bedre kollega
2) bliver en bedre kæreste med Carl-Mar 
Møller...
Efter en times tid vil FADL  orientere om de 
kommende overenskomstforhandlinger, og i 
den forbindelse har du mulighed for at komme 
med forslag og ideer til krav til forhandlingerne.
Foredraget fi nder sted i Hannover auditoriet på 
Panum torsdag den 28. februar 15.00-18.00.

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).
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Det mener FADL om organdonation:

Faktaboks

Organdonation fylder meget i bevidstheden for danskerne, og er især 
forbundet med mange følelser. Det skal enhver form for målrettet 
kommunikation på området tage højde for. Det stiller store krav til såvel 
læger som til dele af det administrative system, der håndterer ordningen. 
Disse udfordringer skal ledsages af øget undervisning af lægerne om 
håndteringsmønstre blandt såvel patienter som pårørende.

FADL mener, at organdonation skal være et aktivt fravalg for den 
enkelte. Det vil sige at alle danskere pr. defi nition skal indgå i ordningen, 
med mindre man eksplicit fravælger at være organdonor.

•

•

FADL vil samtidig gerne problematisere og fremme en diskussion om 
hvorvidt et sådant fravalg samtidig skal betyde en nedprioritering 
såfremt man efterfølgende får brug for at modtage et organ. Det sker 
ud fra modsatrettede synspunkter om ansvaret over for fællesskabet 
versus en tanke om organer som medmenneskelige gaver og ikke en 
’handelsvare’.
Endeligt ønsker FADL et øget fokus på den praktiske implementering 
af ordningen, hvor man i højere grad skal sikre at donorens ønsker rent 
faktisk efterkommes, og at de pårørende ikke kan omgøre beslutninger 
om organdonation.

•

•

Læs mere på fadl.dk

DEN AKUTTE PATIENT

REDIGERET AF TORBEN CALLESEN, KRISTIAN ANTONSEN, 

ERIKA F. CHRISTENSEN OG TORSTEN LANG-JENSEN

Kapitlerne i bogen er så vidt muligt bygget op 

omkring tre centrale tidsfaser: Hvad der skal ske

inden for hhv. de første fem minutter, den første 

time og det første døgn. Bogen lægger således op 

til indlæring af en objektiv systematik kombineret 

med tidsfaktorens betydning. 

MUNKSGAARD DANMARK 
– et forlag i Gyldendal

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

347 SIDER 
KR. 528,- 

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

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

VAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUETVAGTBUREAUET

A N N O N C E R

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

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.

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 oplysninger: 
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”

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-arbe-
jde 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 15. 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

NYT SPV-HOLD 1302
OTOPÆD-KIRURGISK AFDELING
HERLEV HOSPITAL

Kunne du tænke dig at lære noget om det Otopæd- kiru-
rgiske speciale? 
Vil du gerne arbejde på en fast afdeling med søde og 
imødekommende kollegaer?
Så se her……… 

Hvert år udfører Ortopædkirurgisk Afdeling ca. 2650 op-
erationer. Afdelingen behandler både akutte skader, som 
knoglebrud og ledskader, og udfører planlagte indgreb, 
som indsættelse af kunstige led i hofte, knæ, skulder og 
albue. Afdeling er specialiseret i idrætsskader, ledskader 
i skulder og albue samt computerkirurgi til hofte- og 
knæledsoperationer. 
Afdelingen kan være meget travl, derfor 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, arbejdsopgaver kan 
varierer fra vagt til vagt. 
Afdelingen søger 24 SPV´ere til deres akut otopæd.-kir. 
afsnit.  Holdet skal dække dag, aften og nattevagt, alle 
ugens dage. 

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist
Min. 200 SPV-timer
Min. tage 4 vagter pr. måned 
Have et gyldigt akkrediteringskort 

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 29. februar  kl. 10.00 via www.fadlvagt.
dk – København – for medlemmer – tilmelding til hold 
– mærket ”Hold 1302”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen telefon 35245402

BILLEDDIAGNOSTISK AFDELING PÅ 
HILLERØD HOSPITAL.

Kunne du tænke dig at være med til scintigrafi er? 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 fl ere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-hold løn, samt kørselsgodtgørelse til Hillerød
Samtalerne vil fi nde sted på Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansøgningsfristen: 
Fredag den 15. februar kl.12.00. Tilmelding gerne via 
hjemmesiden www.fadl-vagt.dk

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeple-
jerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk
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SPV-HOLD 1508 
THORAXKIRURGISK AFDELING 
GENTOFTE HOSPITAL
SPV-hold 1508 søger nyt medlem til start i marts. 
Holdet fungerer som en del af afdelingen og er 
meget afholdt.

Arbejdet indebærer primært klargøring til og opfølgn-
ing 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 week-
end

   
Krav til ansøger : 

Min. 150 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 :
15/2 kl. 10.00 med tilmelding via hjemmesiden  
www.fadlvagt.dk - København – tilmelding til hold 
– Hold 1508
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på 
go@fadl.dk 

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 ganske 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 fl eksible (indenfor rimeligh-
edens grænser), og passer derfor godt ind med klinik 
undervisningen. 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 
transport.
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 fl eksibel 
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.
 

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

STUDENTERMED-
HJÆLPERE SØGES TIL 
AT PASSE PATIENTER I 
FORSØG:

Projekt: type 2 diabetikere indlagt på Herlev 
endokrinologisk afd. J. 

Fra i.v. adgang skal der trækkes blod 6x ved 
aftenmåltid, herefter ca kl 24, 02, 06 og 07, dvs 
man er ”indlagt” som fast vagt natten over, fra 
ca kl 17 til 09.

Honorar 3500 kr per gang, i alt 8 forsøg, fra 
midt april - juni

  Kontakt: 
  overlæge Jens Faber: 
   j.faber@dadlnet.dk

FOREDRAGS- 
OG DEBAT-
EFTERMIDDAG:
”Lægevidenskab og Alternativer”

- en udflugt i sandhed, lægevidenskab, fysik og 
verdensanskuelser.

Hør om slagsmålet mellem Einstein og Bohr, 
og om hvordan Einsteins ”standardmodel” – al 
naturvidenskabs stedmoder – døde blandt teor-
etiske fysikere i 1927. Bohr og Einstein designede 
da et (uigennemførligt) praktisk forsøg, der ville 
skabe eksperimentel evidens for hvem af dem, 
der havde ret. Roger Aspect udførte i 1970´erne 
et sådant forsøg – hans klassiske ”resonansforsøg” 
med elektronpars spin. Dette åbner en teoretisk, 
kernefysisk dør på klem ind til det såkaldte 
”alternative”. 

 - Er CERN-uddannede partikelfysikere ved at 
skabe naturvidenskabeligt belæg for healing, 
homøopati og sjælevandring?
- Kan den hyper-naturvidenskabelige M-teori 
(Superstreng-teorierne vers.2.0) forklare hvordan 
indfødte medicinmænd, i den energimæssige 
forstand, kan skabe fysiske vævsforandringer i 
patienten?

Kom og nyd et tankevækkende foredrag over en 
kop kaffe og et stykke kage                             

Onsdag d.27. februar kl.16-18 
i Lille Mødesal, Panum

Foredragsholder: Ulrik Schack Meyer, som er 
uddannet biolog med eksperimentel-fysiologisk 
speciale udført på Panum og med supplerende 
studier i psykologi og pædagogik på hhv. KUA 
og DPU.”

Arrangør: GIM

HAR DU GLEMT NOGET 
VED EKSAMEN VINTEREN 2008?

 

kan dette afhentes i ekspeditionen 9.12.33B inden 1. 
april 2008, hvorefter effekterne kasseres. 

HONORARLØNNET 
FORSKNINGSTILKNYT-
NING!
Baggrund: Et stort dansk multicenterforsøg in-
denfor anæstesi og kirurgi er i gang: ”Perioperativ 
iltfraktion – effekt på kirurgisk sårinfektion og 
pulmonale komplikationer” (PROXI-forsøget). 
Forsøget undersøger om man ved at øge FiO2 under 
anæstesi til abdominalkirurgiske operationer kan 
forebygge sårinfektioner, men også om interventio-
nen giver pulmonale bivirkninger.

Stud.med.’er søges: Til inklusion og postop-
erativ opfølgning af de kirurgiske patienter. Du 
vil få grundig superviseret oplæring inden start. 
Tilknytningen giver god indsigt i anæstesi, kirurgi 
og forskningsmetode til gavn for din egen evt. 
kommende forskning / OSVAL II.

Hvor og hvordan: Vi har etableret et hold af 
medicinstuderende, der primært skal dække 
vagter på Herlev Hospital. I dette semester søges 
yderligere 2-3 stud.med.’er tilknyttet forsøget, 
som forventes at vare til og med sommeren 2008. 
Patienterne skal tilses alle ugens dage, men der 
er gode muligheder for at bestemme hvornår på 
døgnet, det passer dig. En dags arbejde tager ca. 
½-1½ time. Du indgår i en vagtplan, som passer 
med din ønskede arbejdsmængde. Det vil således 
være en fordel hvis du f.eks. har klinikophold på 
Herlev, men det er ikke noget krav.

Hvor meget: Du får et honorar pr. dag du arbe-
jder. Beløbet afhænger af hvor mange patienter, 
der deltager, men vil være godt betalt. 

Kontakt: 
Christian S. Meyhoff, 
læge, ph.d.-stud., 
Anæstesi- og operationsklinikken 4231, 
Rigshospitalet, 
meyhoff@rh.dk 

- eller ring 35 45 09 58 og hør nærmere hvis du 
er interesseret.
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SEKRETÆR I LÆGE-
PRAKSIS
Fra 1 maj 2008 søges medhjælp hos praktiserende 
læge på Østerbro. Arbejdsopgaverne omfatter 
sekretærfunktioner, men vil iø være afhængige 
af kvalifikationer.

Fast arbejdstid er onsdage ml kl. 14 og 19 samt 
afløsning i forbindelse sygeplejerskens kurser/
ferie.

Veludviklet sund fornuft, god jordforbindelse og 
evne til at have flere bolde i luften er en klar fordel. 
Du må gerne have afsluttet 1.del.

Send mig en uformel motiveret ansøgning pr post 
eller mail.

  Læge Lars Aagaard Olsen
  Ourøgade 40 st th
  2100 København Ø
  lao@dadlnet.dk

LÆGEVIKARIAT (KANDI-
DATER) 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/tjenestelis-
ten for medicinsk afdeling, og vil blive honoreret 
for de udførte tjenester iht. overenskomsten §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

KLINISK SOCIAL-
MEDICIN, 1. UDGAVE 2004

Michelsen, Niels/Jensen
Fremstår som splinterny!
Pris: kr. 300

Skriv til mig på singh@stud.ku.dk 
eller ring 31530579

 Bispebjerg Hospital søger

RASKE MANDLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES TIL VIDENSKA-
BELIG UNDERSØGELSE 

Du skal være lys i huden og være over 18 år

Vi vil  undersøge hvordan normal hud reagerer ved 
fotodynamisk terapi med to cremer og aktivering 
med lasere og rødt lys. Behandlingen udføres 
på balderne, hvor der også tages hudbiopsier (3 
mm). 

Du modtager en ulempegodtgørelse på 
1800 kr.

· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital
· Fremmøde: 1x til behandling, 2 gange til kon-
trol
· Hvornår: februar - marts 2008.

Kontakt: Læge Katrine Togsverd-Bo,
Tlf. 3531 6004 eller 
25 34 89 05 
mail: katrinetogsverd@hotmail.com

Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske 
Komitter, Region Hovedstaden.

STUDENTERMED-
HJÆLP TIL PANUM 
LOGISTIK

Mangler du ”lige det der ekstra” til dagligdagen?

Kan du undvære dine studier hver onsdag fra kl. 
08.00-15.30?

Og kan de undvære dig??

Vi mangler nemlig en kvalificeret afløser for en af 
vore gode medarbejdere som er udlånt til projek-
tarbejde hver uge i 2008.
Det vil være en fordel hvis du har kørekort - men 
det er ingen betingelse.
Aflønning sker efter gældende overenskomst for 
studentermedhjælpere på SVF.

Nederst kan du se alle vore arbejdsopgaver 
oplistet.
Er du frisk på at være med til at udføre dem sam-
men med resten af logistik´s medarbejder-team?

Så kontakt undertegnede:

Asger Leth
Driftsafdelingen intern service, logistik
Blegdamsvej 3 c
Bygn:1. 01. 1c
Tlf. 353-27006
Mob. 23680387

Driftsafdelingens logistikenhed har ansvaret for 
Panum Instituttets interne transporter, herunder 
opsyn og renholdelse af vores varemodtagelses-
gård.
Afdelingens opgaver dækker bl.a: postsortering 
– eksterne postkørsler -  varemodtagelse og indreg-
istrering  - vareudkørsel til Institutter og afdelin-
ger –  div. mobile affaldstransporter - modtagelse 
og pakning af kemikalieaffald - varebestillinger til 
vore kunder – kvælstofpåfyldninger fra centralt 
depot – informationsopgaver til vore gæster og 
kunder – mange andre forefaldende opgaver.

ARRANGØRER TIL 
GLOBAL HEALTH SOM-
MERSKOLE SØGES !
Vil du være med til at arrangere dette 
års sommerskole i Global Health? 
Så kom til introduktionsmøde 
mandag d. 3.3 kl. 15 på Institut for 
International Sundhed på det gamle  
Kommunehospital.

Hvad er sommerskole i Global Health? 
Sommerskole i Global Health er en 2 ugers VKO-
godkendt international sommerskole, der ligger 
de sidste 2 uger i august. Som læge i en verden, 
der bliver mere og mere globaliseret verden er det 
nødvendigt, at vide noget om, hvorledes globali-
seringen påvirker sundhed og sundhedssystemer 
internationalt såvel som i Danmark. Sommer-
skolen dækker emner som: Udviklingsbistand, 
“communicable and non-communicable diseases”, 
migration, “brain-drain”, voldelig konflikt, flygt-
ninge, menneskerettigheder, fattigdom og adgang 
til sundhed.

Hvad får jeg ud af, at være medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret et plads på 
kurset og du vil få den obligatoriske bogpakke 
gratis (normalpris 350 kr). Herudover bliver du en 
del af det team, der står for afholdelsen af kurset 
og kontakten til vores undervisere.

Er du interesseret i at høre mere om 
de konkrete opgaver og om kurset, så 
send en mail til Eva på globalhealth.
ku@gmail.com og få nærmere 
information om mødested.

Alle spørgsmål vedrørende sommerskole i Global 
Health er meget velkomne på ovenstående email 
adresse.

Vi glæder os til at se Jer.

HERLEV-ØSTER-
BROUNDERSØGELSEN 
SØGER NYE KOLLE-
GAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring 
med at tage blodprøver, udføre lungef
unktionsundersøgelser og få indblik i, 
hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer, herunder vikarer ved 
sygdom, med lyst til at arbejde med ovenstående 
samt interview af Herlev-Østerbroundersøgelsens 
deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde minimum 1 dag 
om ugen (minus fredag) i tidsrummet 14.15 til 
ca. kl.20.00 også i eksamensperioden. Desuden 
forventer vi, at du er interesseret i at arbejde min. 
1/2 år. Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk 
Afdeling på Herlev Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV senest 15/2 2008 til 
Afdelings- og projektsygeplejerske Anne 
Lene Oxlund på anleox01@heh.regionh.dk

Du er velkommen til at søge yderligere information 
på tlf. 44 88 33 17 

- Hvis du er interesseret i at være vikar, modtager 
vi gerne ansøgning efter 15/2.
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STUDENTERKLUBBEN
Skal du holde fest?
Som studerende eller ansat ved Panuminstituttet 
kan du låne Studenterklubben både til arrange-
menter for andre studerende/ansatte eller til 
private arrangementer. Hvis det lyder som noget 
du kunne tænke dig at benytte dig af, kan du læse 
mere på www.studklub.dk under Udlån.
Derudover har Udlån åben hver mandag 15-16.

Klubben har fået nye spil!
Kom ned i klubben hvis du har en mellemtime 
eller to. Du kan låne vores spil, hvis vi må låne 
dit studiekort så længe. Af ny-indkøbte spil kan 
nævnes: Bezzerwizzer, TP-90’erne, Musiqwiz, 
Matadorspillet, Se & Hør spillet, Ølspillet og 
mange andre.

Semesterstartsfest nu på lørdag!
Husk der er semesterstarts d. 16. kl. 22-05. Ind-
gang 22-24, men der er Happy Hour fra 22-23! Det 
koster 50kr og billetter kan købes i baren i klubben 
så længe lager haves. Temaet er CIRKUS, så kom 
glad og udklædt.

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)

BASISGRUPPER

SAKS 
MÅNEDSMØDE PÅ TIRSDAG
D. 19 FEBRUAR KL 16.15 PÅ KEMIGANGEN

Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab holder månedsmøde 
og alle er velkomne til at deltage.
Inden månedsmødet holder vi INTROMØDE FRA 15-16 
PÅ KEMIGANGEN for alle, som godt kunne tænke sig at høre, hvad 
vi laver i SAKS.

Håber at se så mange som muligt!
Dagsordenen kan læses på www.studkir.dk

Mvh Sofie Hædersdal
Sekretær, SAKS

SKAL DU UD MED PIT? 

Eller tænker du på at tage Tropemedicinkursus 
(Kursus i international sundhed) i sommerfer-
ien? 

Du har mulighed for at medarrangere kursus i 
international sundhed. Vi søger ca. 7-8 personer til 
planlægning og opsætning af kurset. Til gengæld 
er du sikret en plads og fritages desuden for kur-
susgebyret på DKK 900. 

Hvis dette er noget for dig, skriv en email med en 
kortfattet ansøgning til følgende:

Kursusansvarig: 
Birgitte Gantriis
E-mail: B.Gantriis@pubhealth.ku.dk

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 7, 
2008
Så er starten gået – og studenterpræsten er gået 
på vinterferie! Men han er tilbage frisk og fuld af 
franske fiduser i næste uge. Brug ham! Han er der 
lige præcis for at blive brugt!

Strikkecafeen holder til gengæld IKKE ferie. På 
torsdag den 14. februar er det Valentins Dag, 
og den anledning til en monstrøs hjerteformet 
kage kan ikke ofres, bare fordi skolerne holder 
vinterferie. Så kom med dit strikketøj – eller kom 
og lær at strikke! Vi har masser af garn og pinde, 
så du kan komme i gang. Vi er altid glade for at 
se nye ansigter.

I dag indleder vi vores semesterføljeton om 
gudstjenesten. Forhåbentlig kan vi i løbet af se-
mesteret bidrage med noget interessant viden, og 
hvis vi er rigtigt gode, kan vi måske ligefrem friste 
nogen til ved selvsyn at checke en gudstjeneste ud. 
Det er naturligvis den lumske bagtanke…

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

Føljeton om gudstjenesten I
I efteråret skrev vi om religion og humor. I denne 
føljeton har vi sat os for at skrive om gudstjenesten. 
Den har jo et kedeligt rygte. 

Personligt synes jeg ikke gudstjenesten er kedelig, 
men det kan jo være et spørgsmål om smag. Men 
det er måske snarere et spørgsmål om forvent-
ninger og viden. Mange amerikanere synes f.eks. 
at fodbold er kedeligt, fordi der ikke bliver scoret 
særlig mange mål. Ligesom cricket ikke synes at 
være udbredt andre steder end i England og visse 
af deres tidligere kolonier. Men det kan skyldes 
at de kræver nogle forudsætninger både at spille 
og se cricket – altså en forståelse for hvad spillet 
går ud på. 

Noget lignende tror jeg gør sig gældende for 
gudstjenesten. Og da mange danskere stadig er 
medlemmer af folkekirken, men de fleste ikke 
kommer så ofte til gudstjeneste, så kan det måske 
være en god ide med lidt oplysning. Med andre 
ord, hvad går spillet ud på, hvordan er reglerne 
og hvilke grunde er der til at reglerne er som de 
er? Disse spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i de 
kommende føljetoner.  

Det kommer altså primært til at handle om gud-
stjenesten som den almindeligvis foregår i den 
danske folkekirke søndag formiddag eller det som 
også kaldes højmessen – den foregår normalt kl. 
10 eller 10.30 og enkelte steder kl. 11. 

Navnet højmesse stammer tilbage fra katolsk tid, 
hvor gudstjenesten kaldtes – og stadig kaldes i 
den romersk katolske kirke – messen. Den dan-
ske højmesse stammer i sin grundform fra den 
romersk- katolske messe. Mange vil kende denne 
katolske messes led fra kirkemusikken f.eks. fra J. 
S. Bach’s store H-moll messe, der stadig opføres.

Messens led angives på latin, (da messen dengang 
var på latin) og de hedder I rækkefølge: Kyrie, Glo-
ria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 

Efter reformationen, hvor den luthersk evangeliske 
tro blev indført i Danmark i 1536, fortsatte dette 
skema ret uændret. Men efterhånden skete der no-
gle ændringer. Et af reformatorernes hovedpunkter 
var, at gudstjenesten skulle være forståelig for del-
tagerne. Den skulle derfor foregå på modersmålet. 
Den katolske messes led blev derfor først oversat, 
men da de i visse tilfælde skiftede i årets løb, opstod 
der en tradition for varierende gendigtninger. Det 
blev begyndelsen til vores salmer. 

Til at begynde med havde man faste salmer, fordi 
der ikke var så mange. Men efterhånden begyndte 
flere at digte salmer og man fik flere at vælge i mel-
lem. Det blev begyndelsen til den højmesse vi har i 
dag, som også kaldes en salmesangsgudstjeneste, 
fordi vi synger 5-6 salmer i løbet af en højmesse. 

Selvom mange har svært ved at synge salmer, 
så er det noget som kommer med øvelsen. I den 
henseende er det ikke så forskelligt fra fodbold. 
F.eks., synges der til de fleste superligakampe 
en del slagsange, selvom de ikke er en del af et 
autoriseret ritual.  

Alt dette og meget andet vil vi skrive om i de kom-
mende uger.

God læselyst!
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Strikkecafeen Den Røde Tråd 
– nu med Valentinsdagskage! 

Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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. Vi hjælper hinanden, udveksler 
opskrifter og ideer, læser opskriftsbøger og meget 
andet. Der er som regel også noget god kage at 
hygge sig med. 
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
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GRATIS 
Fordrag 
om Breathe 
SMART-
meditation

Kom og  hør 
hvordan ånd-
edrættet kan 
fjerne stress!

Helle Balsby  (psykolog og tidligere forsker ved 
Center for Rusmiddelsforskning) arbejder i dag 
med Breathe SMART. Denne teknik har hjulpet 
unge misbruger og kriminelle til at få styr på 
tilværelsen vha. blandt andet åndedrætsøvelser 
og meditation. 
SMART er en forkortelse af “Stress Management 
and Rehabilitation Training” og er en metode der 
med god effekt bliver undervist i fængsler i både 
Danmark og verden over.
Helle vil fortælle om teknikken, der minimere 
stress og aggression samt hvordan åndedrætsøv-
elser/meditation har fået personer med kriminel 
baggrund, stofmisbrug eller voldelige tendenser 
til at lægge deres livsstil om. Tilsidst vil der være 
en kort praktisk instruktion i en af åndedrætste-
knikkerne samt en kort meditation. 

Foredraget finder sted i
Lille Mødesal på Panum
TORSDAG  D. 21/02 kl. 16.00-18.00,
og alle interesserede er velkomne (ingen tilmeding 
nødvendig)!
Foredraget er gratis og der er kaffe, the og kage 
i pausen og mulighed for at stille spørgsmål til 
foredragsholderen.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen 
GIM – Gruppen for integreret Medicin

EFFEKTIV KUR MOD 
EKSAMENSSTRESS OG –ANGST:
Specielt Breathe SMART-kursus for GIM 
Mandag d. 10/3 – fredag d. 14/3.
Alle oplever på et eller andet tidspunkt at være 
stresset. Det kan ikke undgåes i vore dages 
tilværelse. Her er et kursus for dig der ønske at 
håndtere den travle hverdag og stress således at 
langvarig stress ikke går hen og bliver hæmmende 
for ens studie og livskvalitet. Der er nu mulighed 
for at blive oplært i SMART-meditation/åndedræts 
teknikken af Helle Balsby (psykolog, cand. phil., 
rusmiddelforsker). Kurset forløber over 5 sam-
menhængende dage og er bygget op af fysiske yoga 
øvelser, særlige dynamiske åndedrætsteknikker, 
meditation og indføring i ”knowledge points”, som 
har stor lighed med kognitiv terapi. Teknikkerne 
er udviklet af Art of living, som er en international 
humanitær NGO-organitation med rådgivende 
status i FNs økonomiske råd. 
Man kan læse mere om kurset på www.breathes-
mart.dk eller www.artofliving.dk.  Se evt. klip fra 
Go’ Morgen Danmark på: 
www.youtube.com/watch?v=X86FzJTIzWA

Tidspunkterne:
Mandag d. 10 og Fredag d. 14 fra kl. 18-20
Tirsdag d.11/3, Onsdag d.12/3 og Torsdag d.13/3 
fra kl. 18-21
Sted:
Versterbro eller Østerbro. Præcis adresse gives 
senere.
 
Kurset koster normalt 1.800 kr. for studerende, 
men vi får det til halv pris, dvs 900 kr.
Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, semester 
og tlf-nr til findneha@gmail.com
- så får du tilsendt bekræftelse samt et deltager-
brev med alle nødvendige oplysninger.

Med venlig og stressfri hilsen
GIM – Gruppen for integreret Medicin

BASISGRUPPER

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet 
(PIPPI) holder møde onsdag d. 13. februar kl. 
17 i Teilum-bygningen (LKF) og altså ikke som 
tidligere annonceret i FADLs mødelokale. Der vil 
være anvisninger til LKF i Teilum-bygningen. 
Det er vigtigt at man møder op før kl. 17, da 
dørene til Teilum lukkes kl. 17.

Denne gang får vi besøg af to pædiatere, der vil 
fortælle om luftvejshåndtering hos småbørn og 
derefter vil man selv få mulighed for at øve sig på 
fantomdukker.
Efterfølgende holder vi som altid det månedtlige 
møde, hvor vi diskuterer hvordan PIPPI skal ud-
vikle sig i fremtiden.

Alle medicinstuderende uanset semester med 
interesse for småfolket er velkomne til at møde 
op og være med.
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RUSVEJLEDNING 2008

Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er 
forbi! 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet 
sig af sted, som var hver dag den 24. december, 
som var hver en time en uforberedt eksamination i 
diencephalon og regio cruralis posterior! 5 måneder 
uden rusvejledningen. Ikke godt nok!!

Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusve-
jledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!! 
Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen 
så kunne, som er så fantastisk?

Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at 
der er nogle talenter, som rusvejledere bør besidde 
for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
- kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærvær-
digt gøglerinstrument) mens man reciterer 
døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer 
en 7 dages madplan for veganere
- finde på 6 nye banebrydende oplæg egen-
hændigt
- være officer fra jægerkorpset, så man kan styre 
de skrigende masser

Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet
- være mere interessant end dem fra Big Brother
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, 
både på seminarerne og på rusturen. Man kan ikke 
lave den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august måned på 
rusvejledningen
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tål-
modighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin 
mobiltelefonitis.

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendsemin-
arer:
d. 28. – 30. marts
d. 18. – 20. april

Ét ugeseminar:
d. 8. - 15. august

Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur
d. 22.- 28. august

Herudover holder de enkelte grupper og undergrup-
per møder gennem hele forløbet.

Tilmelding
I år afholder vi to informationsmøder, hvor det er 
obligatorisk, at man møder til ét af dem. Herefter 
vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har 
fundet ud af om vedkommende har lyst og magter 
at leve op til de hårde krav. Hvis man tidligere 
har været vejleder, er det nok bare at møde op og 
tilmelde sig.

Møder og tilmelding ligger som følger:

Obligatorisk informationsmøde:
Torsdag d. 14.2 kl. 16 i kantinen
Fredag d. 15.2 kl. 16 i kantinen

Aktiv tilmelding:
Mandag d. 18.2 kl. 16-17 i kantinen
Tirsdag d. 19.2 kl. 16-17 i kantinen

Første stormøde:
Tirsdag d. 19.2 kl. 20.00 i studenterklubben

Vi glæder os til at se jer!
Hilsen OvervintringsGruppen

TÆNKER DU OGSÅ MEGET PÅ 
SEX?

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

Tilmelding senest d. 5. marts samt yderligere 
information: trine.linnea@gmail.com

Sexekspressens månedsmøde: 
torsdag d.  6.  marts Kl 17-18 i  FADL’s 
mødelokale

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. 
semester og frem, og vi lærer dig hvad du skal vide, 
når du skal ud i de flinke folkeskoleklasser. 
-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt og 
hør fx et spændende oplæg fra den vidensansvar-
lige, og masser af andre ting.

Sexekspresinfo:

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

Valentine’s Day
En herlig traditionsdag hvor handyr såvel som 
hundyr bliver mindet om at fortælle deres udkårne 
sine dyrebare følelser, måske i det skjulte, måske 
i det åbne. 
Sexekspressen har som hvert år valgt at fejre 
denne dag, så kom ned i kantinen torsdag d. 14. 
feb. fra kl. 10-14! 
-Du kan ved denne lejlighed også snakke med 
folk fra sexekspressen hvis du har ubesvarede 
spørgsmål til hvad vi laver og høre om vores fan-
tastiske uddannelsesweekend d. 7-9. marts!

På glædeligt gensyn/nytsyn

•

•

•

•

•
•

•

BASISGRUPPER
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f MOKs Store SexSurvey h
MEDICIN-
STUDERENDE  

HAR DET 
LIVLIGSTE 
SEXLIV
2008-02-05
Studenterformand på Cambridge Universitet, Mark Fletcher, har modtaget hade-
mails efter rundspørge om studerendes sexliv

Lægestuderende er universiteternes mest seksuelt aktive faggruppe, mens teologer 
og matematikere har et mere mådeholdent forhold til sex. Sådan ser virkeligheden 
ud, hvis man skal tro på en stor internetrundspørge, »Varsity sex survey« foretaget 
på Cambridge Universitetet i Storbritannien og offentliggjort i studenterbladet 
»Varsity«.

Mere end 1.000 studerende blev spurgt ud om deres seksualliv, og trods spydige kom-
mentarer om bevidst fusk med besvarelserne på avisen The Telegraphs hjemmeside, 
er det de medicinstuderende som oftest scorer nye partere. De har i gennemsnit 
været i seng med otte forskellige, mens halvdelen af de matematikstuderende stadig 
er jomfruer.

Undersøgelsen viser desuden at dyrlægerne befinder sig i bunden af seksuelle 
fødekæde med i gennemsnit to sexpartnere per studerende. Og endelig konkluderer 
forfatterne på det noget spinkle talmateriale, at de studerende, der scorer flest part-
nere, som regel også er dem, der scorer de dårligste karakterer. Til gengæld er jomfruer 
og studerende med få seksuelle oplevelser fagligt dygtige og får gode karakterer.

Studenterbladet Varsity har haft et internationalt mediegennembrud med rund-
spørgen, Den har fremkaldt så voldsomme reaktioner, at præsident for de 
studerende på Cambridge Universitet, Mark Fletcher, har modtaget 
hade-mails fra medlemmer af den religiøse højrefløj i USA, som 
har følt sig forulempet af de studerendes promiskuøsitet. 
Mark Fletcher har herefter fundet det nødvendigt at 
advare om, at undersøgelsen ikke er videnskabelig 
og endog rummer en vis portion humor.

Sakset fr
a 

www.DagensM
edicin.dk

Således lyder det fra det store udland. MOK vil 
naturligvis gerne bidrage med en undersøgelse 
af de danske medicinstuderendes sex-vaner, 
og har derfor brug for DIN hjælp. Klik ind på 
www.mok.info og svar på vores spørgeskema. 
Du bliver blandt andet stillet spørgsmål som: 

Hvad er dit forhold til sex?
 Afhængig
 Nyder det
 Noget der skal overståes
 Overfølsom
 Praktiserer ikke sex

Hvor ofte klarer du den selv (dvs. onanerer)?
 Aldrig
 Et par gange pr. forelæsning
 Flere gange dagligt
 Dagligt
 1-flere gange ugentligt
 Et par gange om måneden 
 Et par gange pr. semester
 Ved særlige lejligheder (= få gange årligt)
 Aldrig

Og andre interessante spørgsmål. Vi vil 
opfordre ALLE til at svare på spørgeskemaet 
UANSET RELIGION, KØN, SEXUELLE (IN-) 

AKTIVITET OSV.

Tak for din hjælp! 
Kærligst MOK.

















Happy Valentines Day fra MOK!

ADVARSEL!
MOK bringer hermed en advarsel 
til alle medicinske studenter der 
nu bevæger sig ud i klinikken for 
første gang (og til en enkelt på 12. 
semester):
Går handsken i stykker inden en 
exploratio rectalis, er det tilladt 
at pausere denne ellers så vigtige 
kliniske undersøgelse og skifte 
handske.  Går handsken i stykker 
under exploratio, anbefales det 
at gøre undersøgelsen færdig.  
Sidstnævnte er bedre kendt som 
"exploratio rectalis a.m. Lafrenz".  
Problemet kan undgås ved at 
benytte en såkaldt "dobbelt-
handske-teknik".

SEXSURVEY + ADVARSEL
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BILLETSALG I KLUBBEN 
MANDAG D 18. OG TIRSDAG D. 19 FEBRUAR, KL 16-17.  bILLETPRIS 70 KR

FORESTILLINGER 25 FEB. - 1. MARTS KL 20.00 SAMT 1. MARTS KL 15.00
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