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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 (tak til helten for inspiration)

Onsdag: 
  MOK nr 17, årgang 40 udkommer

Torsdag: IMCC undergrupperne giver kaffe v. LU kl. 12-14
  GIM foredrag, Lille mødesal kl. 16-18
    

Fredag: Uorganiseret druk og hor

Lørdag: Indledningsvist tømmermænd, dernæst hor,   
  herefter mere hor, fortrydelse og junkfood   
  ledende til mere druk og mere hor.
  

Søndag: Se den store danske familielæge-familiedrama-
  serie, kl. 20.00 på DR
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Basisgruppebar-planlægningsmøde kl. 17.30

Denne  redaktion

MOK
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Mikael startede som stud.med. i dette 
semester, og var med på vinterens rustur. 
Her lærte han livreddende førstehjælp, 
og det fik han allerede brug for sidste 
søndag da en mand faldt om foran 
Mikaels forældres hus.

Vi bringer 
her et ek-
s k l u s i v t 
i n t e r -
view med 
M i k a e l , 
hvor han 
f o r tæl l e r 
redaktio -
nen om sin 
oplevelse.

MiaJoe: "Du var med på vinterrusturen denne 
vinter?"

Mikael: "Ja, det var jeg, og her var jeg så heldig at 
lære hvordan man skal reagere når man finder en 
bevidstløs person. Det var blandt andet her, hvor 
jeg lærte hjerte-/lungeredning, hvad jeg jo er utrolig 
taknemmelig for nu."

MiaJoe: "Ja, og hvorfor så det?"

Mikael: "jamen det var fordi jeg havnede i en situa-
tion hvor jeg fik brug for det.
Her sidste søndag, hvor jeg sidder og sveder over tøm-
mermænd og kemi sammenblandet i en grusom cock-
tail, hører jeg nogle paniske råb ude foran, hvorefter 
der kommer en gammel dame løbende ind og fortæller 
mig, at hendes mand er gået i hjertestop."

Mav:"Hun er da ret klinisk orienteret hende 
damen!"

Mikael: "Ja, det må man give hende! Men jeg 
løber så udenfor og ser hvad der forgår, og da 
jeg kommer derud, ligger der en mand i aflåst 
sideleje, og der er kommet to andre personer 
derhen som har lagt ham i aflåst sideleje. 
Problemet var så at han ikke trak vejret, og 
jeg kunne hurtigt konstatere at manden ikke 
var i live. 
Så jeg (...) begynder hjerte/lungeredning og kun-
stigt åndedræt. Det lykkes mig efter ganske kort tid at 
få gang i manden igen. Han falder dog efterfølgende 
ud flere gange og jeg må starte ham igen af flere 
forsøg. På et tidspunkt er jeg dog så heldig, at der 
kommer en læge cyklende forbi, som så overtager hjer-
temassagen, hvorefter jeg giver kunstigt åndedræt. 
Det fortsætter vi med til ambulancen kommer. 
Ambulancefolkende er så derude en 15-20 minutter , 
hvor de stabiliserer manden. 
Jeg er også lige ude og høre om han klarer den og 
de siger, at det er der en god sandsynlighed for. 
Faktisk kommer hans kone forbi her den anden dag 
og fortæller at han nu er vågnet op af sit koma og 
at han overlevede og skulle til at have en by-pass 
operation.

Mav: "Når du på noget tidspunkt at bruge ordet 
STAT? Altså I ved sådan fra ER og så noget! Så 
kunne du fx. sige til konen ”jeg skal bruge noget 
lunkent vand, STAT”"

Mikael: "Det fik jeg desværre ikke sagt."

MiaJoe: "Hvad med ASAP?"

Mikael: "Nej, heller ikke."

Elise: "Hvis man er en helt, hvor går man så ud 
henne?"

Mikael: "Jamen det er jo et nemt spørgsmål – vi går 
selvfølgelig i byen på Panum!"

MiaJoe: "Tænker du nu, at du skal være 
actionlæge?"

Mikael: "Det havde jeg faktisk tænkt mig før 
også, og det her har jo så bare cementerer min 
tro på at det er det rigtige!"

Mav: "Havde du nogle betænkeligheder med 
at give kunstigt åndedræt? Altså mht bakterier 

og smitsomme sygdomme?"

Mikael: "Det var på det tidspunkt meget lang tid 
siden, at jeg havde kysset en gammel mand, og jeg 
vil sige, at det var mere med at handle – jeg fik ikke 
tid til at tænke så meget."

MiaJoe: "Hvor var du henne da det skete?"

Mikael: "Jeg var hjemme og besøge mine forældre 
i Hillerød, og det var lidt ude på landet, så det var 
utrolig heldigt, at jeg lige var hjemme, for det gik en 
15-20 minutter inden ambulancen kom."

Elise: "For lige at genopfriske; hvor mange tryk og 
hvor mange pust er det nu om dage?"

Mikael: "Det er 30 tryk efterfulgt af 2 pust."

Elise: "Ja, for i Grey’s Anatomy er det 4/2…. Var det 
mund til mund eller mund til næse?"

Mikael: "Det var 
mund til mund."

Redaktionens 
Mikael: "Var du 
slet ikke i tvivl 
om du gjorde det 
rigtigt på noget 

tidspunkt?"

Mikael: "Jo, det var jeg da, men jeg var jo nødt til at 
gøre noget, så det gjalt bare om at handle."

MiaJoe: "Var du meget stolt af dig selv efterføl-
gende?"

Mikael: "Ja selvfølgelig, men egentlig først da konen 
havde været og sige at det var gået godt."

Elise: "Blev du kontaktet af et heltekorps som gav 
dig 100kr?"

Mikael: "Nej, men konen kom forbi med choko-
lade…"

MiaJoe: "Var det Merci?"

Mikael: "Ja det var det faktisk."

Udarbejdet af MiaJoe under forstyrrelse 
af resten af MOK redaktionen.

1 . S E M E S T E R S  S T U D E R E N D E  
L Æ R E R  F Ø R S T E H J Æ L P  P Å  
R U S T U R  O G  R E D D E R  M A N D  
M E D  H J E R T E S T O P.

"..,hvor jeg lærte hjerte-
/lungeredning, hvad jeg jo 
er utrolig taknemmelig for 
nu..."
(Mikael om rusturen, red.)

"...Det var på det 
tidspunkt meget lang 
tid siden, at jeg havde 
kysset en gammel 
mand,.."

Mikael overrækkes en flaske kiwi af 
redaktionen som tak for sin heltedåd.

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 holds-
ætning 1+6. semester)

Jytte Bjarnholt 
lokale 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + 
VKO) 

Lene Kongebro 
lokale 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

FRA DET VIRKELIGE LIV...

HUSK AT DELTAGE I MOKS STORE SEX-SURVEY PÅ WWW.MOK.INFO
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BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! 
Har du tænkt på økonomien? 
Og hvordan skal dit studie se ud 
fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov 
fra din uddannelse, da man under sin orlov 
ikke kan få SU. Du skal kontakte SU-kon-
toret eller bruge minSU på www.su.dk, hvis 
du ønsker at få dine ekstra klip. 
Hvis du er berettiget til dagpenge, skal du 
kontakte din kommune, som bevilger dette. 

Hvis du er gravid, kan du få ekstra tid til din 
skriftlige eksamen, hvis du er gravid i tredje 
trimester på eksamensdatoen eller hvis du 
har komplikationer i forbindelse med sin 
graviditet. Du skal i dette tilfælde søge en 
dispensation og vedlægge vandrejournalen 
og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i 
forbindelse med amning. Husk at ansøgnin-
gen skal være os i hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi 
studievejledningen for planlægning af dit 
fortsatte studieforløb i forbindelse med 
familieforøgelsen. Vi vil orientere dig om 
dine muligheder, f.eks. deling af semestre, 
og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du muligheder for at 
ønske holdsætning i et specifikt klinikudvalg 
eller på et specifikt hospital af hensyn til 
dit barns daginstitutions åbningstider. Du 
kan i dette tilfælde søge om dispensation 
for dette.

  STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN   
Forår 2008, Uge 8-9 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag 18/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
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 1900 – 2000 1600 – 1900 Theis Pedersen-Skovsgaard 
Torsdag 21/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Mandag 25/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Mandag 25/2 1600 – 1700 1300 – 1600 Malene Esager  
Tirsdag 26/2 0900 – 1000 1000 – 1300 Josefin Eklöf  
Tirsdag 26/2 1200 – 1300 1300 – 1600 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 27/2 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard  
Torsdag 28/2 1300 – 1400 1000 – 1300 Theis Pedersen-Skovsgaard
Torsdag 28/2 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  International
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  International 

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   

MERE TID TIL EKSA-
MEN, SÆRLIG HOLD-
SÆTNING ELLER AN-
DEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en dispen- 
sation til f.eks. ekstra tid til eksa- 
minerne eller særlig holdsætningen på 
næste semester, skal du søge den inden 
den 1. oktober/1.marts. Snak altid med 
en studievejleder 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:
- 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. eksamens-
forsøg.
- Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispensa-
tion. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dis-
pensation 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 be-
handlet!

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

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

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

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

SØG I GOD TID
Tænk fremad og søg en dispensation 
inden lokumet brænder og det er for 
sent. 

Hvis du finder ud af at du vil have dispensation til 
ekstra tid til eksamen, eller at du da for resten har 
taget et fag på folkesundhedsvidenskab, der måske 
kunne give merit; så kom ud af starthullerne og søg 
i god tid. Sagsbehandlingen kan ofte være lang, 
da der kun er studienævnsmøde cirka en gang om 
måneden, hvor sagerne behandles. 

Der kan altså godt gå to måneder og nogle gange 
mere før du får svar. Meritsager tager ofte endnu 
længere, da de først skal vurderes af fagene og 
derefter behandles af studienævnet.

Derfor: Søg dispensation lige så snart du finder ud 
af at det er nødvendigt. Hvis du skal søge merit, så 
søg helst inden du kommer på det semester hvor 
faget er. Og snak gerne med en studievejleder 
inden du søger.

KÆRE ALLE...
Eksamenstilmeldingen til sommerens 
eksamener via punkt.ku.dk er nu over-
stået og fordeler sig som nedenstående:
 
Uddannelse Tilmeldinger til S08
Cand.scient.san  167
Civilingeniør  214
Folkesundhedsvidenskab 780
Humanbiologi  179
MIH   0
MHP   20
Medicin   6177
Molekylær biomedicin  36
Odontologi   1186
Total   8759
 
Eksamenstilmeldingen er derfor lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde sig, skal søge 
dispensation om for sen tilmelding. Dog skal det 
bemærkes, at mht. skriftlige eksamener, kan der 
ikke umiddelbart forventes en plads til for sent 
tilmeldte.
 
Mh
Eksamenskontoret

STUDIEVEJLEDNINGEN

Info
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DEMOKRATISKE MEDICINERE

Hamlet, hofter og hykleri 
- klinikpladser på private 
hospitaler?
Privathospitalernes brancheorganisa-
tion kom sidst i 2007 med et udspil, 
hvor de tilbyder både lægestuderende 
og sygeplejerskestuderende et antal 
klinikpladser. Man kunne således læse 
i den sundhedsfaglige avis ”Dagens 
Medicin”, at privathospitalerne har 
inviteret dekanerne for de danske 
sundhedsvidenskabelige fakulteter til 
møde, for at drøfte privathospitalernes 
ønske om at uddanne lægestuderende. 
I anledning af dette er også studi-
enævnet for medicin begyndt på de 
indledende drøftelser om sagen, og her 
er meningerne delte.

Gode intentioner?
Er det mon glæden ved at undervise og vejlede unge studerende som har ført 
til privathospitalernes udmelding? Penge har jo aldrig været særligt vigtige for 
privathospitaler, så at man er glad for at afsætte en masse dyrebare lægetimer, 
til at tage sig af nye studerende er vel oplagt... eller hvordan? Desværre er det 
nok mere sandsynligt, at udspillet kommer som svar på den kritik, som priva-
thospitalerne har været udsat for om deres manglende bidrag til uddannelsen af 
nye sygeplejersker og læger.

Men kunne det måske virkelig være så, at løsningen på vores problem med mangel 
på klinikpladser findes på Hamlets operationsstuer? Måske ville det også være 
lærerigt for en del lægestuderende at lære den private del af sundhedssektoren at 
kende? Og det er vel muligt at private sygehuse er det perfekte sted at lære alt om 
hofteoperationer, hofteoperationer og hofteoperationer? Problemet er bare, at der 
i den samme pakke kommer en del mindre charmerende elementer, som kunne 
medføre både praktiske og moralske problemer for os studerende.

Landets private hospitaler har specialiseret sig på nogle få områder, som der kan 
tjenes penge på. Et privathospital som Hamlet på Frederiksberg har fx. valgt 
særligt at koncentrere sig om elektiv (planlagt) kirurgi og billeddiagnostik. Sam-
menlignet med et offentligt hospital er det et meget lille repertoire af behandlinger 
som tilbydes. Det siger sig selv, at et klinikophold på et sådant hospital ikke kan 
give de samme muligheder for et fagligt afvekslende klinikophold, som de fleste 
afdelinger på offentlige sygehuse kan tilbyde. Vi har allerede i dag problemer 
med at de højtspecialiserede offentlige afdelinger, ikke kan tilbyde tilstrækkelig 
bredde i klinikopholdene – men dette er intet imod, hvordan det ser ud på pri-
vathospitalerne.

Brikker i et politisk spil?
Da man sidste år indførte en lignende ordning for sygeplejerskestuderende, var 
der tale om pladser svarende til, hvad privathospitalerne kaldte ”et mellemstort 
offentligt sygehus”, fordelt over hele Danmark. Hvis man antager et lignende tilbud 

til lægestuderende, drejer det sig altså ikke om mere end en håndfuld klinikp-
ladser i hovedstadsområdet. Set på baggrund af dette ligner privathospitalernes 
udspil mere et mediestunt, hvor vi lægestuderende bliver brugt som en brikker 
i et politisk spil, som skal retfærdiggøre og konsolidere de private hospitalers 
plads i det danske sundhedsvæsen, uden at vi egentlig får ret meget ud af det. At 
privathospitalerne ville være løsningen på manglen på klinikpladser, er i hvert 
fald en grov overdrivelse.

Det er rigtigt, at hofteoperationer også vil være en del af vores hverdag, så hvis 
man som studerende selv er interesseret i et frivilligt ophold på et privathospital, 
skal man da virkelig støttes og opmuntres til selv at arrangere et ophold. Det vi i 
Demokratiske Medicinere frygter, er at studerende måske fremover ufrivilligt kan 
tildeles en plads i det private og derved få et fagligt ensporet klinikophold. Det er 
også problematisk, at studerende kan blive tvunget til at være med til at legitimere 
en privatisering af det danske sundhedsvæsen. Vi synes ikke at medicinstuderende 
på denne måde, skal være brikker i et politisk spil.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, der arbejder med en ny måde at 
drive studenterpolitik 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 underviserrepræsentanterne i studienævnet – der opnås langt 
mere gennem dialog med underviserne end gennem konfrontationer. 

Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel af 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 medicinstuderendes 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

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 
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TIL BERLIN PÅ 
9. SEMESTER 
I APRIL 2008? 
SKYND DIG!

Vi har en ledig studieplads på 9. semester med 
tilhørende Erasmus-stipendiun (200 euro pr. mdr.) 
ved vores partneruniversitet i Berlin. Opholdet 
omfatter de kliniske forløb i medicin, kirurgi og 
anæstesiologi (13 uger). Eksamen aflægges i 
Danmark.

Se flere detaljer om udveksling på 9. semester 
på hjemmesiden på http://medicin.ku.dk/interna-
tionalt/, hvor der også er link til universitetet i 
Berlins webside.

Hvis du vil vide mere, så 
kontakt hurtigst muligt 
den internationale studievejleder 
Eva Maryl
på mail (evma@sund.ku.dk) 

- eller kom forbi i træffetiden.

STUDIET OG STUDENTERPOLITIK
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DET GIVER FRIVILLIGT ARBEJDE
Der er mange måder at lave frivilligt 
arbejde på; lektiehjælp, ejerforeningen, 
lokale råd, kirken, diverse organisa-
tioner, foreninger og associationer. 
Jeg gør det igennem IMCC, hvor vi er 
en undergruppe, der samarbejder med 
medicinstuderende i Rwanda. Det har 
nu givet mig muligheden for at tage 
4 måneder ud af mit normale liv for 
at tage til Rwanda. Indtil videre kan 
det, jeg har lært, ikke sammenlignes 
med det, jeg har lært de sidste 3 år på 
medicinstudiet. Det er nogle helt andre 
kompetencer, jeg får med i bagagen 
her fra. 

Inden mit ophold i Rwanda var jeg på et 3 ugers 
kursus i projekthåndtering. Her fik jeg, sammen 
med 25 unge fra 8 forskellige lande, mulighed for 
lære noget om blandt andet præsentationsteknik, 
organisationsstrukturer, projektplanlægning, 
frivillighed og kulturforskelle, og dét på en særlig 
måde. Al undervisning var med udgangspunkt i 
vores egne projekter og blev derfor meget relevant 
og direkte brugbart for os. Derudover giver det 
noget helt specielt til læringsprocessen at være i 
en så international forsamling, hvor input fra en 
kenyaner nogle gange er milevidt fra det, man ville 
få fra en dansker. 

Nu er jeg her så, arbejdet er i fuld 
gang, og jeg elsker det. Endelig har 
jeg noget virkeligt mellem hænderne, 
ikke bare bøger og opgaver. Jeg føler, 
at jeg får lov at prøve en masse af, 
inden jeg skal ud og have et ”rigtigt” 
job. Derudover får jeg mulighed 
for at komme ind under huden på 
et anderledes land og dets kultur. 
At rejse rundt i et land som turist 
er en ting, at skulle arbejde der 
er noget helt andet. Man kommer 
tæt på mennesker, procedurer og 
arbejdsmetoder, som alle er meget 
anderledes, end jeg er vant til, og 
det sætter min normale måde at gøre 
tingene på i perspektiv.

Mit arbejde hernede består i at 
hjælpe med at kapacitetsopbygge 
den rwandiske organisation af 
medicinstuderende. Formålet med dette er, at de 
frivillige medicinstuderende skal blive endnu bedre 
til at udføre projekter, der kommer lokalbefolknin-
gen til gode. Min arbejdsdag er meget alsidig, jeg 
underviser på workshops, gennemgår ansøgninger, 
arbejder på guidelines for undervisning og meget 
mere. I januar var jeg med til at arrangere en 
udstilling om de medicinstuderendes projekter 
med det formål at skabe mere opmærksomhed 

omkring denne gruppe af frivillige 
blandt rwandiske NGO’er og andre 
institutioner. Håbet er, at dette vil 
gøre det nemmere i fremtiden at få 
lokal økonomisk støtte til projekter, 
samt være grobund for samarbejde 
med andre NGO’er. 

Mit arbejde er på mange måder utro-
lig forskelige fra det at skulle være 
læge. Ikke desto mindre har jeg en 
helt klar overbevisning om, at dette 
ophold vil være brugbart for mig i 
fremtiden. Internationalt arbejde 
giver større viden om og forståelse 
for andre menneskers tænkemåde, 
normer og værdier. Dette er noget 
man med garanti kan drage nytte 
af som kommende læge. Både fordi 
man vil få patienter fra andre lande 
end Danmark, men også fordi der 

blandt etniske danskere er stor forskel på person-
lighed, og lige meget hvordan folk tænker, har de 
stadig ret til den for dem bedst mulige behandling, 
hvilket kræver, at man kan sætte sig ind i deres 
situation. 

Arbejdet her i Rwanda udfordrer også min sa-
marbejdsevne gevaldigt, og det nogen gange lige 
til grænsen. Jeg er sikker på, at dette er meget 
sundt, og at det er med til at udvikle mig person-
ligt. Ved at arbejde i Rwanda lærer jeg meget om 
mig selv, og det er en kompetence, der er vigtig 
for alle mennesker ligegyldigt hvilket fremtidigt 
job, de måtte få. Jeg lærer blandt andet at vælge 
mine kampe med omhu; hvor jeg før var klar til 
at tage hver en kamp, har jeg nu indset, at det i 
nogen sammenhænge kan betale sig at lade være  
- især i en rwandisk kultur. Jeg har altså opnået 
nogle kompetencer både menneskeligt og fagligt, 
som  studierne ikke kan give, og jeg føler, at det, 
jeg laver, giver mening. 

En anden vigtig grund til, at jeg er involveret i friv-
illigt arbejde, er de dejlige mennesker, jeg møder, 
både i Danmark og i Rwanda. Vi er en flok unge 
mennesker, som er fælles om et projekt, vi lærer 
af hinanden, vi får en fantastisk god energi af at 
arbejde sammen og frem for alt, har vi det sjovt. 
Vi er venner, og vi er kollegaer. 

Carina  Winkler Sørensen
RwanDAnmark

BERETNING OG EROTISK NOVELLE

Stellate Stellas fornemmelse for synd
-en odysse gennem Panums fristelser

14/2- Kære dagbog.
Der er sket så meget i den seneste tid, at jeg slet ikke 
har haft tid til at skrive, så nu får du det hele fra 
en ende af. Det vil jeg rette op på det næste stykke 
tid – undskyld, undskyld, undskyld! Her er hvad 
der er sket siden sidst i min nye tilværelse som 
stud.med. For et par uger siden kom jeg endelig 
til hovedstaden. Har fået et værelse på 10 skønne 
kvadratmeter på kvisten med skråvæg og karnap. 
Kun 3000 kr. - tænk at ingen andre havde reageret 
på denne annonce!
Kort efter jeg var ankommet (kl. 1555) tog jeg af 
sted på vinterrustur. Det var fedt at se holdet fra i 
sommers. Især kunne man se at Karsten fra mit hold 
virkelig havde øget sin muskelstørrelse. Hans over-
arme var blevet som den hårdeste svenske granit. 
Andres biceps kunne godt gå hjem – Karsten han 
har en niceps! Jeg listede mig ind på Karsten ud på 
2. aften og spurgte hvad han dog havde gjort for at 
få så pæne arme. Han svarede lidt forlegent, at han 
da bare havde været portørafløser i efteråret……. 
Men jeg tror nu der stikker mere under. Han blev 
i hvert fald godt rød i hovedet da jeg spurgte. Vi 
sad længe og snakkede på trappen udenfor om alt 
og ingenting…… ja og selvfølgelig kemi højniveau 
i gymnasiet. Vi rykkede tættere og tættere sammen 
stjernerne blev klarere og klarere og jeg mærkede 

slet ikke frosten. Varmen i Karstens øjne og hans 
arm om min overkrop var som et uigennembrydeligt 
panser. Lige som jeg skulle til at lægge mit hoved på 
hans brystkasse dukkede de andre fra holdet op med 
en trampolin og forstyrrede det smukke øjeblik. Nu 
var ”the moment” lost og vi dansede sammen med 
de andre videre ud i natten.
4. februar var jeg klar til semesterstart. Tornysteret 
pakket, blyanterne spidset, rundsavene hvæsset 
og makeuppen parfait. Den første uge undrede 
mig dog en hel del. Vi havde bl.a. flere timer om 
universitetets opbygning, kommunikation og in-
ternettet. Men hvem har ikke prøvet at Google en 
udkåren? (Karsten giver ca. 10,1 mio. hits). Det 
eneste spændende var erhvervsdagen, hvor jeg var 
på Ortopædkirurgisk. Det er fantastisk hvad man 
kan lave med en tobaksposesutur. Følte mig rigtig 
stolt, da jeg havde lavet min første og forsømte 
ingen lejlighed til at nævne det dagen efter til 
fredagsbaren.
Jeg havde forberedt mig grundigt til fredagsbaren 
– hatten på skrå, hjøhælede sko, ingen bh…. Som 
cideren gled ned steg lysterne op. Jeg måtte dog ofte 
forbi dametoiettet m/k ikke fordi jeg lider af inkon-
tinens, men fordi Karsten stod i køen. Endelig kom 
han ind i Klubben, men til min store ærgrelse ville 
Karsten hellere spille bordfodbold end at trække 
mig off-side på dansegulvet. Jeg prøvede ellers at 

gøre mig spilbar ved bordfodboldbordet. Uden held 
driblede jeg tilbage til lillebar for at nyde en cider 
(det blev nok til lidt mere end en). Netop som jeg 
troede alt håb var ude vendte jeg mig om og så ind 
i Karstens mørke øjne, hvor der bilateralt var egale, 
runde pupiller med naturlig reaktion og konvergens 
for kavalergang. 
Jeg rødmede momentant og havde lyst til at slå 
blikket væk. Kastens øjne holdt mig dog tryllebun-
det. Al fredagsbarens larm og støj forsvandt i bag-
grunden og det eneste jeg kunne høre var Karstens 
dybe klare stemme: ”Jeg skal desværre hjem nu, 
men jeg kunne godt tænke mig at ordinere dig noget. 
Du ser jo helt syg ud”. ”Ja hvad er det dog?” fik jeg 
fremstammet. Jeg vil gerne invitere dig på rp. Et 
stykke date nu på torsdag på valentins dag. Jeg lyste 
op i et smil råbte ja og faldt ham om halsen.
Siden i fredags har verden været fantastisk…. Og 
nu må jeg slutte kære dagbog. Jeg skal nå i bad 
og finde det helt rigtige tøj frem inden Karsten 
kommer….

KnUzZeR fra Stellate Stella

Dette er første afsnit (forhåbentligt af mange) af MOKs nye 
føljeton, "Stellate Stellas fornemmelse for synd". Forfat-
terne af ovenstående indlæg er Marie og Anne (pseudonymer, 
men deres totale identitet er kendt af redaktionen) Alle sammenfald 
med navne, steder, hændelser er pureste tilfælde. 
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FADL, Københavns Kredsforening
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

Masser af medlemstilbud via FADL
Som medlem af FADL kan du benytte dig af en masse fordelagtige medlemstilbud. Går 
du på 3. semester, kan du få muskelkort (samlekort over kroppens muskler), og fra 4. 
semester kan du hvert år få den nyeste udgave af Medicin.dk - Kittelbogen. Fra 7. og 
10. semester tilbyder vi journalkoncepter - et alment, et psykiatrisk og et neurologisk.   
Med vores nye, røde medlemsklistermærke får du samtidig fordelagtige rabatter, hvis 
du handler i Bogladen, køber sandwich og sportsudstyr. Læs mere på www.fadl.dk.

Vidste du at...
du som medlem af FADL kan få rabat, 
når du køber sandwich hos Mocca 
Sandwichbar? Hver 10. sandwich er 
gratis, og du får desuden 15% rabat 
på alle varme drikke.

I FADLs Sekreatriat kan du hente et 
rabatkort.

Du fi nder Mocca Sandwichbar i Fre-
densgade 19, 2200 København N.

Kursustilmelding 2008

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

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

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

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

Tilmelding til FADLs lægevikarkurser 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. Betalingen foregår i FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 
26. 

Der mangler stadig datoer for kurserne i EKG, Psykiatri og Ortopædkirurgi. Følg med 
på www.fadl.dk, hvor kurserne bliver opslået.

Der er stadig ledige pladser på følgende kurser: 

Kontingent til FADL
I denne uge udsender FADL kontingentopkrævninger for forårssemestret 2008. 

Husk derfor at give besked, hvis du har ændret din adresse eller er blevet kandidat i 
løbet af januar og ikke længere skal være medlem hos FADL.

Hvis du er svensk eller norsk studerende, skal du huske at meddele os dit nye, danske 
CPR-nummer.

Send en mail til: kkf@fadl.dk.

Vær opmærksom på, at kontingentet pr. 1/2 2008 er steget til 830 kr.

Stetoskopi l - kl. 17.00 – 21.00

8. april 

Stetoskopi ll - kl. 17.00 – 21.00

22. april 

AKLS ll 16.30-22.00
23. april 

Husk at melde afbud til FADLs Sekretariat, hvis du bliver forhindret i at deltage i et 
kursus. Vi refunderer kun pengene, hvis kurset af en eller anden årsag bliver afl yst 
eller fl yttet til en dag, hvor du ikke har mulighed for at deltage. Send en mail til: 
kkf@fadl.dk.

FADL laver igen i år en kalender, som 
gratis uddeles til alle FADL-medlemmer i 
København, og som altid vil vi gerne give 
basisgrupper/studenterorganisationer på 
Panum mulighed for at få gratis reklame i 
denne kalender. 

Vi modtager indlæg i følgende formater: 
Adobe indesign-fi l, Adobe illustrator-fi l, 
pdf-fi l eller billed-fi l (gif, jpeg, tiff  osv.). 
Eventuelle billeder eller anden grafi k skal 
være med opløsning i min. 300 dpi. Der er 
mulighed for 4 farver (CMYK). 
Størrelsen er 95mm bred x 155mm høj. 
Kun materiale, der afl everes som ovenfor 
nævnt vil kunne benyttes. 

Eventuelle ”mærkedage”skal sendes som 
en liste. Send jeres materiale i en mail til: 
lf@fadl.dk.

Deadline for indlevering af materiale er 
senest den 10. april 2008.

Kære Basisgruppe på 
Panum!
FADLs studiekalender 2008/2009

KREDSFORENINGEN
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Derfor skal jeg tage en FADL-vagt!

Hvorfor er I så ”emsige” med de FADL-
vagter. Og hvorfor synes I, det er en rigtig 
dårlig idé, at der er nogle lægestuderende, 
der tager hospitalsvagter gennem andre 
vikarbureauer. De spørgsmål får vi af og 
til her i FADL – og dem vil vi gerne svare 
på her.

For at forstå vores holdning og rimelig 
kontante udmelding, vil vi godt sætte hele 
vagtarbejdet ind i et bredere perspektiv. 
Det rækker lidt ud over ”de 20 kroner 
mere i timen”, som det typiske modargu-
ment lyder. 

Her er et par facts, som du kan tænke over:

FADL har et Vagtbureau, der i 
alle årene har sikret, at du som 
lægestuderende får den rette baggrund 
for at tage vagter, bl.a. i form af vores 
kurser (SPV. VT, BVT). Vi sikrer på 
den måde, at du er kvalifi ceret til 
at tage dine vagter, ligesom du får 
adgang til en vagtkarriere, der f.eks. 
kan bringe dig på de mest avancerede 
specialehold på de intensive 
afdelinger. 

FADLs Vagtbureau er de eneste, 
der kan oprette vagthold på 
hospitalerne, og hvor du kan vælge 
mellem en variation af muligheder; 
stikkehold, biopsi/EKG hold, VT-
hold, kardiologiske hold, dialysehold, 
neurointensive hold, radiologihold, 
lægesekretærhold, skadestuehold, 
lægevikarhold og meget mere. Vi 
dækker alle hospitaler i regionen og du 
får derfor en guldgrube af muligheder 
og erfaringer. 

Det er ingen hemmelighed at den 
kompetence du indhenter gennem din 
karriere som FADL-vagt, kan du trække 
på ved dit senere valg af speciale. 

•

•

Du kan komme på hold allerede på 1. 
semester og dermed løbende udbygge 
din erfaring.

FADL har en overenskomst med 
Regionerne, der sikrer dig en god 
løn med gode tillæg, betaling for 
transporttid, hvis du arbejder 
på et hospital i omegnen, en 
pensionsordning i Lægernes 
Pensionsbank, kursusløn for de 
kurser du tager i Vagtbureauet, 
en sygedagpengeordning, der ikke 
fi ndes andet steds, at du rent faktisk 
er ansat på det pågældende hospital 
på dine vagter, hvilket har en enorm 
betydning hvis du skulle ”komme galt 
af sted” under en vagt, og mange andre 
fi ne forhold (du kan læse mere på 
hjemmesiden).

På Vagtbureauet er der altid et 
sundhedsfagligt personale til at tage 
samtaler med dig om oplevelser 
på vagterne. Får du en klagesag, 
er Vagtbureauets personale, 
tillidsmændene og den faglige 
sagsbehandler klar til at hjælpe dig. 

Vagtbureauet sørger også for i 
samarbejde med FADLs Forlag, 
at der altid er opdaterede 
undervisningsbøger af en kvalitet, 
der betyder at afdelingerne også har 
dem liggende til deres eget personale.  
Vagtbureauets kurser er for øvrigt de 
eneste, der er udarbejdet i samarbejde 
med hospitalerne, hvilket sikrer både 
dig og dem, at der er de fornødne 
kvalifi kationer til stede.

Af og til hører vi, at ”det ikke er til at 
få FADL-vagter”. Det er ikke rigtigt! Så 
enkelt og kort kan det besvares. Der er 
ledige vagter hver dag og der er altid 
pladser på vores mange vagthold.

•

•

•

•

Så fat din kalender og se lidt frem 
i tiden og ring til os med dine 
vagtønsker og læs MOK, hjemmesiden 
og meld dig til de mange vildt 
spændende vagthold.

Vi hører også nogle gange ”at det er 
ikke til at få plads på SPV-kurserne”. 
Det er derimod nogle gange rigtigt! 
Og vi kæmper med alle midler for 
at sikre tilstrækkelige kurser. Men 
vi er også begrænset af mangel på 
lokaler, undervisere, følgevagter, 
akkrediteringskurser mm. Men fortvivl 
ikke – skulle du ikke få en plads i 
dette semester, er du garanteret en 
plads så hurtigt vi kan arrangere i det 
kommende semester.

Er du stadig væk i tvivl om, hvorfor 
du skal tage FADL-vagter i stedet for 
at hente dit guld andet steds? Så kom 
op og besøg os eller surf lidt rundt på 
vores hjemmeside. Du kan også vælge 
at tale med en lægestuderende om 
hans/hendes erfaringer – der er nok at 
tage af; ca. 1.800 lægestuderende alene 
i København arbejder for FADL og 
heraf er halvdelen på et af de mange 
hold.

Du kan også spørge på den afdeling, 
hvor du har dine FADL-vagter – hør 
hvad sygeplejersken siger om hvordan 
dine vagter gør dig til en bedre kollega 
senere, når du er læge. Eller tal med 
overlægen om din betydning som 
FADL-vagt for afdelingen og hvad 
hans/hendes FADL-vagter har haft af 
betydning på længere sigt.

Mange venlige FADL-hilsner
Peter Andersen – direktør for FADLs Vagt-

bureau i København
Morten Andresen – Formand for FADL i 

København

•

•

•

KREDSFORENINGEN
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Som du måske har hørt er 2008 store 
overenskomstår for alle off entligt ansatte. 
Således også for dig der arbejder som 
SPV/VT’er eller som lægevikar.  FADL 
skal til at genforhandle vores eksisterende 
overenskomster på området og vi har brug 
for din mening!

Det er dig der arbejder under den nu-
værende ordning og dermed dig der aller-
bedst ved hvad der er godt og hvor der er 
mangler. Og det er dig der ved hvad du 
godt kunne tænke dig fremover. Skal det 
være højere løn, bedre kitteltillæg, lange 
kaff epauser, barns 2. sygedag… Det er kun 
fantasien der sætter grænser for de krav vi 
stiller til Danske Regioner.

FADLs udvalg på overenskomst området 
holder i fællesskab et møde for dig i uge 9. 
Til at hjælpe dig med at komme med krav 
har vi inviteret selveste Carl-Mar Møller. 
Han vil fortælle om arbejdsglæde og ikke 
mindst forskellen på mænd og kvinder. 
Således rustet bliver du klar til at komme 
med dine krav dels på dagen og dels 
bagefter direkte på fadl.dk. Der vil også 
blive uddelt boggaver fra FADLs Forlag.

Vi glæder os til at se dig følgende dage:

Mandag d. 25. februar i Århus på 
Nørre Allé 32

Onsdag d. 27. februar i Odense i Emil 
Årestrup

Torsdag d. 28. februar i København i 
Hannover auditoriet

Alle dage kl. 15.15 – ca. 17.00.

De bedste hilser Overenskomstudvalgt og 

Lægevikargruppen 

•

•

•

Program

15.15-15.30: Velkomst
15.30-16.30: Foredrag med Carl-Mar Møller

16.30-16.50: Gennemgang af eksisterende overenskomster, hvilke krav er tidligere 
stillet, hvad sker der nu i processen?

16.50-: Spørgsmål og diskussion, kom med dine krav, kåring af vinder af bøger fra 
FADLs Forlag.

Kom med dine krav til overenskomsten

Foreningen af Danske Lægestuderende præsenterer:

MAND JER OP OG KOM TIL KRAVINDSAMLING TIL 
VORES KOMMENDE OVERENSKOMST OG ET MEGET

UNDERHOLDENDE CARL-MAR MØLLER FOREDRAG!

Carl-Mar Møller

Hannover auditoriet
TORSDAG 28. FEBRUAR

KL. 15.15

KREDSFORENINGEN
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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

A N N O N C E R
ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret 
genoplivning på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til 
ansættelse som kardiologisk assistent fra uge 10 - 2008.

Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som fast 
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. 
Vi  dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter 
i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.). 

Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl ednings EKG-overvågn-
ing af op til 46 patienter.
Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
Færdig med 5. semester ny studieordning (2000).
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
I stand til at tage 6-8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 
3 måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter pr. 
plan.
Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” 
(se senere).
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt dette er 
vigtigt grundet vores kompakte holdstruktur.
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse 
grænser.

Vi kan tilbyde:
Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-
typer samt avanceret genoplivning.
Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nattevagter 
samt 6 betalte dag/aftenvagter, men arbejdet derefter 
skal i høj grad også betragtes som betalt indlæring af 
centrale teoretiske samt kliniske redskaber. 
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med 
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig 
intensiv afdeling.
“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 afholdte 
vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 vagter pr. 4 
ugers vagtplan. 
1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik 
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, 
ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 22. februar 2008 kl. 15:00 via skema på vagt-
bureauet eller blanket på Fadl’s hjemmeside.
(Angiv venligst på skemaet hvis der er særlige forhold, vi 

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

skal være opmærksomme på.)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag 25. 
februar 2008 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Kirce 
Ahtarovski : 
kikoman73@hotmail.com / 24 45 07 02

INTENSIVHOLD
Roskilde Intensive hold 4106

Afdelingen søger ventilatører (intensive assistenter) som 
er friske, positive og har lyst og energi til at indgå på lige 
for med sygeplejerskerne i afdelingens spændende og til 
tider meget hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel, engageret og du skal 
være aktiv deltagende på et meget velfungerende hold, 
med 7 medlemmer. Vi holder holdmøde en gang om 
måneden og efterfølgende spiser vi lidt mad sammen. 
Afdeling består af 9 intensive sengepladser og 9 
opvågningspladser. Der er i alt 45 sygeplejersker ansat. 
Afdelingen modtager akutte såvel som elektive patienter 
fra Region Sjælland.

Arbejdstid: 
Skiftende vagter, alle ugens dage, især aften- og nat-
tevagter

Arbejdet indebærer at du vil lære og blive bedre til at:
Blande / give medicin, herunder inotropi og antibi-
otika.
Tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og 
lign.
Gå stuegang med læger fra forskellige afdelinger.
Blive fortrolig med Patient Data Management system 
(CareVue Chart), samt Opus medicin.
Arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for en 
patient.
Udføre fysisk og psykisk pleje af den intensive patient. 
Tæt pårørende kontakt. Deltage i komplekse situ-
ationer, som intubation, anlæggelse af diverse invasive 
katetre, tracheostomier, bronchoskopier m.v.
Arbejde med observation og betjening af respiratorer 
og non-invasiv ventilation.
Observere og handle aktivt i akutte situationer.

Vi forventer at du opfylder følgende:
Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres fra, 
forudsat tidl. relevant arbejde.
Har bestået farmakologi på den gamle studieordning. 
Er du på den nye studieordning er kravet afsluttet 6. 
semester.
Kan tage min.7-8 vagter om måneden også i som-
merferien (for at få noget rutine), og at du bliver 
på holdet min. 1 år (for at afdelingen og holdet har 
glæde af dig).
Kan tage 16 lønnede følgevagter i april/maj (under 
oplæring VT–løn)
Have gyldigt akkrediteringskort  

Løn: 
CARD – holdløn + 1 times transportgodtgørelse pr. vagt 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

     

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest fredag 
den 7.marts 2008 kl. 10.00. 
Ansøgning via www.fadl-vagt. dk - København - tilmeld-
ing til hold 
Ansættelsessamtaler afholdes den 12. marts på afde-
lingen.

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Astrid Bruun tlf. 3524 
5408 mail ab@fadl.dk  eller holdleder Mikkel Grybel mail 
mgj@stud.ku.dk   eller tlf. 2812 0439

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: Tirsdag den 12 marts 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

•
•
•
•

VAGTBUREAUET
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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.

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 22. februar kl.10.00. Tilmelding gerne via 
hjemmesiden www.fadl-vagt.dk

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

•
•
•
•
•

1607 STIKKERHOLD PÅ HILLERØD 
SYGEHUS SØGER 4 NYE 
MEDLEMMER. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 29/2-2007 kl. 10.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold på 
en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode arbejd-
stider? Med eget tøj og eget skab? Få betalt dit klippekort 
samt løn for transporttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød 
Sygehus søger 4 nye stikkere med ansættelse pr. 1. april 
2008. Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Hillerød 
Sygehus’ afdelinger. Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 
7.30-15 er vi 2 på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 
7.30-15 er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage 
tager vi blodprøver og måler blodsukker, men i vagterne 
tager vi også EKG.

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
Du skal have lyst til blive på holdet i en længere peri-
ode. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt.  
Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder 
en hverdag i uge 15.
Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 15 eller 17 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men meget velkom-
men. Alle får oplæring i både blodprøvetagning og 
EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter i uge 
15 eller 17.
Hvis du har mulighed for at blive oplært i løbet af marts 
måned kan dette også lade sig gøre. Angiv gerne om 
dette kan lade sig gøre i ansøgningen.
Ansøgningsfrist: den 29/2-2008 (med angivelse af se-
mestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– for medlemmer – ledige hold – tilmelding til hold. .
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Jessica mail: jessicafr@stud.ku.dkeller 
tlf. 61668406. 

HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 

Amager skadestue søger 2 FADL-vagt i funktionen som 
lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af vari-
erende længde, 4 timers, 8 timers og 12 timers vagter. 
Vagterne er hovedsagelig aften- og nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge 
inden for disse områder: 

Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
Skrive primærjournal på akut indlagte patienter efter 
bånd
Modtage patienter i samarbejde med den koordiner-
ende sygeplejerske, registrere i  Grønt System 
Div. registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb
I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver passe 
omstillingsbord samt overvåge diverse alarmer af 
teknisk art. 

Krav: 
Du skal kunne håndtere stressede situationer 
Det forventes at du behersker blindskrift og har rutine 
i skriveopgaver
SPV timer minimum 300 timer.
Skal have bestået 5. semester.
Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med 
ledende lægesekretær.

•
•
•

•

•
•

•

•

•
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•

•
•
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•
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Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som 
planlægges individuelt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. februar kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte Gry Orkelbog på 
telefon 35 24 54 02 eller mail 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 indsup-
plere 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 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 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 be-
tragtning 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

Ansøgning: Fredag den 22.feb. kl. 10.00 via www.fadlvagt.
dk - For medlemmer – tilmelding til hold – Mærket  ”hold 
4222”
  
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.
 
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”

•
•
•
•
•

•

VAGTBUREAUET
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Københavns Universitet  Karakterfordeling 08 02 2008
Resultatsystem Side: 1
Rapport nr. 42

Dato:
i perioden 01 02 2006 til 15 02 2008

og aktiviterne fra til3900060804101 3900060804101
/

Gennemsnit: Total er beregnet som gennemsnit f ra "00" til "13" Gennemsnit: 6-13 er beregnet som gennemsnit for resultater f ra "6" til "13"
I alt bedømt: Bedømt efter bedømmelsesformerne 13-skala, bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt 

Best = Bedømmelserne Bestået, godkendt og deltaget 

Ikke bestået = Bedømmelserne Ikke bestået og Ikke godkendt 

Karakterfordeling efter bedømmelsesformerne 13-skalaen og bestået/ikke bestået.

1

3 Det sundhedsvidenskabelige FakultetFakultet

Aktivitet

V08

Periode

    232

I alt
bedømt

      0

Best

      5

Ikke
bestået

     5

-3

    51

00

    40

02

    44

4

    55

7

    26

10

     4

12

 04.15

Total

 05.62

6 - 13
GENNEMSNITECTS

17,5Hjerte, lunge, blod samt mave, tarm og lever

Udbudsgruppe 10 Medicin

Københavns Universitet  Karakterfordeling 08 02 2008
Resultatsystem Side: 1
Rapport nr. 42

Dato:
i perioden 01 09 2000 til 15 02 2008

og aktiviterne fra til3900000704101 3900000704101
/

Gennemsnit: Total er beregnet som gennemsnit f ra "00" til "13" Gennemsnit: 6-13 er beregnet som gennemsnit for resultater f ra "6" til "13"
I alt bedømt: Bedømt efter bedømmelsesformerne 13-skala, bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt 

Best = Bedømmelserne Bestået, godkendt og deltaget 

Ikke bestået = Bedømmelserne Ikke bestået og Ikke godkendt 

Karakterfordeling efter bedømmelsesformerne 13-skalaen og bestået/ikke bestået.

1

3 Det sundhedsvidenskabelige FakultetFakultet

Aktivitet

S02

S03

S04

S05

S06

S07

V03

V04

V05

V06

V07

V08

SR02

SR03

SR04

SR05

SR06

SR07

VR03

VR04

VR05

VR06

Periode

    103

    222

    275

    269

    279

    251

    160

    250

    267

    245

    268

     34

      3

     82

      3

      5

      2

      5

      3

     41

      1

      6

I alt
bedømt

      0

      0

      5

      0

      0

      0

      0

      2

      0

      0

      1

      0

      3

     82

      3

      3

      2

      5

      3

     41

      1

      6

Best

      0

      1

      9

     10

      6

      6

      2

      6

      8

     11

      9

      1

      0

      0

      0

      2

      0

      0

      0

      0

      0

      0

Ikke
bestået

     3

     1

     7

     2

     2

     1

     2

     4

     2

     4

     5

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

-3

    16

    63

    55

    46

    54

    41

    20

    69

    73

    51

    65

    11

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

00

    22

    46

    38

    26

    30

    24

    29

    27

    45

    23

    36

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

02

    30

    50

    57

    49

    60

    41

    33

    44

    61

    43

    41

     6

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

4

    28

    52

    85

   109

   106

    99

    58

    74

    59

    91

    92

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

7

     4

     5

    10

    19

    14

    28

    13

    16

     9

    14

    10

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

10

     0

     1

     0

     3

     5

     7

     3

     3

     0

     4

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

12

 03.80

 03.28

 03.88

 04.85

 04.56

 05.25

 04.78

 03.93

 03.34

 04.48

 04.00

 02.10

Total

 04.76

 04.66

 05.26

 06.00

 05.78

 06.38

 05.60

 05.76

 04.81

 05.96

 05.62

 05.00

6 - 13
GENNEMSNITECTS

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Organkursus 2 + 3

Udbudsgruppe 10 Medicin

HAR DU LIGE VÆRET TIL 4. SEM EKSAMEN??? SÅ SE HER!
MOK redaktionen bringer med hjælp fra Medicinerrådet her de officielle eksamensresultater. 
Så den flittige og dy�
Øverst ses resultatet for den nye eksamen i hjerte, lunge, blod samt mave, tarm og lever, nederst ses org. kursus 2+3 de seneste par år. Læg mærke til forskellen i 
karaktergennemsnittet for de to forskellige eksamener i vinteren 08. 

Fakta som nogle forstår
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GRATIS FOREDRAG
KOM OG HØR OM
BREATHE-SMART MEDITATION

- hvordan åndedrættet fjerner stress !

Hvordan kan meditation få personer med kriminel 
baggrund, stofmisbrug eller voldelige tendenser til 
at lægge deres gamle livsstil om?

Breathe SMART (forkortelse af “Stress Manage-
ment and Rehabilitation Training”) er en teknik 
som vha. blandt andet åndedrætsøvelser og medi-
tation minimere stress og aggression. Metoden 
har hjulpet unge misbruger og kriminelle til at 
få styr på tilværelsen og er en teknik der med 
god effekt undervises i fængsler i både Danmark 
samt verden over.
Foredragsholder er Helle Balsby (psykolog og 
tidligere rusmiddelsforsker), som idag på fuldtid 
arbejder med Breathe SMART. 
SMART metoden anerkendes og støttes af både 
Kriminalforsorgen og Social Ministeriet. Der 
vil under foredraget være en praktisk instruk-
tion i en af åndedrætsteknikkerne samt en kort 
meditation.

Torsdag d. 21 februar  kl. 16.00-18.00
                      i Lille Mødesal på Panum

Alle interesserede er velkomne! Foredraget er grat-
is og der vil være kaffe, the og kage samt mulighed 
for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

                         Vi glæder os til at se dig!
                             

  Med venlig hilsen

G.I.M. – Gruppen for integreret Medicin

SPECIELT BREATHE SMART- 
MEDITATIONS KURSUS
FOR G.I.M.

Effektiv kur mod eksamensstress og angst!
Mandag d. 10/3 til fredag d. 14/3
Alle oplever på et eller andet tidspunkt at være 
stresset. Det kan ikke undgåes i vore dages 
tilværelse. SMART-kursuet er for dig som 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), som bla. også underviser kurset 
for både indsatte i fængsler, unge misbruger og 
spiseforstyrrede. 
- Kurset forløber over 5 sammenhængende 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.breathesmart.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:
Vesterbro eller Østerbro. Præcis adresse gives 
senere.
Pris:
Kurset koster normalt 1.800 kr. for studerende, 
men bliver arrangeret ekstraordinært for G.I.M. og 
prisen er derfor reduceret til halv pris dvs. 900 kr
Tilmelding:
Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, semester 
og tlf-nr til findneha@gmail.com
så får du tilsendt bekræftelse samt et deltagerbrev 
med alle nødvendige oplysninger.

Med venlig og stressfri hilsen
GIM – Gruppen for integreret Medicin
(www.studmed.ku.dk/gim/) 

BASISGRUPPER
VIL DU OGSÅ FORTÆLLE 
UNGE OM FØLELSER OG 
FØRSTE GANG?

-Så tag med på 
weekendseminar 
med 
Sexekspressen 
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 
seksualoplysning.
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!

Grundet uvidenhed blandt mange stud.med.’er 
(både piger og drenge!) sender sexeks nu et fint 
billede til selvstudie! Lær’ det nu!
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 8, 2008

Skal vi da slet ikke have nogen vinter i år? Det 
kan jo sagtens nås endnu, men lige nu er der vist 
det, som man kan kalde ”grøde” i luften; dvs. en 
passende blanding af varme og fugtighed, som gør 
at planterne har gode muligheder for at trives og 
gro. Måske kan et grundigt kig på en erantis få 
grøden til at smitte af på os…

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

GUDSTJENESTEN II: KLOKKER-
INGNINGEN

Det første tegn på at der er en gudstjeneste på 
vej, er lyden af kirkeklokkerne.  I den kristne 
kirkes spæde barndom foregik gudstjenester i det 

skjulte og dengang var naturligvis ingen bimlende 
klokker, der afslørede, hvor der var noget i gang, 
men siden omkring år 600, har lyden af klokker 
været forbundet med gudstjenesten og den festlige 
begivenhed, som den anses for at være.

Der har været regler for klokkeringningen i 
Danmark siden ca. år 1100, og reglerne har været 
nødvendige, fordi ringeriet ellers havde tendens til 
at tage overhånd; (et problem, som nogen vil mene 
stadig forekommer…) Reglerne er dog ikke meget 
specifikke, og Danmark har en meget righoldig og 
varieret tradition for brugen af kirkeklokker. Der 
er variationer fra landsdel til landsdel, fra by til 
by, fra kirke til kirke.

Der ringes med klokkerne af forskellige grunde. 
Klokkeringningens vigtigste funktion er den, som 
kaldes den liturgiske, og det er det som betyder, 
at man hører klokkerne morgen og aften og som 
optakt til gudstjenesterne. Før en gudstjeneste 
ringes der typisk tre gange, og formålet er dels at 
sammenkalde menigheden og dels at opfordre delt-
agerne til at forberede sig ved en personlig andagt, 
altså ”at indstille sig mentalt”. Hver ringning varer 
2-3 minutter og den sidste afsluttes med de såka-
ldte bedeslag, altså 3 gange 3 slag. Bedeslagene var 
i katolsk tid en påmindelse om at afslutte sin bøn 
med Ave Maria; i vores lutherske sammenhæng er 
det dog en henvisning til den treenige gud: Fader, 
Søn og Helligånd.

Klokkerne bruges også til at markere særlige 
højtider og kirkelige festdage. I forbindelse med 
afholdelse af bryllupper vil man fx ofte høre 
kirkeklokkerne kime; dvs. ringe med meget hurtige 
slag. Denne kimen forbindes i dag derfor mest med 
glædelige begivenheder, men den har tidligere også 
være brugt som advarselssignal.
Oprindelig var opgaven med at ringe med 
klokkerne meget velanset, og det var helst en abbed 
eller en præst der havde tjansen. Agtelsen er siden 
dalet en hel del, og i dag er ”en klokker” ofte et fjols. 
Måske er det en af grundene til, at der i mange 
kirker er etableret automatisk klokkeringning. 
For ringes skal der!

Som afslutning får I et vers fra en af Ingemans 
salmer:

Nu ringer alle klokker mod sky,
det kimer i fjerne riger;
hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod himlen stiger.

Venlig hilsen

Lise Lotz, akademisk medarbejder

STUDIEKREDS OM ATEISME OG 
RELIGIONSKRITIK.
 
Ateismen har vind i sejlene. I hvert fald i medierne. 
Men der er mange forfattere som skriver og udgiver 
bøger med ateisme og religionskritik som tema. 
Bøger som oversættes og sælges i store oplag. Man 
kan nævne Richard Dawkins, Sam Harris, Christo-
pher Hitchens og Daniel Dennett, der alle kommer 
fra en amerikansk eller engelsk kontekst. Men 
der er også hjemlige forfattere og skribenter, som 
bl.a. Michael Rothstein, Malene Busk og Martin 
Krasnik, der har markeret en ateistisk dagsorden, 
foruden at Ateistisk Selskab har lanceret sig mere 
aggressivt og har medlemstilgang. 
 
I vores studiekreds vil vi forsøge at sætte denne 
nye ateisme og religionskritik ind i et historisk 
perspektiv. Vi vil gennemgå nogle hovedpunkter 
i religionskritikkens og ateismens historie, og vi 
vil gå forholdsvis kronologisk til værks, men hele 
tiden i et forsøg på at relatere det historiske til den 
aktuelle diskussion. 
 
Møderne finder sted onsdage kl. 15.15 – 17.00 
hos studentermenigheden i indre by, St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal 
Første gang er onsdag den 20. februar.
 
Hvis du vil vide mere, så se i kalenderen på www.
sund.ku.dk/praest eller kontakt mig.
 
Nicolai Halvorsen

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD 

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

I Den Røde Tråd er åben hver torsdag, og du er 
velkommen til at komme og være med – uanset om 
du aldrig har lært at strikke eller om du er super-
erfaren. Der er altid tid til at sludre og som regel er 
der 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

B-BAR ’08, FRE 11. 
APRIL !
Til alle Basisgrupper / Foreninger på 
Panum !

SUNDs paraplyorganisation inviterer alle til 
deltagelse i Sundrådets årlige Basisgruppebar i 
Studenterklubben!

Vi holder første planlægningsmøde tir 
26. feb. kl 17.30 i Sundrådets lokale 
1.2.20 på kemigangen.

Har din Basisgruppe lyst til at lave festlige ind-
slag, stå i bar, feste natten lang og andet spas, så 
mød op med mindst én ansvarlig repræsentant 
fra din gruppe!
På mødet laver vi bar fordeling, uddelegerer 
opgaver og sætter dato for resterende planlægn-
ingsmøder, så det er et MUST at deltage!

Det er årets sjoveste arrangement :) Så husk at 
sætte kryds i kalenderen og komme til møde!

Vil du melde din B-gruppe til allerede nu, så skriv 
en mail til bbar@sundraadet.dk

Vi ser frem til en stor deltagelse og håber på 
gentagelse af sidste års succes!

Mange hilsener,

Christian Dobrzanski
Basisgruppe-ansvarlige i Sundrådet.
Medlem af Sundrådets bestyrelse.

BASISGRUPPER
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ARRANGØRER TIL 
GLOBAL HEALTH 
SOMMERSKOLE SØGES !
Vil du være med til at arrangere dette års som-
merskole i Global Health? Så kom til introduktion-
smøde mandag d. 3.3 kl. 15 på Institut for Interna-
tional 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 infor-
mation om mødested.

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

Vi glæder os til at se Jer.

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 ønske. 
Vi giver den nødvendige oplæring. Løn efter over-
enskomst, p.t. kr. 104 pr. time + tillæg + feriepenge. 
Vi har økologisk frugtordning og motionsrum samt 
en rigtig god kantine.

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 har til huse i Landskronagade tæt 
ved Svanemøllen station.

STUD.MED. SØGES TIL 
OBSERVATIONSSTUDIE 

Fleksible arbejdstider 
150,-/time

Studiet går ud på at observere læger og sygeplejer-
skers arbejdsforhold med fokus på afbrydelser. 
Studiet forløber fra uge 9 til uge 13 i fire 
dagvagter og fire aftenvagter à ca. 8 timer på to 
hjertemedicinske afdelinger på hospitaler nær 
København. I alt 64 timer. Tidspunkterne for 
observationerne kan tilpasses din klinik, under-
visning eller øvrigt arbejde. 

Da studiet kræver klinisk indsigt vil studerende 
fra medicinstudiets anden del blive foretrukket.
Der er mulighed for medforfatterskab på videnska-
belig publikation eller udarbejdelse af OSVAL II i 
forlængelse af projektet.

Send en kort ansøgning til louise.raboel@regionh.
dk. Du er velkommen til at kontakte mig for yder-
ligere information eller spørgsmål på ovenstående 
mailadresse eller tlf.: 36 32 60 71. 

Louise Rabøl, 
Læge, ph.d.-studerende,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

•
•

STUDIEJOB: 
Vi søger 3-4 medicinstuderende, som er på 7. se-
mester eller længere i studiet, til gennemlæsning 
og kort resumering af medicinske journaler. 
Efter en kort oplæring i dagtiden, kan du stort set 
selv tilrettelægge arbejdstidspunkter. Det drejer 
sig om 8 timers arbejde per uge. 
Start snarest muligt.
Der er mulighed for denne type arbejde i mindst 
et år.

Ring til Christina Funch Lassen, MD, PhD, Afde-
ling for arbejdsmiljø og kræft, Institut for Epide-
miologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, 
Strandboulevarden 49 på tlf. 35 25 76 36 eller skriv 
til funch@cancer.dk for nærmere oplysninger.

SPIRITUSKØRSEL.
Dansk og nordisk politik gennem det 20. århun-
drede
Torsdag d. 21. februar foredrag i 
Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Kl. 19.30, i Auditoriet, Medicinsk 
Museion, Bredgade 62, 1260 K
Af fhv. embedslæge ph.d. Jens Steensberg 
Foredraget vil belyse de historiske forskelle mel-
lem Danmark og de øvrige nordiske lande i fore-
komsten af spirituskørsel og de politiske indgreb 
herimod. Problemet med alkohol og trafik har 
været størst i Danmark, hvilket især skyldes den 
liberale danske drikkekultur og det traditionelt 
store alkoholforbrug. Dansk alkoholpolitik har 
været tøvende og lidet effektiv, og politikerne har 
også været tilbageholdende med at stramme lov-
givningen mod spirituskørsel sammenlignet med 
de øvrige nordiske lande. De tidligt vedtagne og 
ret strenge norske og svenske bestemmelser har 
formentlig – i samspil med holdninger i befolknin-
gen – haft betydning for den lavere forekomst af 
spirituskørsel end i Danmark.

Der henvises også til Jens Steensbergs bog Trafik 
og alkohol. Dansk forebyggelsespolitik gennem det 
20. århundrede set i nordisk perspektiv.

FORSKNING PÅ 
RIGSHOSPITALETS 
BØRNEAFDELING!
På børneonkologisk laboratorium på Rigshospitalet 
er vi i gang med en stor undersøgelse af, hvorfor 
børn får leukæmi. Vi skal i den forbindelse under-
søge en masse børn og unge med blodprøvetagning, 
spørgeskemaer mm. Vi søger derfor nogle medicin-
studerende, der vil indgå i vores team og foretage 
de relevante undersøgelser! Projektet forløber over 
min. 3 måneder med start i april 2008.

Du skal have : 
· Meget erfaring med anlæggelse af i.v.-adgange, 
da forsøgspersonerne er børn og unge. 
· Lyst til at indgå i et velfungerende forskn-
ingsmiljø
· Mulighed for at arbejde min. 1 dag om ugen, 
gerne flere
· Mulighed for både at arbejde til hverdag og i 
weekenderne 

Vi tilbyder:
· Mulighed for medforfatterskab på artikler
· Evt. også mulighed for OSVAL II projekt
· Grundig oplæring

Send ansøgning og CV senest 1/3-2008 til 
Rigshospitalet
Læge Therese Vestergaard
afd. 5704
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

eller
leukaemi@rh.regionh.dk

Hvis du er interesseret i yderligere information kan 
vi kontaktes på tlf. 3545 9828

11.SEMESTER BØGER KØBES

Ring eller send en sms 
til tlf. 28 89 23 53

Margrete.

RASKE MÆND MELLEM 18 0G 35 
ÅR SØGES 

Projektet går ud på at undersøge effekten af protei-
net alpha-lactalbumin på muskel- og senevævsom-
sætningen efter to ugers immobilisering (gipsning) 
og seks ugers styrketræning. 
Vi søger raske mænd mellem 18 og 35 år, af almin-
delig bygning (ikke elite-trænet). 
Du får en kvalificeret træningsvejledning. Under-
vejs tages urin- og blodprøver og der indlægges 
mikrodialyse fibre, laves styrketests, muskelbiop-
sier og MR-scanninger. Du kan få dine resultater 
fra alle målingerne. Forsøget er godkendt af 
videnskabsetisk komite.
Der betales et honorar.

Kontakt:
Jessica Pingel
Tlf.: 35 31 62 96
Mob.: 20 60 61 99
E-mail: jessica.pingel@gmx.de

STUDIEJOB
Vi søger 3-4 medicinstuderende, som er 
på 7. semester eller længere i studiet

Til gennemlæsning og kort resumering af medicin-
ske journaler. Efter en kort oplæring i dagtiden, 
kan du stort set selv tilrettelægge arbejdstidspunk-
ter. Det drejer sig om 8 timers arbejde per uge. 
Start snarest muligt. Der er mulighed for denne 
type arbejde i mindst et år. 

Ring til Christina Funch Lassen, på tlf. 35 25 76 
36 eller skriv til funch@cancer.dk for nærmere 
oplysninger.

Christina Funch Lassen, MD, PhD, 
Afdeling for arbejdsmiljø og kræft, 
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, 
Kræftens Bekæmpelse, 
Strandboulevarden 49 

Interessant tilbud

ANNONCER
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For alle med blå blinks i øjnene og 
med ABCDE i tankerne kommer 
her to spændene arrangementer 
fra SATS.

For Jer på FASE I:

Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, 
behandlinger der kan udføres på gaden?

SATS afholder lørdagen den 1. marts et 
arrangement om basale færdigheder for fase I 
studerende.

Vi starter kl. 14.00 på kemigangen, Panum. 

Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse 
af venflon, hvordan man giver en person halskrave 
på, første behandling af bevidsthedspåvirkede 
personer og personer i shock samt HLR.

Efter arrangementet tager vi videre sammen og 
får noget at spise.
Arrangementet er åbent for ALLE studerende 
på Fase I.

Synes du at dette lyder sjovt og spændende?         
Læs mere og tilmeld dig på 
SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk

For Medlemmer:

Vil du prøve at lægge et pleuradræn? Eller sætte 
en intraosseøs kanyle?

Den 13. marts afholder SATS Metodekursus 1.

Kurset består af teoretisk og praktisk undervisn-
ing i anlæggelse af pleuradræn, intraosseøs kanyle 
og nødtracheotomi.

Du skal have bestået 3. semester og være medlem 
af SATS for at kunne deltage. Mere info om ar-
rangementet, tidspunkter og undervisere på
www.sats-kbh.dk

Glæder os til at se Jer, både nye og gamle med-
lemmer!

Venlig hilsen Bestyrelsen

BAGSIDEN


