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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 for tutorfesten

Onsdag:  DUM kl. 21
  MOK nr 18, årgang 40 udkommer

Torsdag: kl.15.15 i Hannover: FADLs Roadshow med Carl Mar
  IMCC månedsmøde kl. 16 i FADLs mødelokale
  

Fredag: Finurlig hverdag: lav gækkebreve på biblioteket 
  Godthåbsvej under kyndig (gratis) vejledning af 
  kunstner Søren Thaae kl. 15-17.

Lørdag: Rundvisning i et klunkehjem, gratis for folk under 
  18, Ny Vestergade 10.
  

Søndag: Genudsendelser af ugens serier på alle kanaler.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  kl. 16.30, Glostrup bibliotek: Oplæsning af   
  Brecht og PH for alle. Fri entré.

Tirsdag: SIMS månedsmøde i lokale 9.2.3. kl. 16.  KultMed åbningsreception kl. 17 i FADLs mødelokale
  DUM kl. 21

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion

Ugens citat på MOK:
"Er jeg blødt igennem?"

(Elise til Jannie, om sit 
væskende sår fra en pierc-
ing på ryggen.)
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STELLATE STELLAS 
FORNEMMELSER 
FOR SYND – DEL 2.
Kære dagbog.

Så oprandt den store Valentins dag. Karsten 
havde virkelig gjort sig umage og som han stod 
der i døren i sin mørkeblå habitjakke med lyserød 
skjorte og et henslængt kashmir tørklæde lignede 
han mere en million end nogen sinde. Jeg havde 
selv gjort en smule ud af mig selv og åbnede døren 
iført en net lille chiffonsag fra en vintage butik i 
Lille Kannikestræde.
Karsten greb mig i sine store stærke arme og gav 
en kæmpe Qnuzzer. Jeg smeltede helt og følte mig 
som den chokoladesovs jeg senere skulle indtage. 
Han havde bestilt bord på Jensens Bøfhus bag 
Helligåndskirken på Strøget. Han må virkelig 
have været i god tid eller have inside forindelser, 
for stedet var fyldt til bristepunktet. Den kyndige 
tjener anviste os hurtigt et bord med ordene: ”to 
stykker, bare kom.”
Karsten viste sig som en sand gentleman med 
gode manerer og med største selvfølgelighed trak 
han stolen ud for mig. Hurtigt fik vi bestilt -jeg 
fik en herlig kyllingefilet, mens Karsten bestilte 
en stor portion Spareribs, som han med skarp 
dissektion rev fra hinanden og derefter glubsk 
indtog som en stor sulten løve. Samtidig fulgte 
hans øjne mine mindste bevægelser. Vi klikkede 
momentant og det var virkelig rart bare at være 
Karsten og jeg uden resten af holdet. 
Karsten fortalte om alle sine spændende rejser 
til fjerne lande, safari og bjergbestigning i Afri-
kas hede sol. Han var medlem af Københavns 
Klitring Klub og fortalte i spøg, at han da gerne 
ville bestige mont Venus. Jeg fnes, rødmede og 
blev helt varm indeni. 
Kunne efterhånden godt mærke kardilatatio-
nen som følge af indtag af rigelige mængder 
årgangsvin fra chateux de Caix. Karsten havde 
lagt billeder fra alle turene på facebook og jeg 
har besluttet mig for at få en profil så jeg kan 
tjecke Karstens solbrune, glinsende og bare 
bjergbestigeroverkrop.
Til dessert delte vi tag-selv softice. Vi skiftedes 
til at made hinanden med ske og det udviklede 
sig hurtigt til en sensuel leg, hvor alle sanser 
var i spil. Hver eneste gang Karsten rørte mig 
sitrede min krop og jeg fik en ubendelig lyst til 
at flå kashmirtørklædet af ham og holde ham tæt 
ind til mit nøgne bryst. Vi smuttede hurtigt fra 
restauranten for at fortsætte det sensuelle spil i 
mere private omgivelser hos Karsten.
Vi tog hurtigt hjem til Karsten og smækkede 
døren i bag os. Kun os to alene sammen. Den 
objektive vurdering af Karsten krop, da den 
lyserøde skjorte faldt, åbenbarede en symmetrisk 
tøndeformet thorax med normale respirations-
bevægelser. Dog let forceret. Jeg gennemgik 
hans krop minutiøst med dybe palpationer og 
Karsten havde virkelig god kraft, styring og 
reflekser inklusiv Cremaster. Resten af natten 
var ubeskrivelig, men det bliver en sag mel-
lem Karsten og mig. Jeg kan umuligt med ord 
beskrive den følelse Karsten vækker i mig, men 
en ting er sikker: Karsten og jeg skal ses 
igen…… 

-  V i  s k r i v e s 
Znart ved igen 
min skønne for-
trolige Dagbog

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Lene Kongebro 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

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

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

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

DENNE UGE I "SPØRG MOK'S FÆDRE":
Der har kun været ét enkelt brev til 
MOKs fædre i løbet af de sidste to 
uger. Enten er medicinstuderende for 
stolte til at bede om hjælp, eller også 
ved de alting selv…? Men I hvert fald 
vil vi vældig gerne have endnu flere 
spørgsmål. Til gengæld har Mav endelig 
fået fat i sin far, som har svaret på 
et spørgsmål fra den 
allerførste "Spørg MOK's 
fædre".

Et medlem af 
Svejsedrengene siger:
"Hej Mok
Jeg blev så glad da jeg læste mok og opdagede, at der 
er ekspertise indenfor svejsning.
Vi er en gruppe medicinere, der kalder os svejsedren-
gene der har nogle spørgsmål.
Vi har netop været på studietur til Cafe Snesko i 
Val Thorens, hvor vi observerede metalforstærkede 
borde. Det kunne vi godt tænke os at implementere i 
studenterklubben. Vores spørgsmål er derfor om man 
til metalforstærkning af borde helst skal bruge runds-
vejsning eller punktsvejsning? Vi har endnu ikke et 
svejseapparat, men har researchet lidt på emnet. 
Hvad er egentlig forskellen på en elektrodesvejser 
og en CO2 svejser? og hvad er bedst for os?

Vi har på DBA fundet følgende: co2 svejser, Mi-
gatronic., Ctu 3000/440 Amp vandkølet sælges til 
reservedele da der mangler trådboksen, til 500 kr.
Køber vi katten i sækken?
Er det bedst at starte i svejsebranchen med nyt udstyr 
eller kan man klare sig fint med brugt?

Håber I kan svare,
Svejsedrengene!"

MOK-stedfader John (med speciale i 
svejsning og cykelmekanik) svarer:
"Det er bedst med punktsvejsning, da materialet ikke 
bliver så varmt. Elektrodesvejsning er en meget varm 
svejsning, hvorimod CO2 svejsning er koldere så ma-
terialet ikke slår sig så meget. Man kan punktsvejse 
med CO2 ved at bore huller i det ene materiale. Et 
brugt CO2 værk er ok, hvis det er intakt, så ja, der 
køber I katten i sækken. En punkt-svejser er dyr og 
kræver meget strøm så man skal have tykke kabler 
installeret.
Der er ikke noget der hedder rundsvejsning, man 
mener vel fuldsvejsning med elektroder?" (det ved 
vi da ikke!? red.)

Følgende er en samtalen mellem Mav 
og hans far, da han ringer og stiller et 
spørgsmål:
-Hallo
-Hey daddy, det er junior (ikke ordret, men det lyder 
sejt og giver et indtryk af at mav og farmav er nede 
med hinanden på moderne gadeplan –ikke forstået på 
den måde, at de tager ud sammen og brænder biler af i 

weekenden.. men bare at de kan tale sammen 
afslappet uden for mange dikkedarer)
-Hejsa, jeg ville lige stille dig et par spørgsmål 
til vores Spørg MOKs Fædre føljeton..
-Jaaaehh
-ja, dit speciale er jo Helsingør-Helsingborg 
færgefarten siden 1985 og så det at du kan 
væve i 20 min. på et ja/nej-spørgsmål

-nej, jeg vil altså ikke gå længere tilbage end 1986.. 
(hvad skete i 1985..!?, MOK-red.)
-ok. Der blev i sidste nummer spurgt til færgejar-
gonen på VHF-båndet, etc… (se sidste MOK) -hvad 
kan du sige om det?
-hmmm.. altså, det er jo mere omkring tidplaner, 
ruter, osv. Og jeg synes også jeg mangler nogle 
oplysninger –lidt mere information om den nævnte 
moster, ville nok hjælpe. Nej, det der lyder mere 
som noget færge-radioteknisk.. Men der var engang 
en rute Snekkersten-Helsingborg –tilbage i firserne 
– du har også været med på den. Det var sådan en 
familiedrevet virksomhed, men de tjente vist mest 
på ******CENSUR I MOK*****. (bl.a. sejlede pas-
sagerfærgen Marina (Frederikshavn Værft, 1928) på 
strækningen i halvfemserne, MOK-.red.).
-aha. Så blev der også spurgt om det passer, at en 
hund kun har en hale?
-hmm.. altså, det kommer vel an på om den er ku-
peret, så ved jeg ikke om man kan sige den har en 
hale. Jeg ved egentlig ikke hvor mange hvirvler den 
har, det må man næsten spørge en mere kyndig på 
det område, om.. Det hedder vel os coxygis..
-okay, tak, det var vist det hele. Hils Mommy-O (hun 
er også nede med de unge)
-klik
-klik
-ej, jeg lægger altså på nu
-okay, så
-klik
-klik…..hallo?! Øv

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

"...ekspertise 
indenfor 
svejsning..."

en ting er sikker: Karsten og jeg skal ses 

"Stellate Stellas fornemmelse for synd" er skrevet af 
Marie og Anne (pseudonymer, men deres totale identitet er kendt af 
redaktionen) Alle sammenfald med navne, steder, hændelser 
er pureste tilfælde. 

REDAKTIONELT M.M.
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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-kontoret 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 skrift-
lige 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 van-
drejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i forbindelse 
med amning. Husk at ansøgningen skal være os i 
hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-

VIGTIGT! DEADLINE FOR AN-
SØGNING OM DISPENSATION 1. 
MARTS

Hvis du skal søge om dispensation for noget der 
vedrører næste semester (efteråret 2008) skal du 
søge senest den 1. marts. Efter denne dato er det 
ikke sikkert din sag kan nå at blive behandlet.
Studievejledningen for medicin vil med dette gøre 
opmærksom på, at der er deadline for indlevering 
af ansøgninger om dispensation vedrørende eksa-
men denne sommer eller forhold vedrørende næste 
semester senest den 1. marts 2008. Ansøgninger 
indleveret efter denne dato kan vi ikke garantere 
bliver behandlet til tiden.
Undtaget fra dette er selvfølgelig ansøgninger 
om dispensation på baggrund af akut opståede 
forhold. 
Er du i tvivl? Så kontakt en 
studievejleder!

FORSKNING
Trænger du til en pause fra studierne, kan du 
tage et års orlov til forskning. Du vil efterfølgende 
modtage et bevis på gennemført forskningsår, og 
kan regne med at kunne modtage scholarstipendiat 
undervejs. 
Som studerende indskrevet på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet har du mulighed for at 
tage et års prægraduat forskningsuddannelse ved 
et teoretisk eller klinisk institut. Her udfører du 
under vejledning et nærmere defineret projekt, der 
munder ud i udarbejdelsen af en rapport på 20-25 
sider på dansk eller engelsk. Undervejs skal du 
desuden deltage i mindst to forskerkurser. Senest 
en måned efter aflevering af rapporten, afholdes 
en mundtlig prøve i form af en tentamen på basis 
af rapportens indhold. Hvis tentamen bestås vil du 
modtage et bevis for gennemført forskningsår på 
engelsk eller dansk. 
Under forskningsåret holder man orlov fra univer-
sitetet, og modtager ikke SU. Til gengæld kan løn 
i de fleste tilfælde skaffes via scholarstipendiater 
fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskning-
sråd, Novo Scholarship Programme, Kræftens 
Bekæmpelse, H:S eller fra private fonde og den vil 
som regel være højere løn end SU´en. Forskning-
såret kan evt. give et halvt års merit på et senere 
ph.d.-studium.

Hvis du ønsker at tage et år med forskning, kan du 
selv tage kontakt til et institut og træffe aftale med 
en vejleder. Alternativt kan man blive optaget på en 
liste hvor fakultetets forskere kan orientere sig om 
potentielle prægraduate forskningsstipendiater. 
Ansøgningsskema til den et-årige forskeruddan-
nelse findes på fakultetssekretariatet på panum, på 
www.medicin.ku.dk eller på www.sis.ku.dk. 

PAUSE FRA 
STUDIET?
Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske 
på to måder. Du kan holde semesterfri eller tage 
orlov! – Men hvad er forskellen?

Semesterfri
Semesterfri får du ved at undlade at tilmelde dig 
undervisningen, i det semester hvor du ønsker 
fri.
Holder du semesterfri er du fortsat studerende 
og har dermed ret til at deltage i eksaminer, delt-
age i valg og modtage SU (vær opmærksom på 
aktivitetskrav).
Du skal være opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og 
6.-årsreglerne.
Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker 
fri/barsel, have prægraduatforskningsår.

Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor- og kandidatud-
dannelsen kan du ansøge om orlov fra studiet.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’, 
som kan hentes på administrationsgangen eller 
på www.medicin.ku.dk/systemer/blanketter. Den 
udfyldte blanket afleveres i ekspeditionen.
Når du tager orlov, har du ikke status som studer-
ende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage i 
eksaminer, modtage SU og deltage i valg.
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde 6.-årsreglen – uret stopper ikke under 
orlov! Aktivitetskravene gælder ikke, mens man 
holder orlov.
Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, ønsker 
fri/barsel, skal rejse og mener ikke du kan opfylde 
aktivitetskravene.

Har du spørgsmål? – Kig forbi 
Studievejledningen!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN   
FORÅR 2008 - UGE 9-10 
Dag Dato      Telefontid        Træffetid Vejleder   
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 
Mandag 4/3         0900 – 1000        1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen 
Mandag 4/3         1600 – 1700        1300 – 1600 Malene Esager  
Mandag 4/3         1800 – 2000        1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen 
Tirsdag 5/3          0900 – 1000        1000 – 1300 Josefin Eklöf  
Onsdag 6/3          0900 – 1000        1000 – 1300 Theis Pedersen-Skovsgaard 
Torsdag 7/3         1800 – 1900        1500 – 1800 Gro Askgaard 
Torsdag 7/3         1600 – 1800        1800 – 2000 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 

INTRODUKTION TIL 
UNDERVISNING PÅ DET 
SUNDHEDSVIDENSKA-
BELIGE FAKULTET

Grundkursus for 
undervisningsassistenter

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab 
tilbyder et pædagogisk grundkursus for 
undervisningsassistenter. 
Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion - at give deltagerne redskaber, således 
at de efter endt kursus behersker case- og 
klasseundervisning. 

VKO: Kurset tæller for 2 hele dage iflg. ny ordn-
ing.

Tid: Den 6. – 7. maj 2008, 
kl. 09:00 – 16:00.

Sted:Panum Instituttet

Undervisere: Ingeborg Netterstrøm, lektor, 
PUCS
Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, PUCS

Målgruppe:  Studenterundervisere ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet (SVF) og kandidater, 
der er eller forventes ansat som undervisningsas-
sistenter ved SVF.

Tilmelding:
annelise.w@sund.ku.dk.

Program: www.pucs.ku.dk

STUDIEVEJLEDNINGEN
ieforløb 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 daginstitu-
tions åbningstider. Du kan i dette tilfælde søge om 
dispensation for dette.
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Marts 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 3/3 JS
Tirsdag 4/3 LTJ
Onsdag 5/3 JS
Torsdag 6/3 LTJ AM
Fredag 7/3 AM

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 10/3 AM
Tirsdag 11/3
Onsdag 12/3 CB
Torsdag 13/3 AM
Fredag 14/3 JS

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 17/3
Tirsdag 18/3 JS
Onsdag 19/3 AM
Torsdag 20/3
Fredag 21/3

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 24/3
Tirsdag 25/3 AM CB
Onsdag 26/3 CB
Torsdag 27/3 CB
Fredag 28/3

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

ÅBNINGTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42
marts 08
husk selv handsker
studiekort skal fremvises
ret til ændringer forbeholdes

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

IMCC SØGER SEKRETÆR
International Medical Cooperation 
Commitee søger sekretær til vores 
lokalafdeling i København, med 
tiltrædelse ca. 1. April 2008

OM IMCC
IMCC er en studenterorganisation med et par 
hundrede aktive i Danmark, hvoraf de fleste er 
medicinstuderende. Vi laver frivilligt arbejde med 
fokus på sundhed i Danmark og i udlandet. Projek-
terne er inddelt i 3 interesseområder: udvekslings- 
og klinikophold, undervisning og oplysning samt 
udviklings- og hjælpearbejde. Projekterne spænder 
lige fra enkeltstående foredrag og kampagner til 
store projekter, der kører over flere år.
Opgaven
Vi søger en sekretær, der kan... 
· Fungere som samarbejdspartner for lokalad-

ministrationen, fx tage mødereferater, opdatere 
kalender på kontoret og på hjemmesiden, følge 
op på beslutninger og deadlines o.lign.

· Holde kontoret åbent ca. 2-3 timer pr. uge
· Sørge for at kontoret fungerer og er et rart sted 

at være
· Servicere IMCC’s projekter, fx hente og fordele 

post, ved behov deltage i møder, være behjæl-
pelig ved planlægning og udførelse af div. 
arrangementer o.lign.

· Modtagelse og behandling af henvendelser fra 
medlemmer, samarbejdspartnere, kunder og 
andre interesserede

· Formidle kontakter internt og eksternt i or-
ganisationen

Om dig
Vi har en idé om, at du …
· Kan lide at have kontakt til og samarbejde med 

mange mennesker
· Gerne har erfaring fra en lignende frivillig 

organisation
· Er god til at bevare overblikket og få samlet de 

løse ender
· Er  engageret  og  god  t i l  a t  arbe jde 

selvstændigt
· Er organiseret, pålidelig og mødestabil
· Er stærk i skriftlig formidling
· Er fleksibel i forhold til svingende arbejdsbe-

lastning
Vi tilbyder
Arbejdstiden er ca. 3-7 timer pr. uge, men disse 
er fleksibelt fordelt henover semesteret, med flere 
timer i starten af og midt i semesteret og få eller 
ingen timer i eksamensperioderne. Ansættelsesst-
edet vil primært være vores kontor på Panum 
Instituttet. Lønnen er kr. 115,- pr. time. 
For mere information om jobbet kontakt ven-
ligst Mie Christensen (lokalformand) på telefon 
27460031  eller  send en mail til miech@stud.
ku.dk

Hvis du synes ovenstående lyder interessant for 
dig, så send en motiveret ansøgning samt CV til 
imccjob@gmail.com senest tirsdag d.  17 Marts 
2008. 
Samtaler vil så vidt muligt finde sted finde sted d. 
25. Og 26. Marts.

STUDERENDE TIL 
FORSKNING!  
Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
Biomedicinsk Institut. Det drejer sig om hjerte-
forskning med sigte på at mindske omfanget af 
hjerteskade efter et myocardieinfarkt.  Projektet 
udføres i samarbejdet med kardiologiske afdelinger 
på Rigshospitalet og Gentofte Hospital og har en 
stor klinisk relevans.  
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-op-
gaven, eller indgå i et ”prægraduat forskning-
sår”. Du kan læse om ordningen på  http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/ , og om selve 
projektet  på http://sund.ku.dk/for_studerende/for-
skningsaar/opslag/

Du er velkommen til at kontakte Marek Treiman, 
Panum Instituttet  
M.Treiman@mfi.ku.dk, tel. 3532 7510. 
Du kan også komme forbi laboratoriet (Panum, 
6.6.24) og få en nærmere orientering. 

LÆSEMAKKER 4.SEMESTER

Jeg er gengænger til 4.sem og søger en seriøs 
læsemakker i samme situation, med henblik på 
opgaveregning og gennemgang af pensum. Ring 
eller skriv til mig!
Hrefna
tlf. 22845124
hrefna_k@hotmail.com

BORNHOLMS HOSPITAL
KIRURGISK AFDELING
Et vikariat som reservelæge opslås 
med henblik på besættelse i perioden 
01.07.08 – 30.09.08 eller efter aftale. 
Står du og afventer turnus ansættelse 
til efteråret så er du velkommen til 
at søge en ansættelse hos os i den 
mellemliggende periode.

Afdelingen kan tilbyde et bredt kendskab til 
skadestuearbejde, elektiv og akut kirurgi, or-
topædkirurgi og gynækologi. Når der er behov 
for helikoptertransporter har du mulighed for at 
indgå i teamet.
Bornholms Hospital er en del af Region Hov-
edstaden med organisatorisk tilknytning til 
Rigshospitalet.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overen-
skomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.           
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen 
ved at henvende dig til Otto Lawaetz, tlf. nr. 
5690 9303.

Du sender din ansøgning til Administrationen, 
Ullasvej 8, 3700 Rønne. Husk at angive ansøgn-
ingsmrk. som er AA7301FE.
Ansøgningsfristen er 12.03.2008, kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Rie Jessen
Administration
Ullasvej 8 · DK-3700 Rønne
Telefon 5690 9315
Rie.Jessen@boh.regionh.dk
www.regionh.dk

ARRANGØRER TIL 
GLOBAL HEALTH 
SOMMERSKOLE 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 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.

Tillykke med de 66 år, Kim Jong-Il!
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SIMS HOLDER MÅNEDSMØDE 
TIRSDAG D. 4/3 KL. 16.00 I 
LOKALE 9.2.3

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

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

Håber på at se så mange af Jer som muligt!
Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

SÅ ER DET SNART SIDSTE UD-
KALD FOR ANSØGNING OM 
KLINIKOPHOLD 2008/09 PÅ 
GRØNLAND

Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
1 plads i juli & august 2008. Eksklusiv kost & 
logi.
Nuuk (lægeklinik):
2 pladser hver måned i juni, juli og august. Eksk-
lusiv kost & logi.
Paamiut (Dronning Margrethes 
sundhedscenter):
1 plads hver måned i juni, juli, august og septem-
ber. Inkl. logi. 
Aasiaat:
1-2 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2008. Inkl. logi. Hvis der kommer 2 studerende skal 
de kunne bo sammen. Husk studiekort.
Ilulissat:
1 plads i juni, juli og august. Inkl. kost og logi 
(mht. kost dog kun hvis den studerende ikke har 
fondspenge).
Maniitsoq:
1 plads hver måned fra april 2008 t.o.m. marts 
2009. Inkl. kost og logi. 
Quasiqiannguit:
1 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2009, dog 2 pladser i juni og juli. Inkl. kost og 
logi.
Uummannaq:
1 plads i marts, april og maj. Inkl. kost og logi.
Qeqertarsuaq Sundhedscenter:
1 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2009. Eksklusiv kost og logi.
Upernavik Sygehus:
1 plads i juni, juli og august. Inkl. Kost og logi.

Hent ansøgningsskema på www.imcc.dk un-
der IMCC-Greenland og send det til active-
greenland@imcc.dk  
Sidste frist for ansøgning er onsdag d. 5. marts 
2008
(Bemærk ændret mailadresse og deadline ift. 
skemaet!!)

RESTPLADSER 
EFTERÅR 2008.

Afrika:  Rwanda x2
Indien: Arogyanvaram x2
 Mungeli x 2

Ansøgninger sendes til kirstinemg@stud.ku.dk og 
andersda3@m8.stud.ku.dk.
Pladserne uddeles efter ”Først til mølle”-princip-
pet.
HUSK, at ansøgningsfrist til udsendelse Forår 
2009 er den 26. marts 2008. 
Ansøgningsskema findes på grupperummet PIT 
info.
Mvh. PIT kbh.

NY KANTINE SNART!
Som alle nok efterhånden er ved at have fundet ud 
af er kantinen på Panum ikke verdens bedste og i 
slutningen af dette år skulle vi meget gerne have 
en ny funklende kantine stående klar. Så hvis du 
kunne tænke dig at få en masse indflydelse på 
hvilke møbler der skal være, hvor lang tid der skal 
være åbent, hvilket slags mad der skal udbydes og 
en masse andet, så kontakt mig for mere info og 
vær med til at skabe et bedre studiemiljø for dig 
og dine medstuderende.

Anette Studsgaard Petersen, 
formand for Sundrådet
Mail: anettepe7@m2.stud.ku.dk
Mobil: 51701716
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 9, 2008

Så blev oscar-statuetterne uddelt og vores allesam-
mens virkelighed + glimmer + 50 % er tilbage i fin 
form efter tre måneders forfatterstrejke. Nu ved vi 
igen, hvor vi skal kigge hen for at vide, hvad der 
er de sikre tegn på succes i livet: rød asymmetrisk 
gallakjole, diskret makeup, ”naturligt” hår og en 
anelse Botox…

Som et beskedent supplement til denne festlige 
og vidunderlige del af vores kultur, fortsætter vi 
vores føljeton om gudstjenesten. Vi håber ikke, at 
nogen føler sig tvangs-missioneret imod; føljetonen 
er tænkt som en oplysende gennemgang af den 
almindelige danske gudstjenestes dele og helhed. 
Det står enhver frit for, om man som den fiktive 
studerende i dagens afsnit vil lade sig friste til at 
checke tingene ud ved selvsyn.

Ved selvsyn kan man, hvis man færdes på Pa-
numinstituttet og kommer forbi vores kontor, 
konstatere, at vi stadig er i fastetiden: der er 
stadig brødcrouton’er i skålen. Men frygt ikke! 
Allerede på søndag har vi nået ”midfaste”, og så 
går det den rigtige vej mod chokoladerne igen. (Og 
husk: vi er ikke mere faste-fanatiske end at vi har 
chokoladebønner i en skål INDE på kontoret, så 
hvis du virkelig trænger, er du velkommen. Det 
kræver bare, at du stikker hovedet ind!)

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder 

Gudstjenesten III: Gudstjenestens 
dele

Den unge stud. med. står søvndrukkent i den lokale 
kirke – vækket af de bimlende klokker, som Lise 
fortalte om i sidste nr. af MOK. 

Måske har den unge stud. med. taget fejl af tid og 
sted, så hun i stedet for øl Klubben fredag efter-
middag eller forelæsning i Lundsgård mandag 

morgen nu står i kirken ved Sct. Hans Torv søndag 
formiddag? Men nej – vor unge heltinde er her af 
ganske fri vilje og eget valg. 

Nu ville hun se, hvad det gik ud på. Hun kunne ikke 
huske, hvornår hun sidst var i kirke. En times tid 
senere var hun både forvirret og overrasket. Meget 
havde syntes meget gammelt og fremmedartet. 
Men noget af musikken havde været utrolig smuk 
– og præstens prædiken havde været interessant, 
omend hun ikke forstod det hele. 

For at få noget mere klarhed, havde hun spurgt 
præsten ved kirkekaffen efter gudstjenesten om 
hvordan gudstjenesten egentlig hang sammen. Han 
opregnede de enkelte dele: præludium eller forspil, 
indgangsbøn, salme, hilsen, kollekt (der også er en 
bøn), læsning fra Det gamle Testamente, salme, 
læsning fra de dele af Det nye Testamente som ikke 
er de fire evangelier, trosbekendelse, salme, læsn-
ing fra prædikestol af evangelietekst, prædiken, 
lovprisning, kirkebøn, apostolsk velsignelse, med-
delelser, motet, salme, nadverindledning, fader-
vor, indstiftelsesord, uddeling herunder salme, 
bortsendelsesord, takkebøn, velsignelse, salme, 
udgangsbøn, postludium. Sikke en masse! 

Alt dette, forklarede præsten, kan inddeles i tre 
dele, 1. indledning og læsninger, 2. prædiken med 
mere, og 3. nadver og afslutning.  Det kunne Caro-
line – som vores stud. med. hed – godt se. Men hun 
syntes, at det var svært at finde ud af hvornår man 

skulle rejse sig, og hvornår man skulle sætte sig. 

Præsten gav en enkel forklaring: Man rejser sig op 
for Guds ord – dvs. når der læses fra Biblen. Men 
også under trosbekendelsen, som vi her synger 
i fællesskab, der står man op og også under vel-
signelserne. Og hvis man ikke lige kan huske det, 
kan man altid kigge på kordegnen. Det var ham, 
der læste indgangsbønnen. Caroline havde flere 
spørgsmål, men hun skulle til frokost. Præsten 
foreslog, at hun kom igen om 14 dage, så kunne 
de genoptage samtalen. ”Det er en aftale”, sagde 
Caroline. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studiekreds om ateisme og 
religionskritik.

Møderne finder sted onsdage kl. 15.15 – 17.00 
hos studentermenigheden i indre by, St. Kan-
nikestræde 8, 1. sal 
Næste gang er onsdag den 5. marts og onsdag den 
2. april. (Den 19. marts er i påsken)
 
Hvis du vil vide mere, så se i kalenderen på www.
sund.ku.dk/praest eller kontakt mig.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

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 arrange-
ment om basale færdigheder for fase I studer-
ende.
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 undervisning 
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

Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling d. 5/3 2008 kl. 
17:30 på kemigangen på Panum

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden byder velkommen

3. Forslag til vedtægtsændringer: 
 Vi foreslår, at vedtægterne ændres, så  
 der kan indvælges en suppleant til  
 bestyrelsen. 

4. Valg til suppleant, hvis vedtægtsæn 
 dringerne godtages.

5. Indkomne forslag

6. Evt.

Hvis der er bidrag til denne ekstraordinære gen-
eralforsamling, så skal de sendes til bestyrelsen 
senest 3 dage i forvejen. 

 Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

HAR DU EN BØRNELÆGE I 
MAVEN? 

PIPPI er en basisgruppe for alle medicinstuderende 
uanset semester der har interesse for pædiatri. 
Vi holder møde en gang om måneden, hvor der 
kommer en foredragsholder og fortæller om et 
interessant emne indenfor pædiatrien.
Sidste gang havde vi en anæstesiolog og en pædi-
ater ude og fortælle om livreddende førstehjælp 
til nyfødte.
Næste møde afholdes den 12 marts.

Lyder det interessant, så hold øje med næste 
MOK.

BASISGRUPPER
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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 TV2 på 
www.youtube.com under søgeord: SMART ART 
OF LIVING
Tidspunkterne:
Mandag d. 10/3 og fredag d. 14/3 fra kl. 18-20
Tirsdag d.11/3, onsdag d.12/3 og torsdag d.13/3 
fra kl. 18-21
Sted:
Vesterbro eller Øster-
bro. Præcis adresse gives 
senere.
Pris:
Kurset koster normalt 
1.800 kr. for studerende, 
men bliver arrangeret ek-
straordinært 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/) 

ANNONCER/BASISGRUPPER

IMCC  MÅNEDSMØDE
Torsdag d. 28/2-08 kl. 16:00
i FADLs mødelokaler
Kom og hør om IMCC´s arbejde og mød de mange 
grupper der er med i IMCC. Efter mødet er der 
fælles pizza spisning.
For mere Info tjek vores hjemmeside: www.imcc.
dk
eller tilmeld dig vores grupperum på punkt.ku:
IMCC København.
Har du nogle spørgsmål ang. mødet eller IMCC er 
du velkommen til at skrive til miech@stud.ku.dk.
Ellers ses vi til et hyggeligt møde på torsdag:)

Kaffetrængende? 
Snup en gratis kop kaffe ovenfor vindeltrappen 
torsdag morgen når Operation2015 forkæler de 
morgentrætte studerende med gratis te, kaffe og 
guldkarameller.

Er du interesseret i obstetrik?!? 
Ved du hvor mange kvinder der dør i forbinelse 
med fødsler hvert år? Og hvad man kan gøre for 
at undgå det? 
Kom og hør Henriette Svarre Nielsen, læge på 
Rigshospitalet og formand for Maternity World-
wide, fortælle om mødresundhed i et internationalt 
perspektiv. 
Den 6 marts i Lille Mødesal kl 16.00. Der bliver 
serveret kaffe, te og kage.

IMCC TIP EN 13’er
I Torsdag holdt IMCC info dag foran LU og i den 
forbindelse havde vi en konkurrence om at tippe 
en 13’er. Vi er glade for alle de besvarelser der 
kom og har trukket lod mellem alle dem der fik 
13 rigtige. Den heldige vinder af 500 kr til BOG-
LADEN (sponsoreret af bogladen) blev: Ditte 
Søndergaard FSV ‘06
 
kontakt venligst Mie på miec@stud.ku.dk for at 
afhente din præmie. STORT TILLYKKE FRA 
IMCC.

VIL DU 
OGSÅ 
FORTÆLLE 
UNGE OM 
FØLELSER 
OG 
FØRSTE 
GANG?
-Så tag med på weekendseminar med Sexek-
spressen d. 7.-9. marts og mød ligesindede. 

Du vil blive uddannet sexualunderviser og møde en 
masse nye folk på tværs af alle semestre.

Sexekspressen underviser 7.-10. klasser i sek-
sualoplysning. Desuden laver vi en masse sociale 
arrangementer.

Tag med og bliv en del af Panums hyggeligste 
basisgruppe!!!
-Vi glæder os til at lære dig bedre at kende.
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 sexu-
alundervisning, 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 semestrene
·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!

RESUMÉ AF DE UNGE MØDRE
af Læge Martin “Dr. Baby” BC (fra sit Eksil i Thisted)

TIL LINDA...
Mail fra Linda d. 19/2: Hvor bliver de sjove indlæg om DUM (De Unge Mødre) af? Idolplakat har der heller ikke været nogen af længe. Vi er faktisk 
m�

I dåseøllens hjemland, nærmere bestemt 
Kruså i Sønderjylland, møder vi 17 årige Malene, 
der er blevet smidt på porten af sin mor, da hun 
modsatte sig moderens råd om en abort. 

Malenes mor, der opdagede hvad Malene havde 
i ovnen, da hun overhørte en tel-
efonsamtale, orker simpelthen 
ikke at få småbørn i huset igen. 
Hun gav derfor Malene et ulti-
matum: væk med fosteret eller 
ud af vagten. Malene, der nok 
må siges at være i den trodsige 
alder, var dog fast besluttet på 
at få barnet, selv om det betyder 
at hun må flytte hjemmefra. 
Faderen til det ufødte barn, der 
gik på kuvøse-rov i en alder af 
22, har ligeledes vendt Malene 
ryggen.

Den forvirrede pige har derfor 
kun mormor at støtte sig til. Spørgsmålet er hvor 
længe mormor holder til en teenager i huset og 
en skrigeballon på vej.

Vores gamle kending, den frodige Camilla fra 
Aalborg, lever stadig i forhold med Christian 
II. Den unge mor, der har sønnen Oliver fra et 
tidligere forhold med Aalborgs asian gangster 
#1 Kieu, læser fortsat på handelsskole. For at 

få finanserne til at hænge 
sammen, har Camilla 
påtaget sig rollen som 
Tupperware™-hostess. 
En kreds af veninder er 
således indbudt til en 
præsentation af diverse 
plastikbøtter. 

Cam i l l a  e r  mege t 
nervøs forud for aftens 
begivenhed, for hvad nu 
hvis hun kommer til at 
sige, at dåsen kan gå i 
mikroen, hvis den ikke 
kan. Heldigvis kommer 

Camillas veninde og hjælper til og Christian 
tager sig af madlavningen, så Camilla har tid 
til forberedelserne. Som seer sidder man dog 
tilbage med bange anelser for hvordan det skal 
gå. “Hvor mange deciliter er 250 milliliter? - 4?” 

slynger Camilla ud mod køkkenet, hvorefter 
Christian trumfer “skal vandet koge inden pas-
taen kommer i?”.

Utroligt nok lykkedes det rent faktisk Camilla at 
sælge en del kulørte plastbøtter den aften...

Quick updates
Louise fra Kolding må gå alene hjemme, da 
Rene i sin jagt på drømmekarrieren som 
brandmand, skal aftjene værnepligt hos be-
redskabsstyrelsen.
Den arbejdssky matrone, der er sygemeldt 
med en fiktiv bækkenløsning, er derfor tvunget 
til selv at lave mad. Hun finder dog hurtigt ud 
af, at hun kan nasse sig til et varmt måltid hos 
sin egen mor.
Brian og Christina pønser på at sælge huset 
til fordel for en landejendom med plads til 
Christinas heste. For at øge interessen hos 
potentielle købere, har det unge par været 
i BIVA og købt nye møbler til hele hytten! 
Christinas i forvejen kaotiske hverdag bliver 
dog for alvor anstrengende, da fragtmanden 
dukker op med det forkerte bras. 



Lægevikar
Ledigt vikariat på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Prøv kræfter med psykiatrien.

Holder du sabbatsemester og drømmer om en længere rejse, 
men mangler at få økonomien på plads.

Vi er en stor funktionsenhed med sengeafdelinger i 
Frederikssund, Helsingør og Hillerød.
Vi er vant til, og glade for at have studenter ansat.
Vi er fleksible - der er mulighed for at planlægge en 
forlænget weekend selv om du arbejder.
Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du 
føler dig tryg inden første selvstændige vagt.
Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at 
hjælpe og støtte hinanden.
Vi honorerer vagter ud over rullet, så hvis du planlægger 
sabatsemester med rejse er der mulighed for at tjene 
ekstra penge.
Vi har ledige vikariater fra 1. marts 
  eller senere på afdelingen i Frederikssund
Vi giver dig mulighed for ”en dag på afdelingen” 
inden du beslutter dig for ansættelse.

•

•
•

•

•

•

•
•
•

Lyder det spændende, eller har du 
spørgsmål, så kontakt vagtplanlægger Aase 
Einfeldt via mail: aaei@noh.regionh.dk 
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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

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

SUPER VELFUNGERENDE HJEMME-
DIALYSE-HOLD I NORDSJÆLLAND.

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

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

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

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

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

Der afl ønnes 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 fl eksibel 
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.
 
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

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– for medlemmer – ledige hold – tilmelding til hold.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Jessica mail: jessicafr@stud.ku.dkeller 
tlf. 61668406. 

•
•
•

•

•
•
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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

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.

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 29. 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

SPV-HOLD
TROMBOLYSE HOLD  1509
Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N søger 
nye 2 medlemmer til observation af patienter efter 
trombolysebehandling.
(1 person med start 1.april + 1 person med start den 
1. juli).

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
forholdsmæssig ny behandlingsform og skal gennem-
føres hurtigst muligt og senest være påbegyndt 3 timer 
efter det apoplektiske  tilfælde. De første 6 timer efter 
behandling skal patienten observeres tæt (BT, puls og 
neurologisk vurdering med GCS og SIP) bl.a. grundet 
blødnings risiko.

Når der ikke er nogen akut indlagte trombolysepatienter, 
forventes det at man er behjælpelig med almindelige 
sygeplejefaglige opgaver herunder neurologisk scoring, 
blodprøvetagning, EKG, venflon m.m. 

Hver anden dag varetages denne behandling af Glostrup 
Hospital og de resterende dage af Afdeling N Bispebjerg 
Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække :
Vagter på lige datoer
16 vagter pr. måned
Vagt fordeling: stort set kun aftenvagter. Enkelte 
dagvagter forekommer. 

Krav til ansøger : 

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Min. 200 SPV- timer
Gerne have bestået 3. semester 
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Oplæring vil finde sted på afdelingen.
Ansøgningsfrist :
Fredag den 7.marts  kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for medlemmer– 
tilmelding til hold – Hold 1509
Angiv gerne ønske om start dato (1.april + 1.juli)

Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Adm. 
Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på go@fadl.dk eller 
pr. telefon 35245402

NYT SPV-HOLD 1302
ORTOPÆD-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 ansvars-
bevidst
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

•
•
•
•
•

•

•
•
•

VAGTBUREAUET

HOLD C - TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 
27/02 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Tirsdag 25/03 16.30-17.30 Panum 

Lektion 3: Lørdag 29/03 10.00-14.30 RH 

Lektion1*: Søndag 30/03 10.00-14.30 RH 

 Onsdag 02/04 16.30-21.00 RH 

Lektion 2*: Torsdag 03/04 16.30-21.00 RH 

 Lørdag 05/04 10.00-14.30 RH 

Lektion 4*:  Mandag 07/04 16.30-18.30 RH 

   18.30-20.30 RH 

Prøve*: Tirsdag 08/04 16.30-18.45 RH 

   18.45-21.00 RH 

HOLD D - TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 07/03 
KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 07/04 16.30-17.30 Panum 

Lektion 3: Lørdag 12/04 10.00-14.30 RH 

Lektion 1: Søndag 13/04 10.00-14.30 RH 

 Onsdag 16/04 16.30-21.00 RH 

 

Lektion 2: Torsdag 17/04 16.30-21.00 RH 

 Mandag 21/04 16.30-21.00 RH 

Lektion 4*:  Tirsdag 22/04 16.30-18.30 RH 

   18.30-20.30 RH 

Prøve*: Onsdag 23/04 16.30-18.45 RH 

   18.45-21.00 RH 

HOLD E - TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 
26/03 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 21/04 16.30-17.30 Panum 

Lektion 3: Lørdag 26/04 10.00-14.30 RH 

Lektion 1: Søndag 27/04 10.00-14.30 RH 

 Onsdag 30/04 16.30-21.00 RH 

Lektion 2: Mandag 05/05 16.30-21.00 RH 

 Tirsdag 06/05 16.30-21.00 RH 

Lektion 4*:  Onsdag 07/05 16.30-18.30 RH 

   18.30-20.30 RH 

Prøve*: Torsdag 08/05 16.30-18.45 RH 

   18.45-21.00 RH

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VT KURSER FORÅR 2008
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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

RejsePlus - vigtig information!
Husk, at du skal bestille RejsePlus 
afbestillingsforsikringen INDEN, du 
bestiller din ferierejse.

Send en mail til kkf@fadl.dk, så opretter 
vi forsikringen til dig.

Har du spørgsmål vedr. dækning og 
betingelser, skal du kontakte Codan på 
telefon: 3355 5588.

FADLs Lægevikar Kurser 2008
Tilmeldingen til FADLs kurser startede mandag den 11. februar, og der er stadig ledige 
pladser. På www.fadl.dk kan du tilmelde dig kurserne og samtidig få et overblik over, på 
hvilke hold, der er ledige pladser.
Der mangler stadig datoer for kurserne i EKG, Psykiatri og Ortopædkirurgi. Følg med på 
www.fadl.dk, hvor kurserne bliver opslået.

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

Som du måske har hørt er 2008 store 
overenskomstår for alle off entligt an-
satte. Således også for dig der arbejder 
som SPV/VT’er eller som lægevikar.  
FADL skal til at genforhandle vores eksis-
terende 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 

Kom med dine krav til overenskomsten
og dels bagefter direkte på fadl.dk. Der 
vil også blive uddelt boggaver fra FADLs 
Forlag.

Arrangementet er allerede afholdt i Århus, 
men i Odense og København er du velkom-
men følgende dage:

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

16.50-: Spørgsmål og diskussion

FADL


