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Det sker i ugen 2007/2008 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 
1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller 

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen 
om mandagen.

2) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad 
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen 
efterfølgende mandag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, 
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinenw
Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:   Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår 
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: MOK

Onsdag:  MOK nr 19, årgang 40 udkommer
  Præsten holder studiekreds om ateisme og 
  religionskritik kl. 15.15
  DUM kl. 21.00 på kanal 4

Torsdag: MR-møde kl. 15. i lokale 1.2.20
  Sundrådets generalforsamling kl. 17.15 i 1.2.20
  GIM foredrag om Phytoterapi kl. 16 i lille mødesal. 
  Sexekspressens månedsmøde kl. 17 i FADLs mødelokale
  kl. 16: Foredrag v. Operation2015 incl. kaffe og kage

Fredag: Laaaang fredagsbar kl. 11-23.30

Lørdag: Kvindernes internationale kampdag 
  - på barrikaden søstre!
  Tutorfest i klubben 22-05, billetter købes 
  onsdag-fredag samme sted.  

Søndag: Du kan se genudsendelsen af "Sommer" på DR...
  Eller "Se Danmark fra Margueritruten" på DK4
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: DUM kl. 21.00 på kanal 4

Denne  redaktion

MOK

aka "nummer 11!"

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

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-sku@@rh.regionh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Mandag - torsdag kl. 9 - 14. Fredag lukket

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH)
Hvidovre Hospital, Kettegård Alle´30, 2650 Hvidovre.
Tlf: 3632 2792
Mail: SKU-HVH@hvh.regionh.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent Marianne Sørensen
Træffetid: Hver dag fra 10.00 - 14.00

Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH)
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

MEDICINERREVYEN 2008 SATANS SERUM INSTITUT.

Revyens navn har, som sædvanlig, desværre intet med indholdet at gøre.  Alle os der 
gik og glædede os til at se Satan jonglere pipetter og reagensglas - vi kom forgæves.

Revy nr. 14 i rækken siden 1994 indeholdt 
20 sketches.  Nogle bedre end andre.
Igen i år nåede champagnen og VIP-bil-
letterne ikke frem til redaktionen i tide, 
men i modsætning til tidligere år, er det 
lykkedes fotografen at infiltrere backstage 
i pausen. I år trykkes MOK anmeldelsen 
efter sidste forestilling, så afsløringer er 
vi ikke bange for. Tilgengæld har vi svært 
ved at blive enige om, hvilke sketches vi 
synes godt om, og hvilke vi synes mindre 
godt om.  
Doctor's Quest og Fightnight i Folketinget 

tog kegler, og Proktologerne var forfriskende 
kritiske overfor 4-års reglen! Y-faktor gjorde 
grin med Ny Alliances flop af et valg.  MOK-
redaktionen har jo altid været vilde med 
Niklas og Jannik, så Dejskraber-sketchen 
faldt lige i vores smag. Men at lave en hel 
sketch over et enkelt nys er lidt tyndt, og pik 
til middag er sort, men manglede lidt bear-
bejdning for at være gennemført og sjovt. En 
stork der føder et barn er oplagt, men man-
gler også lidt. 

Anmelderne skriver: 
"... 4 ud af 5 stjerner til 

årets revy.." 
"Sjov, god 

skuespilpræstation, 
bandet leverer som 

vanligt varen!"

Flere billeder i bladet 
og online på 

www.mok.info

PHILM har optaget 
revyen - kommer snart 
"in a theatre near you"

REDAKTIONELT
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MANGLER DU AT SKRIVE 
OSVAL II?

Vi har brug for en medicinstuderende til et 
forsøg på BioMedicinsk Institut, Systembi-
ologisk Forskning. Du skal hjælpe os med at 
udføre et projekt om mitokondrie-funktionen 
hos unge raske forsøgspersoner.

Du vil blive oplært i:
- Venflon anlæggelse
- Muskelbiopsitagning
- Insulin clamping
- Avancerede målinger af mitokondrieres-
piration
- Konditest m.m.

Du behøver ikke at holde semesterfri, men du 
skal sætte tid af til at deltage i forsøgene som 
foregår i marts, april og maj 2008. Timetallet 
vil variere, og vil i høj grad afhænge af hvor 
meget du har lyst til at deltage i.

Vi har en del forskningsårsstuderende og 
specialestuderende på afdelingen, og har 
derfor stor erfaring i vejledning til op-
gaveskrivning. 

Kontakt os for yderligere information.

Læge, ph.d. studerende Rasmus Rabøl 
BMI, Bygn 12.4,  rasmusr@mfi.ku.dk

Prof. dr. med. Flemming Dela
BMI, Bygn 12.4,  fdela@mfi.ku.dk

INFORMATION 
FRA 

STUDIEADMINI-
STRATIONEN.
Ny adgangsbekendtgørelse 
sikrer ret til vejledning ved 
forsinkelse i studiet.

Med den nye adgangsbekendtgørelse 
af 29. januar 2008, har studerende, der 
er mere end seks måneder (30 ECTS) 
forsinket i studiet i forhold til normeret 
studietid, ret til at modtage studieve-
jledning. Her vil du blandt andet kunne 
få sparring i forhold til studieplanlægn-
ing, studieteknik samt vejledning om 
studiet og studieforhold generelt.

Hvis du har lyst til at tale med en 
studievejleder, kan du kontakte studi-
evejledningen for medicin pr. e-mail: 
studievejl-medicin@sund.ku.dk eller på 
telefon: 28 75 70 89. På studievejlednin-
gens hjemmeside kan du se træffetider 
og bestille tid. Se http://medicin.ku.dk/
vejledning

Du kan også kontakte fakultetets AC 
vejleder pr. e-mail kly@sund.ku.dk, på 
telefon: 35 32 64 74 eller ved at komme 
forbi i lokale 15.1.24.

Du kan læse den nye adgangsbekendt-
gørelse på https://www.retsinformation.
dk/Forms/R0710.aspx?id=114570

WWW.CEKUKURSER.DK
CENTER FOR 

KLINISK UDDAN-
NELSE

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE stu-
derende på 6.-12. semester, som ønsker at forbedre 
deres kliniske færdigheder. Det er en god mulighed 
for at forberede sig til det kliniske ophold på 7. og 
9. semester, til 9.semesters OSCE-eksamen eller 
til akut patient eksamen på 12. semester, og til at 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat 
eller turnus.

OM TILMELDING
Du får nu svar med samme om du har fået plads 
på kurset. Hvis kursus aflyses, får du dette at vide 
senest 3 dage før kursus. Tilmelding til alle kurser 
kører efter først til mølle-princippet, så tilmeld 
dig i god tid.

DATOER OG TILMELDING
Alle kursusdatoer kan ses på: www.cekukurser.
dk
Tilmelding er påkrævet og sker på: www.cekuku-
rser.dk
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Hvis du udebliver uden at melde afbud, har du 
karantæne for deltagelse i de gratis aftenkurser 
på CEKU. Du melder afbud på: www.cekuku-
rser.dk

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, an-
læggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, 
steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer.

Journaloptagelse og Objektiv 
Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redska-
ber til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende som 
er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, til 
6. sem studerende med særlig interesse eller som 
brush up for andre. Kurset indeholder:  Introduk-
tion til journalens opbygning, gennemgang og 
træning i anamneseoptagelse samt den objektive 
undersøgelse.

Basal Neurologisk 
Undersøgelse 

(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, 

der for mange medicinstuderende er 
en svært tilgængelig disciplin. Dette er 

et kursus i de praktiske færdigheder, der bruges 
ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for at 
bruge den indlærte undersøgelses teknik på rigtige 
patienter samt se eventuelle patologiske fund.

OBS!  Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn til 
patienterne tilmelding af mindst 6 studerende.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af 
basal og avanceret genoplivning inkl. rytmeg-
enkendelse, defibrillering og medicinering efter 
gældende europæiske standarder, intensiv træn-
ing i praktisk basal og avanceret genoplivning 
på realistiske fantomer, træning i teamled-
erfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er under-
søgelsen af led. Kurset er udviklet i samarbejde 
med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. Karen Lisbeth 
Faarvang og er allerede del af den obligatoriske 
undervisning på 7 semester. Der undervises i 
generelle og specifikke ledundersøgelser for OE og 
UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før 
vikariat og for intereserede.

Avanceret hudsutur (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge Martin 
Glud fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshos-
pitalet. Der vil blive undervist i forskellige 
avancerede suturteknikker og lokalanalgesi. 
Kurset er tænkt til alle jer der interesserer jer for 
suturteknik ud over den basale teknik der under-
vises i på 7 semester. Det forudsættes at du har 
den basale suturteknik på plads.

Så skulle den hjemmeside vist være banket ind 
på lystavlen.

Se mere på:

www.cekukurser.dk

STUDIETILBUD

www.cekukurser.dk
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HOLDPLADS OG 
OBLIGATORISK 
UNDERVISNING 
for prins Knud

Du skal deltage i den undervisning du er holdsat 
til. Du kan ikke regne med at få den gentaget. 
Det betyder, at udebliver du fra obligatorisk 
undervisning, vil du blive forsinket i dit studie. 
Er du på første studieår betyder udeblivelse 
fra obligatorisk undervisning, at du ikke kan 
overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk 
er det ikke så svært! Du skal møde til obliga-
torisk undervisning. Obligatorisk undervisning 
betyder 100 % fremmøde. Har du en GOD grund 
til ikke at møde til obligatorisk undervisning 
eller bliver du syg, så kom ned og snak med en 
studievejleder hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning 
per semester. Du kan ikke regne med at 
få gentaget undervisning du udebliver fra. 
Udebliver du fra obligatorisk undervisning 
eller mangler du at gennemføre obligatoriske 
studieelementer kan du ikke få godkendt dit 
kursus. Har du ikke godkendt kursus kan du 
ikke gå til eksamen i det pågældende fag. Ude-
blivelsen betyder altså i de bedste tilfælde ”kun” 
studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning 
fra studiet. 

På første studieår(1. og 2. semester) er kon-
sekvensen af, at du udebliver fra obliga-
torisk undervisning, at du ikke overholder 
1.-årsreglen. Dermed kan du ikke fortsætte 
på studiet.

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OBLIGA-
TORISK UNDERVISNING.

2006-ordningen
1. semester:
Eksamen i basal hu-
manbiologi:
Godkendelse af øvelser i 
medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient 
kontakt:
Deltagelse i holdunder-
v i s n i n g  v e d r ø r e n d e 
tavshedspligt
Deltagelse i tutorlægeun-
dervisningen
Godkendelse af rapport i 
tidlig patient kontakt
Godkendt kursus i første-
hjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk 
celle- og vævsbiologi
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter
For biokemidelens vedk-
ommende endvidere delt-
agelse i øvelsesplanlægn-
ing og –efterbehandling

Eksamen i medicinsk 
genetik
Deltagelse i øvelser
Godkendelse af rapporter

Eksamen i sundhedsp-
sykologi
Ingen

3. semester:
Eksamen i bevægeappa-
ratet og nervesystemet
Aflevering og godkend-
else af øvelsesrapporter i 
fysiologi
Gennemført og godkendt 

dissektionskursus

4. semester:
Eksamen i metodelære
Aflevering og godkendelse 
af en opgave i vidensk-
absteori og to opgaver i 
statistik

Eksamen i mave, tarm, 
lever, hjerte, lunger, 
energiomsætning og 
muskler
Godkendelse af rapporter

5. semester:
Eksamen i nyrer, en-
dokrinologi og blod
Godkendelse af rapporter

Eksamen i immunologi, 
almen patologi, samt 
almen farmakologi og 
toksikologi
Ingen

Bachelorprojekt/OSVAL I
Bestået eksamen i me-
todelære og mundtlig 
præsentation af den skrift-
lige opgave 

2000/2005-ordningen
6. semester
Integreret eksamen
Aflevering af  OSVAL 
I,  samt OSVAL-frem-
læggelse
Deltagelse i de mikrobiol-
ogiske grundkurser

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 Studievejled-
ningen!

LAD NU VÆR’ AT 
SNYDE!
Medicinstudiet er langt og til 
tider også temmelig hårdt, men 
det er fordi vi skal ud og lave 
noget der altså kræver, at vi 
kan rigtigt meget. Det hjælper 
snyd altså ikke på! 

Det kan være fristende at forsøge sig på 
det lave gærde, men resultatet er, at man 
kommer til at skulle hoppe over bjerge i 
forbindelse med studiet 

For at få det på det klarer. Det er altså 
snyd, at…
· Skrive under for en anden person, ved 
fremmøde til obligatorisk undervisning. 
· Skrive under for en anden person, ved 
aflevering af opgaver og rapporter.
· Skrive af fra en anden tekst, uden at 
oplyse kilde og tydeligt markere citater i 
eksaminer, opgaver og rapporter.
· Skrive af fra andre studerendes tidligere 
afleverede eksaminer, opgaver eller rap-
porter i eksaminer, opgaver og rapporter.
· Aflevere enslydende opgaver i forbindelse 
med skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
· Samt at medbring udstyr og noter til en 
skriftlig eksamen, som ikke er specifikt 
angivet som tilladte hjælpemidler.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver 
(incl. rapporter på 1.-5. semester) straffes 
med udskrivning fra universitet! Ved 
første forseelse er udskrivningen et halvt 
år, og gentagelser kan føre til permanent 
udskrivning.

Og det ville jo være lidt bittert ikke!?

Se desuden eksamensbekendtgørelsen på 
www.medicin.ku.dk.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Forår 2008 - Uge 10-11
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag 3/3 0900 – 1000 1000 – 1300 Rasmus Storch Jakobsen
Mandag 3/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Theis Pedersen-Skovsgaard
Mandag 3/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen T i r s-
dag 4/3 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf 
Torsdag 6/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Torsdag 6/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen Mand-
ag 10/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager 
Mandag 10/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen T i r s-
dag 11/3 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf 
Onsdag 12/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard O n s-
dag 12/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen T o r s-
dag 13/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Torsdag 13/3 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 træf-
fetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem.
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem.
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27   

OBLIGATORISKE 
STUDIEELEMENTER PÅ 
BACHELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå 
op til eksaminerne på bachelordelen?

STUDIEVEJLEDNINGEN
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STELLATE STELLAS FORNEMMELSE FOR SYND 
– Carl-Mar for krop og sjæl!

28/2 – 2008
Kære dagbog

Iiiiiiiih for 10 sekunder siden sendte jeg en sms 
besked til Karsten, og han har ikke svaret endnu. 
Det er frustrerende……. Svar nu…. Hvad laver han 
dog? Idiot……….. puha der kom den: 30 sek. Og så 
kun et enkelt ord: ”ok”. Der er vidst en ting eller to 
Karsten og jeg lige må snakke om i aften…
Nu her langt inde i mit første universitetssemester 
og et lille skridt i min odysse mod lægedrømmene 
føler jeg mig hjemme i den smukke medicinske 
højborg Panum. Min tutor fortalte for lang lang tid 
siden om de utrolig logiske lokalenumre vor kære 
videnshøjborg var udstyret med. Jeg hørte, da jeg 
flyttede til København om 29.0.0 Happiness og op-
søgte i min nysgerrighed og iver lokalet. Efter lang 
tids søgen uden held ramte jeg endelig noget der var 
tæt på: 29.1.29. Det måtte da være her happiness 
for medicinere fandtes. Jeg tog forsigtigt i døren og 
den åbnede sig med en knirken som fra et stærkt 
artrotisk knæled i yderposition.
Til min glæde så jeg et syn som kun i et fåtal af 
mine drømme er blevet overgået: Psykoterapeuten, 
provoen og entertaineren Carl-Mar Møller stod og 
pustede sin store mandige brystkasse op. Jeg smut-
tede hurtigt ind og satte mig lidt lateralt dexter i 
auditoriet, satte mig godt til rette og åbnede både 
øjne, øre, krop og sjæl helt op. Her kunne jeg mærke, 
at jeg kunne komme til at lære noget.
Carl-Mar malede de smukkeste billeder af forholdets 
både anteriore og posteriore sider med en euforisk 
vildskab der penetrerede mit forsvarsværk og 
strømmede gennem sentinel node og direkte ind i 
mit hjerte. De vigtigste pointer for mig var, at man 
skulle huske at rose sin partner hver dag frem for 
at forsøge at pointere fejl og palpere hans eksterne 
genitalier dagligt. Det her var helt sikkert noget 
Karsten og jeg skulle arbejde med.

Jeg fandt senere ud af, at det var min fagforening, 
der havde arrangeret dette prægtige arrangement og 
jeg gav da også mit besyv med på hvad vi skulle have 
ud af OK08. Mit bud var ”medvind på fadlvagterne!” 
– Jeg ved ikke om det kommer med, men der er da 
vidst en i fordums tid der kom på tinge med noget 
lignende. 
Carl-Mar pointerede endvidere det vigtige i at lade 
manden drikke sig fuld en gang om måneden idet 
han så kan udtrykke sin kreativitet, spiritualitet og 
virilitet, hvilket ville komme mig til gode i tusindfold 
senere. Lige præcis det var vidst intet problem med 
Karsten, men jeg rødmede endnu engang ved tanken 
om Karstens kundskaber.
Jeg slentrede i opstemt tilstand væk fra mit nye 
lokale 29.1.29 ”happiness”. Nu skulle Karstens og 
mit forhold defineres og uvidenhed skulle aldrig mere 
ryste vores tro på hinanden.
Og selvfølgelig kære dagbog skal alt ikke handle om 
Karsten der er andet i livet. Kemirapporter, sau 24 
og biblioteksophold. Det har dog undret mig meget at 
biblioteket kun har åbent fra 12 timer om dagen. Der 
er vel 24 timer i døgnet også i København?
Vi har netop haft vores første S.P.K eller var det 
TPK? Ja TPK er navnet s, p eller k er jo en selskab-
sleg eller Simuleret Patient Kontakt. Synes nu også 
TPK er lidt simuleret, men det går nok. Vi skal alle 
ud og besøge en patient og høre om deres sygehistorie. 
Jeg glæder mig meget til at se en rigtig patient. Min 
patient bor lidt vest for Kalundborg – det bliver en 
en herlig tur og specielt bliver gensynet med marker 
dejligt…

QnuZzZzZzZzZz
Stella

MØDE I MEDICINERRÅDET
Dato:  Torsdag d. 6/3-2008
Tid:  15.00
Sted:  Panum, lok. 1.2.20  

DAGSORDEN 

1. Formalia 

2. Godkendelse af referat 

3. Tilbagemelding fra semestrene 

4. Tilbagemelding fra udvalg 

5. Orientering fra bestyrelsen herunder økonomi 

6. Studienævnet 

7. Sundrådet 

8. Orientering fra fagrådsdagen 

9. MOK’s vedtægtsændringer 

10. KU’s indre marked (v. Steven)

11. Boglister til 1. og 2. semester 

12.Gennemgang af 1. semesters eksamensopgave 

13. Ekstra kemiundervisning 

14. Bogmarked

15. Mødekalender 

16. Meddelelser (Line overtager 7./9. undervisningsudvalget, Helene over-
tager 10. og 12. semesterudvalgene)

17. Evt. 
 
Hvis du har noget, du ønsker at 
diskutere, er du meget velkom-
men til at komme forbi.
Efter mødet vil det være 
muligt at få lidt mad og 
drikke.  
VH. MR Bestyrelsen

HUSK
GENEREALFORSAMLING I 
SUNDRÅDET
Sundrådet er en paraplyorganisation 
for alle basisgrupper og de forskellige 
sundhedsvidenskabelige uddannelser.

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

Lyder det SPÆNDENDE?

- Mød op til Sundrådets Generalforsamling torsdag den 6. 
marts kl. 17.15-19 i lokale 1.2.20 på Panum.

Dagsordenen til mødet er: 

1. Valg af dirigent og referent, to til at underskrive referatet, samt to til at tælle 
stemmer.

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg og tillidsposter

4. Godkendelse af revideret regnskab

5. Fremlæggelse af budgetforslag

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen bestående af op til 8 personer
   a.Formand
   b. Næstformand
   c. Kasserer
   d. Og op til 5 menige medlemmer

8. Valg af revisor

9. Valg af 4 repræsentanter til Sundrådets Fond. Fordeles over så mange studieret-
ninger som muligt.

10. Studenterforum, hvad der skal tages op til næste møde med dekanatet

11. Valg af repræsentanter til kantineudvalg og nørre campus udvalg

12. Sunds fakultetsrepræsentanter i studenterrådet 

13. Hjemmeside

14. Studenterhus

15. Evt.

Hvad betyder MOK egentlig....?
(tak til urbandictionary.com)

1.  Mok 
A person with an exceptional large penis. If you want 
to be specifi c, Mok is used appropriately if a person 
has a penis longer than 8 inches. The population of 
“Mok” is small, this is a group of people originally from 
the Far East.

"Mok is hung like a honkey."
 
2.  Mok  
An extremely unsanitory version of the dirty sanchez 
which involves the use of a donkey, three whores, a 
rubber chicken, and a midget. This form is very rare 
and only used in extreme situations. It was founded 
after an epic moment in Mrs. Mok’s bed.

"-Hey baby....let’s Mok.
-WTF? no! im not that freaky
-Alright I’m gonna go Chu with Fares then."

3.  mok  
The noisy and raucous exchange between one or more 
crows and one or more cows.

"Would you listen to all of that mok out there? Some-
times I wish we had never moved here to Golden 
Guernsey Acres."

STUDENTERPOLITIK M.M.



LANGMANS 
EMBRYOLOGI
T. W. SADLER

Langmans Embryologi har i 9. udgave fastholdt sit 

særkende, nemlig en overkommelig tekst kombineret 

med fremragende diagrammer og scanning-elektron-

mikroskopiske optagelser. Forklaringen af de 

grundlæggende embryologiske begreber er under-

støttet med talrige kliniske eksempler, der illustrerer 

abnormiteter i den embryonale udviklingsproces. 

MUNKSGAARD DANMARK 
– et forlag i Gyldendal

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

496 SIDER 
KR. 575,- 

(VEJL.)

Det Medicinske Selskab i København OSVAL Pris 2008 
Det Medicinske Selskab i København har indstiftet OSVAL-prisen i 2006, som uddeles 
en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der gennem OSVAL2 
opgaven har vist udprægede videnskabelige evner.

Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke for den 
offentlige sundhedspleje. OSVAL-prisen vil derfor blive uddelt til forfatteren af de OSVAL2 
opgaver, der det forløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets formål.

Prisen består af en 1. pris på 10.000 kr., en 2. pris på 5.000 kr. og en 3. pris på 3.000 kr. 
samt til alle prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: Aben Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen indsendes af forfatteren til Det Medicinske 
Selskab i København, Domus Medica, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø, att.: Werni 
Lindegaard (wl@dadl.dk) inden den 1. juli 2008. Foruden selve opgaven skal der vedlægges 
et kort dansk resumé på max 300 ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV fra ansøgeren. 
For at komme i betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i 
året for indlevering.

Vinderne forventes at præsentere deres projekter ved et 10 minutters foredrag i Det Medicinske 
Selskab i København (www.dmsk.suite.dk) i forbindelse med selskabets møderække.
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OVERSÆTTELSES-AR-
BEJDE
- fra dansk til svensk og tysk

Sundhedswebsiten Vitaviva søger en svensk og en tysk 
medicinstuderende, der vil bruge ca. 5 timer om ugen til 
at oversættelse og korrekturlæsning af helserelaterede 
tekster og korrespondance fra dansk til hhv. svensk 
og tysk.

Jobbet kræver, at du behersker hhv. svensk og tysk sprog 
og grammatik, kan arbejde selvstændigt og er fortrolig 
med medicinsk faglig terminologi samt er i stand til søge 
information på nettet.

Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmosfære, 
indflydelse på valg af arbejdstidspunkt (man - fre 9-17) 
og 125,- i timen.

Henvendelse
Vitaviva BV
Amaliegade 45, 2.sal
1256 Kbh. K
Tlf . 3314 1457
www.vitaviva.com 

RASKE FORSØGSDEL-
TAGERE SØGES
Raske forsøgspersoner søges til projekt 
vedrørende knoglemarvens stamceller.

Formål:
At karakterisere stamceller i knoglemarven m.h.p. 
behandling af hjertepatienter.
Projektet skal undersøge stamcellernes biologi og mu-
lighed for at udvikles til kar og muskelceller, der kan 
anvendes i behandlingen af patienter med hjertesyg-
domme som f.eks. blodprop i hjertet.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du får foretaget en 
knoglemarvsundersøgelse, hvor der udtages ca. 30 ml 
knoglemarv i hver side. 
Selve undersøgelsen varer ca. 45 min.
Du skal ligge ned på ryggen ca. 10 min efter under-
søgelsen.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid.

Procedure:
Ved undersøgelsen lægges lokalbedøvelse i huden i 
et område ved hoftebenskammen. Samtidig bedøves 
knoglehinden. Herefter udtages knoglemarvsprøven 
med kanyle og sprøjte. Selve knoglen kan ikke bedøves, 
derfor vil du mærke en kortvarig smerte eller et ubehag, 
når marven udtages.
Området på hoftebenskammen kan være let ømt i et par 
dage efter at undersøgelsen er foretaget.
Udover ubehaget er der ingen risiko ved at deltage i 
forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000 kr.(skattepligtigt, 
bliver angivet som B-indkomst).  

Sted:
Kardiologisk Laboratorium, afsnit 2014, Rigshospi-
talet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Lægelig ansvarlige:
Overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, 
afsnit 2014, Rigshospitalet.
 
Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår i løbende.
Tilmeldingen skal sendes via e-mail til:
Forskningssygeplejerske Sandra Miran:  
sandra.miran@rh.regionh.dk

Vi skal bruge dit: 
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer 
- Mailadresse
Vi vil herefter kontakte dig.

Med venlig hilsen
Sandra Miran og Jens Kastrup

STUDENTER-
REPRÆSENTANTER 
TIL UGESKRIFT 
FOR LÆGER
Ugeskrift for Læger indledte i 2007 et 
samarbejde med to medicinstuderende 
fra Københavns Universitet. Det 
samarbejde ønsker Ugeskriftet nu skal 
omfatte to repræsentanter fra hvert af 
de tre fakulteter.

Ugeskriftet på papir og nettet (www.ugeskriftet.
dk) læses af 20.000 læger, øvrige nyhedsmedier og 
andre interessenter i Sundhedsvæsenet 42 uger om 
året – og disse læsere ønsker også at kende til de 
medicinstuderendes arbejde, vilkår og udvikling 
af den prægraduate uddannelse. 

Redaktionen ser studenterrepræsentanterne som 
en meget vigtig kilde til at holde alle læger og 
samfundet orienteret om de medicinstuderendes 
betingelser. Og Ugeskriftet som et velegnet medie 
til at informere alle interessenter om effekten af 
den prægraduate uddannelse.

Ugeskriftet udvides i 2008 med et elektronisk 
nyhedsbrev, der som noget nyt i forhold til pa-
pirudgaven kan give plads til nyheder målrettet 
medicinstuderende, bl.a. omtale af væsentlige ny-
heder bragt af studenterbladene ved fakulteterne 
og kortere omtaler af de journalistisk bearbejdede 
reportager om studiemiljøet fra Ugeskriftet på 
papir.

- - - - - 

Vil du være med i samarbejdet med Ug-
eskriftet som studenterrepræsentant?
I så fald er du sikkert kandidatstuderende, eller i 
hvert fald godt i gang med bacheloruddannelsen 
med et bredt netværk og kontaktflade til medstu-
derende og studenterorganisationer med fagligt, 
politisk og meget gerne socialt engagement.
Dermed tror vi, du kan bidrage bedst til at bringe 
de gode historier fra studentermiljøet frem, men 
hvis du mener, vi fejlagtigt overser netop din 
interesse i at bidrage til Ugeskriftet, opfordrer vi 
dig til at søge alligevel!

Redaktionen vil vælge i alt 5 nye repræsentanter; 
to fra såvel Århus som Syddansk Universitet 
samt yderligere én repræsentant fra Københavns 
Universitet. Vi ønsker så bred sammensætning af 
gruppen som muligt, både hvad angår køn, alder, 
kulturel tilknytning og kontaktflade til studenter-
organisationer

Alle studenterrepræsentanter inviteres med 
til redaktionsmøde mandag den 7. april kl. 
13.30-15.00 i København, så vi vil bede dig 
reservere denne eftermiddag samtidig med, 
at du søger.

Posten som studenterrepræsentant er ulønnet, 
men Lægeforeningen dækker rejseomkostninger 
til redaktionsmøder med studenterrepræsent-
anterne.

Kontakt gerne nuværende studenterrepræsentant 
Johan Stender, 
Københavns Sundhedsvidenskabelige fakultet, 
johanstender@gmail.com  

eller undertegnede for yderligere oplysninger.

Ansøgning sendes senest 
24. marts 2008 til:

Redaktør Morten Gustav Poulsen, 
Yngre Læger, 
Trondhjemsgade 9, 
2100  København Ø

gerne på e-mail: m.g.poulsen@dadlnet.dk

FORSØGSPER-
SONER SØGES
Til deltagelse i et videnskabeligt 
forsøg på Rigs-hospitalet. 

Forsøget går ud på at afklare samspillet mel-
lem muskler og fedtvæv under faste. Dette har 
stor betydning for forståelsen af en sygdom 
som f.eks. type 2 diabetes (tidligere kaldet 
gammelmandssuk-kersyge).

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

Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en fo-
rundersøgelse forud for forsøgsdagen.
Forundersøgelsen varer ca. 3 timer. Den 
omfatter en lægelig heldbredsundersøgelse, 
en konditionstest, blodprøver og en scanning 
af kropssammensætningen med hensyn til 
knoglemasse, fedtmasse og muskelmasse. 
Prøvesvarene, der svarer til en udvidet 
helbredsundersøgelse, får du udleveret og 
forklaret.

Den anden dag er selve forsøgsdagen, som 
varer ca. 11 timer. Dagen omfatter:

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

Godtgørelse: For deltagelse i forsøget ud-
betales 4000 kr. Beløbet er skattepligtigt.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

HERLEV-ØSTERBRO-
UNDERSØGELSEN 
SØGER NYE KOLLE-
GAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring med 
at tage blodprøver, udføre lungefunktion-
sundersøgelser og få indblik i, hvordan en 
befolkningsundersøgelse fungerer?

Vi søger vikarer med mulighed for fastansæt-
telse på sigt, som har lyst til at arbejde med 
ovenstående samt interview af Herlev-Øster-
broundersøgelsens deltagere.

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

Send ansøgning og CV senest 12 marts 2008 
til Afdelings- og projektsygeplejerske Anne 
Lene Oxlund på anleox01@heh.regionh.dk
Du er velkommen til at søge yderligere infor-
mation på tlf. 44 88 33 17

ANNONCER
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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 marts

 » 26. marts: RepræsentantskabsmødeHusk, at du skal bestille RejsePlus afbestillingsforsikringen INDEN, du bestiller din 
ferierejse. Læs mere på www.fadl.dk/For medlemmer/Codan forsikring.

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.

Vidste du at...
I FADLs Hovedforening sidder Torben 
Conrad, der er politisk sagsbehandler. 

Torben kan hjælpe vedr. spørgsmål om 
overenskomsten, arbejdsmiljø, barsel, 
din selvangivelse, feriepenge eller løn. 

Ring på telefon: 3532 7479, send en mail 
til toc@fadl.dk eller kom forbi Torbens 
kontor på Panum (1.2.7).

Nyt tilbud fra NY FORM

Som medlem af 
FADL kan du træne 
hos NY FORM med 
rabat.

Som et nyt medlems-
tilbud tilbyder NY 
FORM nu et fordel-
agtigt tilbud, der 
giver dig 1 måneds 
træning uden bin-
ding for kun 99 kr.

Tilbuddet gælder fra 
22/2 til 1/4 2008.

Klip kortet ud og kig 
forbi NY FORM på 
Blegdamsvej.

Klip ud og træn!

Eller maksimalt 3 gratis prøvegange pr. person.
Studerende uden gyldig FADL id kan træne 1 gang gratis

FITNESSCENTER FOR FADL

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

HUSK AT MEDBRINGE
GYLDIGT FADL ID/STUDIE-KORT

KUN 99 kr.
Ingen kortgebyr for fadl. medl.

1 måned uden binding

RejsePlus afbestillingsforsikring - vigtig information!

FADL laver igen i år en kalender, som gratis ud-
deles til alle FADL-medlemmer i København, og 
som altid vil vi gerne give basisgrupper/studenter-
organisationer 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 bil-
led-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 mate-
riale, 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

Så er der kommet datoer og tidspunkter 
for de to øvrige EKG-kurser. Husk, at 
tilmeldingen foregår online på www.fadl.
dk/For medlemmer/Kurser.

Der vil blive åbnet for tilmeldinger til 
disse kurser onsdag d. 5. marts. 

Vedr. psykiatri og ortopædkirurgi følger 
mere info snarest muligt.

Tider for FADLs EKG-kurser
EKG-3: 
14. april kl: 17.00-21.00
15. april kl:17.00-20.00 og
17. april kl: 17.00-20.00.

EKG-4
21. april kl: 18.00-22.00
22. april kl: 18.30-21.30 og
24. april kl: 18.30-21.30.

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

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

A N N O N C E R

V B  M E D D E L E L S E R

VIGTIGT!
KONTROLLER VENLIGST SKATTEOPLYSNINGERNE PÅ DEN NETOP FREMSENDTE LØNSEDDEL 
– ER DER UOVERENSSTEMMELSE BEDES I RINGE OG GIVE OS DE KORREKTE OPLYSNINGER.
Skattekort: Vi har fremover ingen mulighed for at lave skattereguleringer, hvis du har betalt for lidt eller for meget 
i skat ved din seneste lønudbetaling. Det er derfor meget vigtigt, at du giver Vagtbureauet besked om, hvilken type 
skattekort du ønsker, vi skal anvende ved din næste lønudbetaling. 
Hoved- og Bikort hentes elektronisk fra Skat - og har du ikke givet os besked om skattekorttypen – vil systemet altid 
forsøge at hente hovedkortet.
Frikortet skal indtil videre afl everes i papirform til Vagtbureauet – og vil kun blive benyttet, hvis det forligger i papirform 
og er afl everet senest den 16. i den måned, du ønsker at kortet skal benyttes første gang.

NYT SPV-HOLD 1302
Otopæd-Kirurgisk afdeling Herlev Hospital

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

Hvert år udfører Ortopædkirurgisk Afdeling ca. 2650 op-
erationer. Afdelingen behandler både akutte skader, som 
knoglebrud og ledskader, og udfører planlagte indgreb, 
som indsættelse af kunstige led i hofte, knæ, skulder og 
albue. Afdeling er specialiseret i idrætsskader, ledskader 
i skulder og albue samt computerkirurgi til hofte- og 
knæledsoperationer. 
Afdelingen kan være meget travl, derfor er det vigtigt 
at du kan bevare overblikket i stressede situationer og 
være aktivt deltagende i afdelingens gøremål. Arbejdet 
består i at hjælpe til på afdelingen, arbejdsopgaver kan 
varierer fra vagt til vagt. 
Afdelingen søger 24 SPV´ere til deres akut otopæd.-kir. 
afsnit.  Holdet skal dække dag, aften og nattevagt, alle 
ugens dage. 

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

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 14. marts  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

SPV-HOLD 1508
Thoraxkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital

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

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

•

•
•

speciale forventes du at være aktiv deltagende i akutte 
situationer.

Holdet skal dække :
Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter weekend

Krav til ansøger : 
Min. 150 SPV- timer
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Ansøgningsfrist :Mandag 11/3 kl. 10.00 med tilmelding via 
hjemmesiden  www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – Hold 1508

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

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
Hold 1604 søger 1 nyt holdmedlem

Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 
og i ambulatoriet. Afdelingen foretager selv grundig 
oplæring efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke nød-
vendig.

Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 dagvagt 
lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i ek-
samensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, 
skal du gerne kunne blive på holdet min. 1 år. Gyldigt 
akkrediteringskort  Du skal kunne deltage i følgende 
oplæring program 6. + 8. + 14. + 15. + 16. + 20. + 21. + 
23. Maj (dagvagter). Dog er der mulighed for at rykke 

•
•
•
•

•
•

•

datoer den 15. – 21.maj.

Løn : SPV - holdløn

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

Ansøgningsfrist: Fredag 14.marts 2008 kl.10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmelding til hold – Hold 

1604
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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KONSULTATION I HERLEV
Lægesekretær fra 9-12 hver dag

Har du mod på at komme ud i almen praksis og tæt på 
patienterne med især telefonvisitation, har jeg brug for en 
frisk m/k fra d. 01-04-08 og nogle måneder frem. 
Arbejdet vil overvejende bestå af telefonvisitation med 
rådgivning om sygdom, i det omfang man er kompetent 
til det, tidsbestilling, diverse sekretær opgaver, som ind-
scanning af dokumenter samt laboratoriefunktion med 
blodprøver, lungefunktionsundersøgelse i det omfang du 
har lyst til at lære det, og når tiden tillader det.
Evt. kan man være 2 om at dele stillingen.
Jeg er sololæge i et større, velfungerende lægehus, 
hvor der er i alt 5 læger, 1 psykolog, 2 sygeplejersker, 2 
sekretærer og 4 uddannelseslæger.
Jeg er ude at rejse fra d. 07.03-25.03, så det er ikke sikkert 
jeg når at vende tilbage før efter sidstnævnte dato.
Jeg kan kontaktes på mobil (udenfor ovennævnte datoer) 
2179 5859 eller på mail: annetter@dadlnet.dk.
Ansøgningsfrist: 25-03-08

Jeg glæder mig til at høre fra dig/jer
Annette Randløv

SPV-HOLD
Trombolyse hold  1509, Bispebjerg Hospital 

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

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG
Kan du lide en god løn og korte vagter?, ja så er 
dette nok noget for dig
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling Frederiksberg 
Hospital søger 5 nye stikkere med ansættelse 1. April
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne 
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem. 
Vi tager både blodprøver og EKG
Arbejdstiden er: 6 alm. stikkervagter 8-13, en EKG vagt 

•
•
•

•
•
•
•
•

7.30-14 på hverdage. Kortere og længere vagter dækkes 
i weekenderne og på hverdage
Vi har bagvagtsordning

Betingelser for ansættelse:
Min. 300 SPV-timer
Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden 
hele året, også i eksamensperioderne
Du skal kunne deltage i holdmødet mandag d. 17. 
marts 2008 kl 16 i kantinen, hvor vi planlægger vagter 
for april
Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hold-
leder Charlotte Cleyton Jørgensen, cjcleyton@hotmail.
com
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. marts kl 12.00 (med angi-
velse af semestertrin)
Ansøgning sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold 

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, fleksibel, 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 nattevagter
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

HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
søger 1 nyt holdmedlem

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne 
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige 
fod med dialysesygeplejeskerne. 
Vores hold er meget vellidt på afdelingen. Vi dækker ca. 
4 vagter hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge 
sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 4 vagter 
pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring.
Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. 
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Ingen nattevagter

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 200 
VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. Oplæringen 
skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, da det kræver rutine, men 
kan planlægges efter eget ønske.

Ansøgningsfrist: 
Fredag 7.marts kl. 10.00 søg via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding til hold – Mærket ” Hold 4202”

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du 
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til 
at kontakte holdleder Amy Patel på 27203267 eller pr. 
e-mail: amygronholt@gmail.com

VT KURSER FORÅR 2008
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 

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

VAGTBUREAUET
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STUDENTERKLUBBEN

Laaaang fredagsbar....
Kom alle sammen, og fest med os. Dørene åbner 
klokken 11 og lukker igen klokken 23.30. Medbring 
gerne en gæst pr. studiekort hele dagen.

Priser til fredagsbar:
Flaskeøl: 10 kr
Fadøl: 15 kr (+ en kr for glasset)
Sodavand: 6 kr
Drinks: 15 kr

Husk at komme ned i 
hverdagene til gratis kaffe 
og hygge. Og I kan låne 
diverse spil mod lån af jeres 
studiekort.

Mvh 
Studenterklubben

BASISGRUPPER

 

ARRANGERER:

Foredrag med Søren Ventegodt: 
“Behandling af psykiske lidelser med 
klinisk holistisk medicin (CHM)”

Elementerne i programmet vil være:
- Biomedicinsk sygdomsforståelse, samt psykody-
namisk og holistisk sygdomsforståelse, diagnostik, 
behandling og resultater
- Kærlighed, bevidsthed og seksualitet som 
vigtige værktøjer ved rehabilitering af sense of 
coherence.
- Diskussion af de forskellige medicinske paradig-
mers fordele og ulemper.
- Hvordan bliver det sjovt at hjælpe psykisk syge 
for læger?”
Tid og sted: D. 2. april kl. 16.15-17.30 i 
Henrik Dam auditoriet.

Hilsen Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
www.PMSmedicin.dk

Henvendelser kan rettes til andreashoff@stud.ku.dk

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 arrange-
menter, så kom velmødt 
og hør fx et spændende 
oplæg fra den vidensansvarlige, 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!

ER DU INTERESSERET I OB-
STETRIK?!? 
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.

Operation2015

STUD.MED.’ER MED EN 
HOLDNING!

Kom og hjælp til 
en enkelt dag med 
at få folk til at 
tage stilling til 
organdonation. 

D. 5. april afholdes en national donordag, der sæt-
ter fokus på organdonation. Sundhedsstyrelsen, 
Transplantationsgruppen og Donaid (basisgruppe 
på Panum) går sammen om at få folk op af stolen 
og tage stilling! I Donaid vil vi gerne have samlet 
en gruppe studerende, der kan tage med ud og få 
lavet en super event med masser af sjov og spas! 
Kom og del dine gode ideer med os og deltag i 
planlægningsmødet mandag d. 31. marts kl 16 på 
IMCC kontoret. 9.2.2.

Er planlægning ikke lige dig så kom og vær med 
på selve dagen, hvor du vil få al den info du har 
brug for. 

Tilmeld dig på donaid@live.dk med navn og tlf.
nr. eller ring til Signe Micas på 51274097 senest 
d. 22. marts. 

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 pædiater ude og fortælle om 
livreddende førstehjælp til nyfødte.

Næste møde afholdes den 12 marts.

G.I.M. arrangerer:
BREATHE SMART- 
MEDITATIONS 
KURSUS
Lær at træk vejret og bliv fri for eksa-
mensstress! 
(Mandag d. 10/3 til Fredag d. 14/3 - Snart 
SIDSTE FRIST for tilmelding!) Breathe SMART 
(forkortelse af “Stress Management and Rehabilitation 
Training”) er en teknik som vha. blandt andet åndedrætsøv-
elser og meditation minimere stress. Der er nu mulighed for 
at blive oplært i SMART-meditations/åndedræts teknikken 
af Helle Balsby (psykolog, cand. phil., rusmiddelforsker), 
som bla. med god effekt underviser kurset for både indsatte i 
fængsler, unge misbruger og spiseforstyrrede. SMART er en 
metod der både anerkendes og støttes af Kriminalforsorgen 
og Social Ministeriet.
Kurset forløber over 5 sammenhængende dage og er bygget 
op af fysiske yoga øvelser, særlige dynamiske åndedræt-
steknikker, meditation og indføring i ”knowledge points”, 
som har stor lighed med kognitiv terapi. Teknikkerne 
er udviklet af Art of Living, som er en international hu-
manitær NGO-organisation 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 under søgeord: 
SMART ART OF LIVING

- Tidspunkterne:
Mandag d. 10/3 fra kl. 19-21
Tirsdag d.11/3, Onsdag d.12/3 og Torsdag d.13/3 fra kl. 
18-21, Fredag d. 14/3 fra kl. 18-20
- Sted:
Øster Farimagsgade 16B opgang F, 3 sal, 2100 København 
Ø og
LilleMødesal, Panum (kun mandag)
- Pris:
Kurset bliver arrangeret ekstraordinært for G.I.M og er 
derfor reduceret til halv pris dvs. 900 kr. (Ellers koster 
kurset normalt 1.800 kr. for studerende) 
- Tilmelding:

Du kan tilmelde dig ved at skrive navn, sem. og tlf-nr til 
findneha@gmail.com
så får du tilsendt et deltagerebrev med de nødvendige 
oplysninger. Kontakt også gerne ved spørgsmål.

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

VED DU HVAD 
PHYTOTERAPI GÅR 
UD PÅ?
Phytoterapeuter (gr. phyton: plante) 
anvender ekstrakter, tabletter, sal-

ver, m.m. udvundet af lægeurter i 
deres behandling, og phytoterapi er en 

meget udbredt alternativ behandlingsform 
i Danmark.
Men hvad indebærer behandlingen egentlig, 
hvilken baggrund har en phytoterapeut, 
hvordan påvirker behandlingen patienterne, 
og er der naturvidenskabeligt belæg for at 
tilskrive midlerne nogen effekt?

Få svar på disse spørgsmål og stil selv flere, 
når GIM inviterer til foredraget:

”Phytoterapi”
v/ Inge Kellermann
torsdag d. 6/3-2008 kl. 16.00-18.00
i Lille Mødesal på Panum (lige ved kan-
tinen).

Inge Kellermann er næstformand i Prak-
tiserende Phytoterapeuter, medlem af 
bestyrelsen i VIFAB (Videns- og Forskning-
scenter for Alternativ Behandling), medlem 
af Sundhedsrådets behandlergruppe (en 
paraplyorganisation for bl.a. alternative 
behandlerforeninger) og medlem af Sund-
hedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ 
Behandling.

Foredraget er gratis, der er te 
og kage, og alle interesserede er 
velkomne!

Vi håber at se mange spørgelystne medicin-
studerende!
Læs evt. mere på:
www.urteskolen.com
www.phyto.dk
www.helsemail.dk

Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 
10, 2008

Årsdagen for Ungdomshusets rydning, lurende 
Muhammedkrise version 2.0 og Kvindernes Inter-
nationale Kampdag. Der er drama i begyndelsen 
af marts! Mens vi går og venter på, at det bliver 
rigtigt forår og tidlig påske, kan vi derfor passende 
fortsætte føljeton’en om gudstjenesten, og i denne uge 
ser vi nærmere på ”action” og ”aktører” i søndagens 
dramatiske (?) forestilling. 

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

Gudstjenesten IV: Liturgi og roller
Først et par ord om det sære ord ”liturgi”. Ordet, 
som er græsk, bruges i daglig tale (af dem, der taler 
dagligt om den slags!) om gudstjenestens ”køreplan”. 
Det er betegnelsen for den samling af forskellige led 
– og deres samspil – som vi ser i gudstjenesten. Ordet 
er sammensat af to dele, ”læitos”, som betyder ”det, 
der hører folket til” og ”ergon”, som betyder handling. 
Oprindelig blev ordet brugt som betegnelse for rige 
borgeres ydelser til staten, f.eks. i form af opførelsen 
af skuespil, men i det Nye Testamente fik ordet 
snarere betydningen gudstjeneste.

Men man kan altså også tolke ”liturgi” som ”handlin-
ger, der hører folket og det folkelige til”. Det er måske 
ikke ligefrem sådan det opleves, hvis man ikke er 
vant til at gå i kirke, men den danske gudstjeneste er 
faktisk relativt meget folkelig i forhold til andre.

Med reformationen, hvor Luther gjorde op med den 
katolske kirke, blev gudstjenesterne bl.a. folkeligg-
jort dels ved, at de nu skulle foregå på det lokale sprog 
og ikke latin, og dels ved at det forhold, der hedder 
”det almindelige præstedømme” blev indført. Det 
almindelige præstedømme betyder, at i modsætning 
til den katolske kirkes forståelse, så er præsten ikke 
nærmere Gud end de menige kirkegængere. Enhver 
er så at sige præst i forhold til Gud. Det er nyttigt og 
praktisk at gudstjenesten forestås af en person, der 
har studeret bibelen, kirkehistorien og mange andre 
spændende ting, men i den sidste ende er præsten 
ikke ”finere” end enhver, der er døbt. 

Og hermed er vi inde på rollefordelingen. I selve det 
gudstjenestelige drama har præsten og menigheden 
hovedrollerne, mens kordegn, organist, kor og kir-
ketjener bestrider de vigtige biroller.

Det er vigtigt at slå fast, at menigheden IKKE er 
publikum, og præsten er IKKE primadonnaen! Begge 
parter tager del i dramaet. Det er også vigtigt at slå 
fast, at menigheden udgøres af fællesskabet af de 
personer, der er til stede; det kræver i denne sam-
menhæng ikke yderligere medlemskab.

Kordegnen træder i indgangsbønnen frem som 
repræsentant for menigheden og sætter forestillingen 
i gang med ønsker om at det må gå godt.

Præsten har studeret og er derfor udvalgt og ordi-

neret til at lede gudstjenesten og til at tage sig af 
forvaltningen af sakramenterne, de særligt hellige 
handlinger i gudstjenesten, dåb og nadver. Men 
præsten har to funktioner i løbet af gudstjenesten. 
Når præsten ser mod menigheden, taler han til 
menigheden på vegne af Gud, og når han vender den 
anden vej taler han til Gud på vegne af menigheden. 
Han er altså ikke uhøflig, når han vender ryggen til 
folkene i salen. Der ville blive en frygtelig trængsel 
ved alteret, hvis ikke det var organiseret sådan!

Menigheden har altså ”folk” til det grove arbejde, og 
er kun direkte aktiv i andre dele af gudstjenesten. 
I Danmark synger vi rigtig mange og rigtigt gode 
salmer, som ofte er tænkt som poetiske udtryk for 
menighedens tanker og tro, og på den måde kan 
man bidrage aktivt. Man kan som del af menigheden 
deltage i fysisk ”action” ved at tage del i nadveren. 
Det kræver ikke, at man har levet et særligt fromt 
liv eller at man kan skrive under på de ti bud. Man 
er velkommen, hvis man vil være med. Og sådan er 
det hele vejen igennem!

Venlig hilsen
Lise Lotz

Studiekreds om ateisme og 
religionskritik.
 Møderne finder sted onsdage kl. 15.15 – 17.00 hos 
studentermenigheden indre by, St. Kannikestræde 
8, 1. sal 
Næste gang er onsdag den 5. marts og onsdag den 
2. april.
 
For info: se i kalenderen på www.sund.ku.dk/praest 
eller pnh@adm.ku.dk
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 supererfaren. 
Der er altid tid til at sludre og som regel er der også 
noget god kage at hygge sig med. 

For info: 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

LÆR AT DYKKE PÅ ET 
DYKKERKURSUS I 2008:
Har du altid drømt om at prøve, hvordan det føles 
at svæve i vægtløshed?
-Har du snorklet rundt i vandoverfladen på dine 
ferier og ærgret dig over, at du ikke kunne dykke 
ned i mere end alt for få sekunder?
-Eller er du vokset op med Cousteau i fjernsynet og 
altid drømt om at følge i hans fod(finne)spor?
-Eller er du blot en rigtig vandhund, som har mod 
på at udforske en hel ny verden under vand?
 
Så tilmeld dig PUCs begynderkursus 
og lad en helt ny verden åbne sig 
under dig!
 
Tir 18/3 18-22: Teori
Man 31/3 21-23: Svømmehal
Ons 2/4 18-23: Teori
Lør 5/4 12-19: Svømmehal
Søn 6/4 12-19: Svømmehal
Man 7/4 21-23: Svømmehal
Man 14/4 21-23: Svømmehal
Man 21/4 21-23: Svømmehal
Man 28/4 21-23: Svømmehal
Man 5/5 21-23: Svømmehal
Lør 17/5 Heldag: Øresund
Søn 18/5 Heldag: Øresund
 
Pris 2.750kr + indmeldelse (150kr) / 
kontingent (500kr) til PUC.
Ikke studerende kan ved ledig plads deltage for 
3.200kr. inkl. midlertidigt medlemskab.
Inkl. ALT (også.egen bog og egen dykkertabel).
Dog er udgifter til lægeerklæring samt personlig 
transport til og fra teori/hal/dykkersteder ikke 
inkl.
Pengene indbetales på Reg: 6610 Konto: 1764975 
ved tilmelding.
 
Der er 100% obligatorisk fremmøde alle gange.
Dog kan tillades fravær én ud af de 5 (7/4-5/5) 
svømmehalsaftener.
Der er obligatoriske hjemmelæsning og hjemme-
opgaver fra 18/3 til 2/4.

Tilmelding åbner tor 6. marts kl. 12.00
Tilmelding på: info@puc.nu. Pladserne fordeles 
efter først til mølle!
For mere info: skriv til info@puc.nu eller ring til 
Christian på 20 13 13 77.

HVERT MINUT DØR EN FØDENDE 
KVINDE

Det har man valgt at sætte fokus på i FN’s otte 
2015-mål, som blev vedtaget af 189 statsledere i FN’s 
Millennium erklæring, for at sikre en værdig og bære-
dygtig fremtid for hele verdens befolkning;

Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og 
fødende kvinder.

Vidste du at en halv million kvinder dør hvert år 
under graviditet eller fødsel? Og vidste du at 15% af 
gravide kvinder; uanset hvor i verden man befinder 
sig, oplever potentielt dødelige komplikationer under 
fødseln? 
I mange lande har man gjort store fremskridt med 
at nedbringe mødredødeligheden, og i den rige del af 
verden er det nu sjældent at kvinder dør i forbindelse 

med graviditet og fødsel. I Sverige er livstidsrisikoen 
for en kvinde at dø under graviditet og fødsel 1/30000 
kvinder. I de fattige lande er mødredødeligheden 
fortsat meget høj, og i Afghanistan og Sierra Leone er 
tilsvarende livstidsrisiko 1/7 kvinder. Fire ud af fem 
dødsfald skyldes obstetriske komplikationer, som ville 
kunne afværges af en dygtig jordemor/fødselshjælper, 
og adgang til akut behandling. 
Et ud af tre dødsfald ville kunne afværges hvis kvinder 
der ønsker det, havde tilgang til effektiv præven-
tion, og dermed undgik en uønsket graviditet med 
fatale følger. Ved at mindske antallet af uønskede 
graviditeter ville man også kunne undgå 90% af 
abort relaterede dødsfald, som koster 74.000 kvinder 
livet hvert år. 
Et vigtigt middel til at nedbringe mødredødeligheden 
er at sikre gravide bedre adgang til uddannet person-
ale på sundhedsklinikker både før, under og efter fød-
slen. I de rige lande har næsten alle kvinder adgang 

til hjælp fra uddannet personale under fødslen, mod 
34% i de mindst udviklede lande.

Vil du vide mere om mødredødelighed i et interna-
tionalt perspektiv, så kom til foredrag den 6. marts 
kl 16.00 i Lille Mødesal med læge Henriette Svarre 
Nielsen fra Maternity Worldwide.

Kilder: unfpa.org, 2015.dk. Se mere på www.2015.
dk
Vil du vide mere om Operation2015? Skriv til Ann 
Sofia: annsofia@skouthomsen.dk

Operation2015, IMCC

BASISGRUPPER
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HVORFOR SEXISMEN?
Kan det virkelig passe? Overenskomster og 
sexisme? Hvorfor skal det pludselig hænge 
sammen?

FADL er en fagforening, der på vores vegne skal 
varetage vores interesser overfor vores arbejdsgivere. 
Medicinstudiet består af to tredjedele kvinder. Derfor 
undrer det mig, at “vores” fagforening benytter sig af 
Carl Mar Møller (CMM) som 
hovedtaler ved et arrangement, 
der skal handle om “vores” krav 
til overenskomsten 2008.
For nu at tale rent ud af posen: 
Hvad i himlens navn har CMM 
med overenskomster at gøre? Og 
hvorfor dominerer hans navn over 
alt andet på plakaten i et sådant 
omfang, at det kan være svært at 
opdage, at den handler om de kommende 
forhandlinger? 
Hvordan kan det være at vi på et studie, 
der hovedsageligt består af kvinder finder 
os i en fagforening, der domineres totalt 
af mænd, og dermed stiltiende accepterer 
både den passive og den aktive sexisme? Hvorfor 
skal vi have en mand som hovedtaler ved et ar-
rangement, der (procentuelt) mest er for kvinder – og 
i særdeleshed en mand, der betragter kvinder som et 
sæt omvandrende kropsåbninger?!!
Jeg har sagt nej tak til FADL og en af de ansvarlige, 
men det er ikke nok - I må alle sammen tage stilling 
til det her! Hvis lægefaget ikke skal vedblive at være 
en old-boys club hvor kammerateri, sexisme og nepo-
tisme dominerer, så er der en grænse, og den mener 
jeg er nået.
Afslutningsvis vil jeg gerne dele noget interessant 
statistisk materiale med jer: Medlemmer af FADLs 
hovedbestyr(t)else (inkl. suppl.): 18, af disse kvinder: 
3 (~16%). Medlemmer af repræsentantskabet i Køben-
havns Kredsforening: 20, af disse kvinder: 4 (~20%). 
Indskrevne på medicinstudiet i København (06): 2951, 
af disse kvinder: 1908 (~65%).

Tænk jer om, sig fra!
med venlig hilsen
Halfdan Holger Knudsen

SVAR PÅ "HVORFOR 
SEXISMEN?"

Kære Halfdan,

Først: Det er altid godt at få tilbagemeldinger på 
de arrangementer vi afholder. Det ærgrer mig 
dog lidt at du ikke benyttede lejligheden til selv 

at møde op og stille kritiske 
spørgsmål til oplægshol-
deren.

Du spørger til hvad oplægget 
har med overenskomster at 

gøre. Titlen på foredraget som 
blev holdt i Århus, Odense og 

København var “Hvordan bliver 
du en bedre kollega og kæreste”. 

Den første del mener vi i højeste 
grad er relevant for alle FADL-vagter 
og lægevikarer, og den anden del har 
forhåbentligt en personlig interesse 
for de fleste medlemmer. I det hele 

taget er formålet med en ekstern fore-
dragsholder at skabe større interesse omkring 
arrangementet, da vi desværre af erfaring ved 

at et eftermiddagsoplæg med overenskomster 
alene, ikke sikrer det store fremmøde.

Derudover synes jeg det er en lidt spøjs sam-
menhæng du mener at kunne påvise når du 
- per definition - mener at en mandedomineret 
fagforening “accepterer både den passive og den 
aktive sexisme”. Men tak for bekymringen på 
mit køns vegne.

Endelig vil jeg da opfordre alle - mænd som 
kvinder - med interesse for fagpolitik, til at 
engagere sig i FADLs arbejde. Det kan ske 
både som valgt repræsentant, eller som aktiv i 
enkeltsager og -projekter.

Med venlig hilsen,
Sofie Amalie Simonsen
Formand for FADLs lægevikargruppe

BONUSVIDEN OM 
SYGEHUSENE I 
REGIONHOVEDSTADEN
Efter den nye regionsstruktur er en lang række af regionens sygehuse nu omdømt til hospitaler. Steder du 
som medicinstuderende ofte frekventerer, måske uden nogensinde at have sat dig ind hvem der f.eks. er 
arkitekten bag… Hvilken type sten der er anvendt, og hvornår det sidst har været bygget om.
MOK bringer her et udvalg af ikke relevant bonusviden om nogle af de storkøbenhavnske sygehuse. 

Riget
Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital med ekspertfunktioner inden for stort set alle sundhedsfaglige 
områder. Hospitalet behandler årligt mere end 100.000 forskellige patienter, hvoraf godt halvdelen kommer 
fra hovedstadsområdet - Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns Amt, mens resten kommer fra 
det øvrige Sjælland, Bornholm samt Grønland og Færøerne.
Det første Rigshospital blev i 1910 indviet på Blegdamsfælled og skulle behandle patienter fra hele Danmark. Sam-
tidig lukkede Det kongelige Frederiks Hospital i Bredgade. 1958 vedtog man at udvide hospitalet, og opførelsen af 
de nye bygninger stod på i årene 1960-1978. I 1970 tog man som første del af det nye Rigshospital det 16 etager høje 
Centralkompleks i brug.
Bonusinfo: 

Herlev Hospital 
er Danmarks højeste bygning med 26 etager, en højde på 120 meter og et grundareal på 30.000 m2. Det blev indviet 
i 1976 efter en byggeperiode på 10 år. Det er et af landets største hospitaler med en medarbejderstab på 4.000. Det 
er et områdehospital under Region Hovedstaden med døgnåben akutmodtagelse og en lang række specialafdelinger 
for hele hovedstadsområdet.
På Herlev Hospital findes også hovedafdelingen for sygehusapoteket Region Hovedstadens Apotek.
Bonusinfo: 
Jørgen Selchau modtog i 1982 betonelement-prisen for sit arbejde med det smukke hospital.

Hvidovre hospital:
Hospitalet er bygget 1968-1979 og officielt inviet 26. marts 1976. Hospitalet er specielt fordi det er bygget fladt – de 
fire hovedbygninger er kun i tre etager, men byggeriet breder sig til gengæld over 300.000 m2.
Hvidovre Hospital er et af landets største hospitaler med over 40.000 patienter indlagt hvert år. Det har 35 afdelinger 
bl.a. Danmarks største fødeafdeling med over 5.500 fødsler om året

HØJ GASTRONOMI!!! 
Det Danske Gastronomiske Akademi har 
tildelt køkkencheferne på Herlev og Hvidovre 
deres æresdiplom.
Køkkenchef på Herlev, Michael Allerup 
siger: 
”Jeg håber, at jeg har fået æresdiplomet, 
fordi mine medarbejdere og jeg hele tiden har 
forsøgt at udvikle maden og konsekvent har 
insisteret på ikke at gå på kompromis med 
kvaliteten. Hospitalets ledelse har i høj grad 
bakket op om denne tankegang.”
”Vi laver mad af gode råvarer, og vi insisterer 
på, at også hospitalsmad skal være en smag-
soplevelse. Og fordi vi ved, at mange patienter 
spiser for lidt, så skal mandens anretning også 
være indbydende. Det skærper appetitten.”

Foto: Tinie W. Rsmussen
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Den første del mener vi i højeste 
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for de fleste medlemmer. I det hele 

taget er formålet med en ekstern fore-
dragsholder at skabe større interesse omkring 

Debat Så skal der laves sorte 
huller i Schweiz!
Nede under Schweiz har de bygget en 27 
kilometer lang tunnel kaldet Large Hadron Col-
lider. Det er en partikelaccelerator, der smadrer 
mikroskopiske partikler mod hinanden med lige 
under lysets hastighed.
Og hvorfor så det? Spørger man så sig selv. 
Hvorfor ikke? Ifølge gældende fysiske love (Ein-
stein, Newton og de der fætre) vil energien, der 
kommer ud af en sådan kollision ikke være nok 
til at lave et sort hul. De fl este forskere hælder 
dog til at tro, at det er nok til at skabe et sort 
hul, og det vil så medføre nogle holdningsæn-
dringer eller faktisk faktaændringer. Nemlig, at 
der er mange fl ere dimensioner end vi render 
og tror - nærmere bestemt ti! Nogle af dem er 
meget små, så små at vi slet ikke kan være i 
dem. Det kan de bitte-bitte-små partikler, der 
kommer ud af sådan et mini-big-bang dog, 
og netop fordi de forsvinder over til de andre 
dimensioner under føromtalte kollision har vi 
beviset for at dimensionerne fi ndes! Lidt lang-
håret? Slet ikke - det er lidt ligesom hvis man 
smadrer to appelsiner sammen rigtig hårdt, 
og alt saften bare forsvinder ud i den blå luft. 
Så betyder det jo nødvendigvis at saften er 
forsvundet over 
i en anden di-
mension!
Men til som-
mer finder vi 
ud af om de 
gamle gutter 
havde ret, el-
ler om vi skal 
gentænke al 
moderne vi-
denskab.
V i  v e n -
t e r  m e d 
spænding!

Mok.red. 
MiaJoe
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