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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 20, årgang 40 udkommer
  Præsten holder foredrag - se s. 13.
  Pippi holder møde i Klubben kl. 17.
  Diagnose søges på DR1 kl. 20.00

Torsdag: IMCC Exchange holder månedsmøde kl. 15.30

  SATS foredrag for medlemmerne - se s. 14
  

Fredag: X som i X-factor ser jeg hver fredag.

Lørdag: Banko i Slagelse, Padborg, Allinge, Aarup osv.
  

Søndag: Årets gang med får. Kom og hør om det 
  Gotlandske får, i en fredfyldt natur. Hør om 
  behandling og udnyttelse af dyrets produkter. 
  Øervej 5 i Ebeltoft
  

Mandag: INGEN DEADLINE! 
  MOK holder påskeferie!
  Sct. Patricks day

Tirsdag: Påskeharen kommer på besøg.

Denne  redaktion

MOK

issn 0907-5658
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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

Velkommen til 
helvede!
I øjeblikket sidder en masse 12. 
semester studerende og river 
sig gevaldigt i håret. Det er ved 
at gå op for de studerende, at 
den Kliniske Basisuddannelse 
(tidligere kendt som turnus) er 
lige om hjørnet, og det er ikke 
lutter lagkage at trække num-
mer.

Dansk Telemedicin A/S har 
udviklet et elektronisk prioriter-
ingssystem, hvori man vælger 
sin stilling ud fra geografi eller 
stillingskombination.  Alle inter-
esserede kan hoppe ind og se det 
i aktion på www.basislaege.dk.
At systemet ser ud til at være det 
første velfungerende elektroniske 
system i det danske sundheds-
væsen er noget af en triumf.  At 
det også er stablet på benene på 
rekordtid er ikke mindre end 
imponerende.

Når det så er sagt, så er ind-
holdet af systemet mildest talt 
skuffende!  Her taler vi altså om 
de mulige stillingskombinationer.

I dag var der så informations-
møde om prioritering, arrang-
eret i al hast af FADL, 
med deltagere fra Dansk 
Telemedicin, Videreuddan-
nelsesregion Øst, YL.

"mildest talt 
skuffende!"

Dansk Telemedicin mødte op 
og fortalte på glimrende vis, 
hvordan man benytter sig af 
online systemet (som er ganske 
logisk).
FADL agerede glimrende vært, 
og kunne samtidig fortælle om 
deres arbejde i forhold til 4-års 
reglen, samt den nye kliniske 
basisuddannelse. Der vil i den 
kommende periode komme en del 
artikler i bla. Dagens Medicin fra 
FADL.
Videreuddannelsesregion Øst in-
formerede om, hvordan de havde 
forsøgt at opstille kombination-
erne ud fra de næsten 
umulige politiske krav.
YL havde valgt at sende 
en repræsentant, der 
slet ikke var gearet til at 
svare på spørgsmål, men 
kun var kommet for at uddele 
visitkort.
Salen var tilgengæld fyldt med 
12. semesters studerende, for 
hvilket realiteterne var ved at 
slå igennem.  Mange havde ikke 
forberedt sig ordentligt, og var 
forundrede over kendsgerninger 
der længe havde været offentlig-
gjorte!  Men der blev dog 
lukket en del galde ud.

For lige at slå det 
fast med syv-tom-
mersøm, så består 
den kliniske basis-

uddannelse af 2 forløb af hver 6 
måneders varighed.
Alle forløb indeholder en afdeling 
med akut funktion, og alle for-
løb starter med 6 måneder på et 
sygehus.  80% af alle kandidater 
skal igennem et forløb i almen 
praksis, og der er kommet forløb 
i blandt andet psykiatri til.
Den eftertragtede kombination af 
et kirurgisk speciale og et intern 
medicinsk speciale er blevet 
drastisk beskåret, så under 10% 
får dette.
Kun halvdelen kommer til at få 
et forløb der inkluderer et intern 

medicinsk speciale.

Man kan diskutere, hvor 
godt man er stillet, hvis 
man har haft et klinisk 
basisforløb i Urologi og 

Distriktspsykiatri i Roskilde, el-
ler Klinisk Onkologi og Geriatri 
i Vejle...
Antallet af forløb er det samme 
som antallet af ansøgere, hvilket 
med andre ord betyder, at hvis 
man har trukket det sidste num-
mer (307), så er man tvunget til 
at få en dårlig afdelingskombina-

tion (helt sikkert den 
lidet populære psyki-
atri) og højst sandsyn-
ligt på landet.  Ligesom 
kravene til hoveduddan-
nelsesforløbene stadig 
er ukendte.

Antallet af kandidater der har 
tilmeldt sig den kliniske basisud-
dannelse (tidl. turnus) er reko-
rdlavt.  20% færre kandidater 
starter i turnus nu i forhold 
til tidligere år. Om det er flugt 
(hjem) til udlandet eller folk der 
forsker eller tager vikariater for 
at dygtigere sig inden de bliver 
ramt af 4-års reglen, er uvist.  At 
det skaber gevaldige problemer 
på afdelingerne rundt omkring er 
der ingen tvivl om! 
Lad os håbe at nogle af poli-
tikerne får øjnene op for dette 
resultat af tvang, og gør noget 
ved problemet!

A.P. Skovsen
/MOK-redaktionen & 12. semester

"slet ikke var 
gearet til at svare 
på spørgsmål"

Urologi og Distrikt-
spsykiatri i Roskilde, 
eller Klinisk Onkologi 
og Geriatri i Vejle...

LEDER



4

NYT STUDIEMILJØ PÅ KUB NORD

Prorektor Lykke Friis gav i dag 
startskuddet for et nyt, bæredygtigt 
hus på Københavns Universitets 
campus på Tagensvej - Green Light 
House. Huset skal vise vejen til CO2-
reduktioner i fremtidens byggeri, lover 
de fem parter bag byggeriet. Huset skal 
stå færdig i marts 2009.

Klimaambitionerne er høje for projektet 
Green Light House. Om et år er en tom 
parkeringsplads på Københavns Univer-
sitets campus på Tagensvej forvandlet til 
et byggeri, der skal vække international 
opmærksomhed og sætte nye standarder for 
bæredygtigt byggeri. Sådan lød udfordringen 
fra prorektor på Københavns Universitet, 
Lykke Friis, da byggeplanerne blev offentlig-
gjort mandag.
- Med Green Light House viser vi vejen til 
CO2-reduktioner, men det betyder ikke, at 
vi skal bo uden vinduer, eller at vi skal stuve 
os sammen i køkkenet, som vi husker fra 
energikrisen. Om et år skal her stå et hus, 
der sætter nye standarder for bæredygtigt 
byggeri uden at give køb på design, arkitek-
tur eller velvære, siger Lykke Friis.

Lys og frisk luft 
VELUX og VELFAC er aktive partnere i 

Prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet, marketingdirektør 
Michael K. Rasmussen, VELUX, overborgmester Ritt Bjerregaard, 
Københavns Kommune og direktør Lars Ole Hansen, Universitets- og 
Bygningsstyrelsen med den grønne stafet. Fotograf: Henrik Nielsen 

KØBENHAVNS UNIVERSITET FÅR BÆREDYGTIGT HUS 
projektet. De to virksomheder 
ønsker at vise, at fremtidens 
klimavenlige byggeri kan 
forene et lavt energiforbrug 
med lys og frisk luft. 
- Det er vores ambition, at vi 
med Green Light House kan 
demonstrere, hvordan man 
realiserer bygningsprincip-
perne med standardbygge-
komponenter, så vi kan vise 
en bæredygtig vej for frem-
tidens bygninger. I dag vil vi 
have lys, frisk luft, udsigt og 
interaktion med omgivelserne, 
fortæller marketingdirektør 
Michael K. Rasmussen fra 
VELUX. 

Kommunen bakker op 
Overborgmester Ritt Bjerre-
gaard overrakte en grøn stafet 
til VELUX som symbol på, at 
virksomheden nu skal bringe Københavns 
Universitets klimasatsning et vigtigt skridt 
fremad.
Samtidig benyttede Ritt Bjerregaard lejligh-
eden til at understrege, at samarbejdsprojek-
ter som Green Light House er vigtige for at 
gøre kommunens ambitioner på klimaområ-
det til virkelighed.

- Vi har sat et ambitiøst mål om 20 pct. 
reduktion af CO2 i kommunen frem til 2015. 
Det mål når vi kun, hvis virksomheder og in-
stitutioner er med, siger Ritt Bjerregaard.

Læs mere på http://greenlighthouse.ku.dk/

 
Som led i KU’s indsats vedrørende 
udvikling af studiemiljøer åbner 
Københavns Universitetsbibliotek 
Nord, Nørre Allé, et nyt studiemiljø 
med 124 enkeltstudiepladser, 32 
gruppepladser samt et kursuslokale. 
Byggeriet er blevet til i et samarbejde 
mellem universitet, bibliotek og 
– ikke mindst – brugerne i form af 
repræsentanter for de studerende.

 Det nye studiemiljø tilfredsstiller flere 
behov. Der er trådløst netværk over det 
hele, der er stillepladser, gruppepladser og 
deciderede opholdsområder. På hverdage 
indtil kl. 20 er der personale tilstede der kan 
hjælpe og vejlede brugerne.
 
Studiemiljøet er placeret i stueetagen af 
bogsalen med en central midtersektion med 
gruppepladser og sofaarrangementer som 
udgangspunkt for to sidefløje. I midten er der 
to pc-øer, hvor der både kan arbejdes stående 
og siddende. Møbleringen er tilpasset både 
store og små. Bordene har forskellig højde og 
der er flere slags stole at vælge imellem.
 
Der er taget mere hensyn til ergonomien end 
sædvanligt for denne type lokale, fordi erfa-
ringen viser, at mange bruger studiepladsen 
flere timer ad gangen.
Indretningen er forestået af arkitekt Eva 
Grell Frederiksen, som KUB Nord samarbe-
jdede med i forbindelse med nyindretningen 
af udlånssalen i 2005-6.
 
To vigtige led i studiemiljøet er hånd-
bogssamlingen og samlingen af pensum-
bøger. Foreløbig omfatter pensumsamlingen 
dog kun sundhedsvidenskab. Bøgerne står 

til fri afbenyttelse, men de kan ikke hjem-
lånes.
KUB Nord tager gerne imod forslag til sup-
plement af de to samlinger, ganske som 
biblioteket naturligvis med glæde tager imod 
alle andre anskaffelsesforslag.
 
Læsesalens åbningstider er for tiden mand-
ag-torsdag 8-20, fredag 8-18 og lørdag 10-16. 
Skulle der opstå et tilstrækkeligt behov for 
længere åbningstider, vil det indgå i bibli-
otekets overvejelser for fremtiden.

 
KUB Nord åbner officielt det nye studiemiljø 
medio marts og alle er velkomne uanset 
fakultetstilknytning.
 
Åbningen markeres den 14. marts kl 14 - alle 
er velkomne.

Med venlig hilsen
Jytte Kjærgaard Pedersen
Kommunikationskonsulent, Det Kongelige 
Bibliotek 

NYHEDER
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BASISGRUPPER

EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se hvornår du skal til eksamen og læs 
om de mange regler.

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er 

www.medicin.ku.dk/eksamen. 

Herfra kan man hente eksamensplanen for dette 
semester. Der er desuden links til rettevejled-
ninger, klagevejledninger og meget andet vigtig 
information om eksamen.

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 undervisn-
ing, vil du blive forsinket i dit studie. Er du på første 
studieår betyder udeblivelse fra obligatorisk under-
visning, at du ikke kan overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
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. Udeblivelsen 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 konsekven-
sen af, at du udebliver fra obligatorisk undervisn-
ing, at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed 
kan du ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? 

DELTAG I AL OBLIGATORISK UNDERVISNING.

OBLIGATORISKE 
STUDIEELEMENTER 
PÅ KANDIDATDELEN 
(STUDIEORDNINGEN AF 
2000)
For at kunne deltage i eksamen, er det en velkendt 
sag at man ofte skal havde bestået visse kurser eller 
øvelser. På kandidatdelen gælder det ofte kliniskeo-
phold eller udfyldes af en logbog. Men hvad kræves 
egentligt af dig som studerende?

Kliniske ophold
På kliniske ophold er der fremmøde svarende til 
fuldtidsarbejde. Ingen 80 % fremmøde regler! Det er 
tutor der beslutter om ovenstående er opfyldt. 

For at et kliniskophold bliver registreret kræves 
det, at tutor på afdelingen godkender ens ophold 
ved at underskrive kursusblanketten. Dette gør 
tutor ud fra om han mener ophold har været 
tilfredsstillende mht. fremmøde og kundskaber. 

Gør tutor opmærksom på, eller fornemmer man 
at der kunne være optræk til at tutor ikke vil god-
kende ens ophold pga. disse forhold, er det bedst 
hvis man i så vidt udstrækning som muligt kan 
dokumentere sit fremmøde. Det kan f.eks. være 
ved underskrift fra den læge man følger de enkelte 
dage. Kundskaber (kontakt til pt., samarbejde med 
øvrige personale etc.) er svære at dokumentere, 
og den generelle opfordringer er derfor at holde 
kontakte til tutor og forhøre sig om hvordan han 
mener det går. Man har også krav på, at der bliver 
holdt relativt hyppige møder med tutor – samt 
midtvejsevalueringer. 

Vælger tutor ikke at godkende et ophold kan den 
studerende klage over tutors afgørelse. Dette gøres 
skriftligt til studienævnet. Herefter vil studi-
enævnet beslutte hvorledes sagen skal behandles, 
ofte vil tutor blive afkrævet en skriftlig redegørelse 
for beslutningen. 
Har man personlige problemer i forhold til tutor 
eller har tutor udfyldt sin rolle utilstrækkeligt, 
kan der tages kontakt til studieadministrationen 
eller klinikledelsen – det anbefales dog altid at der 

EKSAMEN + HOST HOST 
= SYGEMELDING?
Det er vigtigt du husker at framelde dig 
eksamen rettidigt hvis du bliver syg. 
Ellers vil det komme til at tælle som et 
eksamensforsøg. Her kan du læse hvornår 
og hvordan du sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamenskon-
toret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Herefter 
skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og 
aflevere den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter 
eksamen. Lægeerklæringen skal indeholde lægens 
ydernummer og stempel, ellers er den ikke gyldig. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du 
skrive det øverst på lægeerklæringens forside.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

tages kontakt til tutor direkte mhp. på en løsning 
førend dette gøres.

Logbog
Logbogens formål er at dokumentere at den stud-
erende under sit ophold opnår en række konkrete 
kompetencer. Logbogen godkendes ved tutors 
underskrift på kursusblanketten. Alle kompetencer 
skal være gennemført før end tutor kan godkende 
logbogen – det er tutors ansvar at de studerende får 
mulighed for at lære de nævnte kompetencer. 

De enkelte semestres obligatoriske studieele-
menter:

7. semester
Kursus i blodtypeserologi, 7. semester.
Klinisk kursus i patologi (”obduktionskursus”), 
7. semester
Kursus i klinisk undersøgelsesteknik, 7. semes-
ter.
Klinisk kursus i medicin og kirurgi, 7. semester.
Klinisk kursus i medicin og kirurgi – logbog, 7. 
semester.

8. semester
Skriftlige opgaver i videnskabsteori, 8. semester.

9. semester
Kursus i medicinsk sociologi, 9. semester
Klinisk kursus i medicin og kirurgi, 9. semester.
Klinisk kursus i anæstesiologi, 9. semester.

10. semester
Kliniktimer i socialmedicin, 10. semester.
Klinisk kursus i psykiatri, 10. semester.
Klinisk kursus i neurologi, 10. semester eller 
Klinisk kursus i neurokirurgi, 10. semester.

11. semester
Valgfri kurser og ophold (VKO), 11. semester.

12. semester
Klinisk kursus i pædiatri, 12. semester.
Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik, 12. 
semester.
Klinisk kursus i almen medicin, 12. semester.

                         Forår 2008     

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 11-12 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag 10/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  
Onsdag 12/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard 
Onsdag 12/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen 
Torsdag 13/3 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard  
Mandag 17/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  
Mandag 17/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 19/3 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard  
Onsdag 19/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen  

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   
Tirsdag   0900 – 1000 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   

STUDIEVEJLEDNINGEN
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SPOTSALEN FORÅR 08

TA vagt Demo vagt

26-mar 13-17 Stine

04-apr 13-17 Irfan

10-apr 8-12 Stine

15-apr 12-16 Anna 12-14 Martin

21-apr 13-17 Irfan

23-apr 8-12 Christina

28-apr 12-16 Anna 12-16 Jon

02-maj 9-13 Irfan

06-maj 8-14 Stine 10-14 Jon

08-maj 12-16 Christina

13-maj 8-14 Irfan 10-14 Jon

14-maj 12-16 Anna 12-16 Jon

20-maj 14-18 Stine 14-18 Jon

22-maj 14-20 Christina 4 timer Jon

26-maj 8-16 Stine 10-16 Martin

27-maj 16-18 Anna 16-18 Martin

28-maj 2. Sem spot

30-maj 8-12 Irfan 10-12 Martin

02-jun 12-16 Anna 12-16 Martin

03-jun 3. Sem spot

20-jun (16-18) Anna (ev)

04-aug ? (tidspunkt kommer) 4 timer Martin

06-aug 2. Sem reeks

12-aug ? (tidspunkt kommer) 4 timer Martin

13-aug 3. Sem reeks

Introduktion til undervisning på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet

GRUNDKURSUS FOR 
UNDERVISNINGS-
ASSISTENTER
Pædagogisk Udviklingscenter Sund-
hedsvidenskab tilbyder et pædagogisk 
grundkursus for undervisningsas-
sistenter. 

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog 
og fælles diskussion - at give deltagerne 
redskaber, således at de efter endt 
kursus behersker case- og klasseun-
dervisning. 

VKO: Kurset tæller for 2 hele dage iflg. 
ny ordning.

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

Sted: Panum Instituttet

Undervisere: Ingeborg Netterstrøm, 
lektor, PUCS. Jørgen Theibel Øster-
gaard, konsulent, PUCS

Målgruppe:  Studenterundervisere ved 
Det Sundhedsvidenskabelige 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

STUDIETILBUD

WWW.CEKUKURSER.DK

CENTER FOR 
KLINISK 

UDDANNELSE
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 hi-
nanden

Sutur
Gennemgang af suturering i 

skadestuen, infiltrationsanal-
gesi og materialevalg, suturering 

på fantom, træning i enkeltsutur, 
fortløbende sutur og sutur med tilbag-

esting
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 discip-
lin. 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
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Nyt fra Demokratiske Medicinere
Hvad arbejder vi med i studienævnet lige nu?
Efter valget her i vinters er vi ved at være godt i gang med 
arbejdet i det nyvalgte studienævn. På studienævnsmødet 
tirsdag d. 11. marts skal Demokratiske Medicineres forslag, 
om en markant reduktion af arbejdsbyrden på 3. semester 
behandles, og på studienævnsmødet den 25. marts håber 
vi at få gennemført vores forslag, om at studienævnet skal 
nedsætte et IT-udvalg, der kan arbejde med at forbedre Ab-
salon, Syllabus, SIS, Punkt.ku og resten af Panums IT-jungle. 
Vi vil naturligvis informere mere, om hvad der sker i disse 
sager, når vi kommer lidt længere hen på foråret.

Hvad blev der af læseferien?
I efteråret skrev Demokratiske Medicinere her i MOK, at 
vi i studienævnet havde fået vedtaget et forslag omkring 
indførsel af 2 ugers læseferie på 1.-5- semester. Vi var glade 
for, at forslaget blev vedtaget, og derfor var vores skuffelse 
naturligvis stor, da en studerende gjorde os opmærksom 
på at skemaet for forårssemesteret, som sædvanlig, kun 
indeholdt få dage mellem sidste undervisningsdag og 
eksamen – særligt slemt står det til på 4. og 5. semester. 
Nu har vi fået undersøgt sagen lidt nærmere, og det 
lader til at være Panums sædvanlige bureaukrati, der har 
obstrueret læseferien. Af en eller anden grund har nogen 
af skemalæggerne valgt at se bort fra retningslinjerne 
om læseferie og bare lagt skemaet som de plejer. Når 
først skemaet er lagt, og lokalebookningen er overstået, 
er det desværre for sent at ændre skemalægningen for 
dette semester. Vi vil naturligvis tage sagen op igen, for 
at forsøge at sikre at læseferien endeligt rent faktisk bliver 
en realitet i efterårssemestret.

Denne her sag understreger en af de ting, der undertiden 
kan være virkeligt frustrerende i studenterpolitik på 

Panum, nemlig at bureaukratiet og kon-
servatismen er enorm. Enhver ændring 
af studieordninger eller planlægning 
tager lang tid at få gennemført, og der 
er altid et utal af personer, der arbejder 
for, at tingene skal forblive, som de altid 
har været. Alligevel oplever vi, at det ind 
imellem er muligt at få ændret nogle 
forhold til det bedre for de studerende 
– som det fx er lykkedes med indførsel 
af syge/re-eksamen. Vejen til ændringer 
kan nogle gange bare være særdeles tung 
bag Panums evige beton.

Hvad er studienævnet?
Kort fortalt styres medicinstudiet af studienævnet, der 
består af 5 underviserrepræsentanter og 5 studenter-
repræsentanter. Studenterrepræsentanterne vælges gen-
nem brev-afstemning blandt alle medicinstuderende en 
gang om året, ligesom underviserrepræsentanterne vælges 
blandt underviserne. Ved sidste valg til studienævnet fik 
Demokratiske Medicinere over 62% af stemmerne, svar-
ende til 3 mandater, mens Medicinerrådet (tidligere MSR) 
fik de resterende 2 mandat.

Det er studienævnet der, i samarbejde med dekanatet, 
bestemmer hvilke fag der skal undervises i, hvordan un-
dervisningen skal tilrettelægges, hvordan eksamen skal 
skrues sammen og hvilke andre regler der er gældende 
på studiet. Det er også studienævnet, der er ansvarlige 
for at tage stilling, når studerende søger dispensation fra 
reglerne – fx pga. sygdom, udlandsophold eller alternative 
studieplaner. Vi har som studerende i fællesskab derved en 
unik indflydelse, på hvordan studiet er skruet sammen.

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

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

www.DemokratiskMedicin.dk

Studenterpolitik

D I A G N O S E  S Ø G E S
Et nyskabende program på DR!

Så har vores allesammens yndlings TV-
læge gjort det igen! Et nyt og funklende 
program så dagens lys den forgangne 
onsdag. Peter Qvortrup Geisling har skabt 
et lødigt forum som på ingen måde er 
nærrigt eller påholdende med forkyndelsen 
af visdom. Rigets ypperste specialister gives 
nu muligheden for at brilliere med deres 
viden om obskure lægevidenskabelige 
problemstillinger.  Hér på MOK-redaktionen 
var vi glade for at se professorerne sidde 
skoleret, og lige som os andre underdanige 
studerende forsøge at virke oprigtigt 
begejstrede. 
I første program fortaltes den rørende 
historie om tvillingerne Helene og Louise, 
der med deres voldsomme intentionstremor 
altid har haft svært ved færdigheder så som 
at klæde Barbie®-dukker på, samt at dulle sig 
op med ansigtsmaling.  
Udredningsprogrammet bød på noget så 
ubehageligt som MR-scanning (her valgte 
den ene tvilling at udnytte  p.n. stesolid 
muligheden) og blodprøver (ren tortur). 
Men veloverstået disse strabadser, samt en 
tur i DR-byen hvor de mødte deres store idol, 
Sara Bro fra Hjerteflimmer, kunne diagnosen 
med en bundrutineret overlæges lethed 
og elegance stilles: Krabbes sygdom! - Og 
hvad er så det? For at undgå at du kl. 03.42 i 

skadestuen lige udenfor Lars Tyndskids mark 
overser denne vigtige diagnose, bringer 
MOK-redaktionen hér de vigtigste data (det 
du ikke så på TV):

Krabbes sygdom* 
Beskrevet af den danske neurolog Knud 
Krabbe i 1916.  Autosomal recessiv sygdom, 
med højeste incidens i Skandinavien. 
Sygdommen skyldes en stærkt reduceret 
aktivitet af enzymet galaktosylceramid 
ß-galaktosidase (de unge og hippe kalder 
det bare galaktocerebrosidase). Dette fører 
til en demyelinisering af hjernens hvide 
substans.  
De af os der interesserer os det mindste for 
patologi (der er mange penge i det, siger Fritz 
(Fritz er pato-overlæge på Riget)) vil hæfte 
sig ved at der samtidig ses de karakteristiske 
PAS-positive globoidceller. 
Sygdommen starter typisk før 6 mdr's alderen 
med psykomotorisk retardering, irritabilitet 

og kramper.  Døden indtræffer som regel før 
2-års alderen. (Helene og Louise må derfor 
have en særdeles mild form af sygdommen, 
konkluderer specialisterne. )
Har du først rejst mistanken om Krabbes 
sygdom, er vejen til diagnosen som følger: 
Der skal påvises stærkt reduceret aktivitet 
af galaktocerebrosidasen i leukocytter eller 
dyrkede fibroblaster.  
Genet for galaktocerebrosidase findes på 
kromosom 14. Blandt svenske patienter 
udgør en stor deletion over 75% af 
sygdomsallelerne, mens det i visse jødiske 
befolkninger er hyppigt med to missense 
mutationer.  Dette er næppe pensum.
Behandlingen er udelukkende symptom-
lindrende, der f indes ingen kurativ 
behandling. 

*skal du prale overfor sekretæren siger du i stedet 
i diktafonen: Globoidcelle-leukodystrofi.

SERVICE & STUDENTERPOLITIK
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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: Repræsentantskabsmøde
FADL, Københavns Kredsforening har fået nyt telefonnummer, så du kan fremover kon-
takte Sekretariatet på telefon: 
    
Sekretariatet er åbent for ekspedition:
mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-15.00 (frokostlukket kl. 12.30-13.00), torsdag kl. 13.00-
18.00. Fredag lukket!

Vigtigt!
Torsdag den 13. marts 2008  lukker 
FADLs Sekretariat ekstraordnært 
kl. 15.00 i stedet for kl. 18.00.

Du kan derfor træffe os i Sekretariatet 
denne dag i tidsrummet 13.00-15.00.

Desuden holder Sekretariatet lukket 
onsdag den 19.marts HELE DAGEN!

Vi er tilbage igen tirsdag den 25. marts 
- efter påskeferien.

Nyt telefonnummer!

Har du lyst til at sætte dit præg som ny 
tillidsrepræsentant i FADL?

FADLs tillidsrepræsentanter varetager 
medlemmernes interesser, hvor vi blandt 
andet:

Fungerer som bisidder, når et medlem 
indkaldes til en evt. klagesamtale på 
Vagtbureauet

Hjælper til med at undersøge regler og 
rettigheder for stud.med. og FADL-vagt, 
når man arbejder under forskellige 
forhold

Deltager i ansættelsessamtaler ved 
indsupplering på faste hold

Deltager i lodtrækning, når der skal 
indsuppleres på fx stikkerhold

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er 
problemer med sikkerheden i arbejdsmil-
jøet.

•

•

•

•

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:

Udarbejdelse af oplæg vedrørende 
tillidsrepræsentanternes arbejde 
til brug på FADLs hjemmeside og i 
brochurer.

Involvering i opfølgningsmodulet på 
SPV-kurset

Regelmæssige møder med 
Vagtbureauet, hvor vi diskuterer 
vagttagernes arbejdsforhold og de 
medlemmer, som er omfattet af 
problemstillinger

Revidering af Vagtbureauets instrukser

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsen-
tanter, som ansættes for 1 år ad gangen. Vi 
mødes 4-5 gange i løbet af et semester, hvor 
vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle 
sager.

Arbejdsbyrden er ca. 15 timer pr. semester, 
men kan variere efter, hvor mange projek-
ter, vi har gang i. 

•

•

•

•

Vær opmærksom på, at du som tillidsre-
præsentant selvfølgelig har tavshedspligt.

Afl ønning sker med VT-grundløn. 

Krav til ansøgere: 
Du skal:

Være medlem af FADL
Have bestået SPV-kursus
Semestertrin er underordnet

Første tillidsmøde forventes afholdt i 
august.

Send din ansøgning til kkf@fadl.dk.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. april 
2008 kl. 12.00. 

Med venlig hilsen 

Københavns Kredsforening

•
•
•

Tillidsrepræsentant i FADL

Forelæsning om Klinisk hypnoterapi som anæstesi 
ifm. operationer
Dansk Selskab for Klinisk Hypnose arran-
gerer forelæsning af Dr. Marie-Elisabeth 
Faymonville, som er professor i anæstesi 
ved Universitetshospitalet i Liege i Belgien. 
Temaet er ”Klinisk hypnoterapi som anæ-
stesi i forbindelse med operationer”.

Forelæsningen holdes fredag 11. april 2008 
kl. 16.00-18.00 i Lundsgaard Auditoriet, 
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 
København N. 

Der er offentlig og gratis adgang til forelæs-
ningen.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose (DSKH) 
er et tværvidenskabeligt selskab for læger, 
psykologer, tandlæger, jordemødre, syge-
plejersker, fysio- og ergoterapeuter i Dan-
mark, som arbejder med klinisk hypnose. 

3520 0250.

KREDSFORENINGEN
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FADL indgår ny overenskomst for studenterundervisere

Sent fredag eftermiddag kunne FADL, SUL 
og Finansministeriet underskrive en aftale 
om fornyelse af overenskomsten for studen-
terundervisere og studievejledere. 

Aftalen betyder i stil med resten af CFU-om-
rådet reallønsstigninger til alle medlemmer, 
samt en række konkrete forbedringer på 
området. Samlet har vi fået knap 2 millio-
ner ekstra ud af forhandlingerne ift. sidste 
omgang. 

Det betyder også, at man som studenterun-
derviser nu samlet set får højere løn end en 
færdiguddannet timelønnet underviser

Pension og faglig opkvalifi cering
Hovedpunkterne i aftalen er indførslen af 
en pensionsordning på området med start 
1. april 2009, samt opstart af et projekt i 
det kommende overenskomstperiode med 

fokus på efter- og videreuddannelse af 
studenterundervisere med pædagogiske og 
didaktiske kurser. 

Når aftalen indeholder midler til videre ud-
bygning og forbedring af den undervisning, 
der gives på universiteterne, ser vi det som 
en fortsat tillidserklæring til det under-
visningsarbejde, som mange studerende 
varetager rundt omkring i landet. Midlerne 
vil give mulighed for, at man som undervi-
ser fremover sikres en ordentlig platform for 
at udføre sin undervisning samtidig med, at 
man foretager løbende opkvalifi cering. 

Endvidere ændres stillingsbetegnelsen 
“teknisk assistent” til “studentermedhjælp” 
for at sikre, at studerende placeres i den rette 
kategori ude på institutterne. Kategorien har 
de sidste par år dækket en del arbejde, der 
ikke var teknisk i natur, og har derfor givet 

anledning til en del forvirring. 

CFU-aftaler
Udover de ovenstående forbedringer er der 
en række konkrete punkter som følge af æn-
dringer af generelle CFU-aftaler. De aftaler 
følger vi op på i den kommende tid, men 
allerede nu kan vi sige, at barns 2. sygedag 
er med i pakken. 

I den kommende uge følger vi op på re-
sultatet, så du kan se de reelle procentvise 
stigninger i din løn over de kommende tre 

år. Det sker på www.fadl.dk.

Morten Andresen
Formand for FADL, 

Københavns Kredsforening

Overenskomsten for studenterundervisere og studievejledere underskrives

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

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

A N N O N C E R

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

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.

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

Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafde-
lingerne og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.
 Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 
- 7.30) alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 

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 pro-
gram 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

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET
2 børneventilatører søges til permanenthold 
4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit.

Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, 
hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os 
at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, 
stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du 
vil især komme til at passe præmature, børn født af 
mødre med diabetes, samt børn i cpap.

Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
Min 250 vt-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke 
BVT kursus, forpligtes du til tage førstkommende 
BVT kursus (lønnet).
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der 
er som regel 40 %  av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 
4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 
vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og 
afdelingen, skal du kunne blive på holdet min1 
år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnede følgevagter):
- 5 følgevagter med holdmedlem 
- 2 med sygeplejerske
- 2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i VT-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvungne 
vagter over jul og nytår.
Ansøgningsfrist: Fredag den 28. marts 2008 kl. 10.00 
via fadlvagt.dk –

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet 
på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder Galina Semenisina, tlf: 26229174
Email: galina@stud.ku.dk

•
•
•

•

•

•

•

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 telefonvisita-
tion med rådgivning om sygdom, i det omfang 
man er kompetent til det, tidsbestilling, di-
verse sekretær opgaver, som indscanning 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 uddan-
nelseslæger.

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 oven-
nævnte datoer) 2179 5859 eller på mail: 
annetter@dadlnet.dk.

Ansøgningsfrist: 25-03-08

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

VAGTBUREAUET
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SAMARBEJDE 

OG VÆRDIGHED

om borgersamarbejde 

i den off entlige sektor

REDIGERET AF LILLY JENSEN OG SVEND ERIK JENSEN

Ligeværdighed i borgersamarbejde i den off entlige 

sektor er et ideal, som i praksis kan tilstræbes og 

praktiseres, hvis begge parter går ind til mødet med 

en klar bevidsthed om betingelserne. Bogen skaber 

klarhed om, hvad ligeværdigt samarbejde vil sige, 

og den giver samtidig en karakteristik af ligeværdigt 

samarbejde, så det teoretisk og praktisk bliver mere 

forståeligt.

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

276 SIDER 
KR. 268,- 

(VEJL.)

Stellate Stellas fornemmelser for synd     - Del 4
Kære dagbog.

Så er endnu en uge fl øjet af sted på Blegedammens 
videnshøjborg. Ugen har været lidt op og ned i forhold 
til Karsten.. Det er som om, at han engang i mellem 
forsøger at skubbe mig ud i 4. orbital, mens jeg mener 
at jeg naturligvis burde være helt inde i 1. orbital. 
Studiet går forrygende. Det er skønt med det dejlige 
bibliotek, hvor man virkelig kan få læst igennem. Jeg er 
nok blevet hjulpet en del af mine gode kemikundskaber, 
så jeg har kunnet koncentrere mig om humanbiolog-
ien, som jeg fi nder særdeles interessant og lærerig… 
I næste uge tager vi fat på Centralnervesystemet og 
der skal jeg virkelig være up-front for et af de emner 
jeg synes er mest interessant rent forskningmæssigt 
er Neurokirurgi. 
Nok om alt det faglige. Her kommer lidt om min 
weekend. Det startede super med en tur i vores kære 
fredagsbar. Heldigvis var der ingen bordfodbold denne 
gang, men derimod tog Karsten sig god tid til at svinge 
mig rundt på dansegulvet. Vi var der stort set hele 
aftenen – kun afbrudt af mine ture på ”the ladies room” 
og små korte ture, hvor vi nød den dejligste cider og 
Smirnoff  Ice stort set ad libitum…
Efter fredagsbaren var tiden moden til et besøg i 
Karstens Bo-bedre inspirerede lejlighed, hvor stem-
ningen mellem os blev endnu mere intens end nogen 
sinde før. Min hjerterytme var ekstrem takykard. Det 
svimlede og sortnede helt for mine øjne inden jeg efter 
en lang nat i Karstens store stærke arme endelig kunne 
overgive mig til søvnen. Samtidig var Karsten så fl ink 
at invitere mig på en lille søndags date i Valbyhallen, 
hvilket jeg naturligvis var helt klar på.
Lørdag var det igen tid til studier og jeg fi k læst rigtig 
meget, hvilket var befriende. Selvom man har læst 
meget i løbet af ugen kan man jo godt læse lidt mere. 
En klog mand, min far, sagde engang til mig: ”Danmark 

har kun et råstof og det er uddannelse.” Dette har jeg 
tænkt meget på siden og altid husket på, når det bliver 
kedeligt at studere.
Karsten ville underlig nok ikke ud med, hvad vi skulle 
men jeg sprang op på min cykel og kørte mod Valbyhal-
len. Da jeg nærmede mig mødtes jeg med Karsten og 
han virkede underlig og hemmelighedsfuld, men det 
skulle åbenbart være en overraskelse. Da jeg endelig 
kunne skimte Valbyhallen så jeg at det lignede et 
Kræmmermarked af jyske dimensioner og Karsten 
bekendtgjorde for mig, at det skam var en udstilling 
ved navn: Erotic World. 
Det synes jeg umiddelbart lød lidt vulgært, men jeg 
synes samtidig man har pligt til at være åbensindet, 
hvorfor jeg gik med ind.
Velankommet åbnede der sig en helt ny verden for mig, 
hvor live shows, dildoer, pisk og S/M var vigtige nøgle-
ord og pludselig måtte jeg sige til mig selv: ”Drømmer 
jeg eller er jeg vågen” for der midt i Valbyhallen stod 
min mor og far og så på sexlegetøj. De så mig og jeg så 
dem, så der var ikke andet for end at gå over at hilse 
og præsentere Karsten for dem. De fortalte mig, at de 
såmænd bare var her fordi de ville besøge mig og gøre 
et stop på vejen. Jo tak men skulle det være lige midt 
i Valbyhallen? Kunne de ikke have valgt et andet og 
mere passende sted? Alt i alt blev det dog en hyggelig 
dag for vi forlod hurtigt stedet alle sammen og tog til 
Big-bowl i Valby for at hygge os og spise buff et…
Jeg er dog ret sikker på, at næste gang Karsten og jeg 
skal i Valbyhallen så tjekker jeg lige inden, hvad mine 
forældre har af planer.

Mange QnUzZzZzZeR og MøZ
Stella 

JUPITERSTUDIET 
SØGER KOLLEGA 
TIL TELEFONVISITS 
SAMT FORFALDENDE 
PAPIRARBEJDE:
Kunne du tænke dig at udføre telefonopfølgning 
hos deltagerne i et stort kardiovaskulært inter-
ventionsstudie.  

Du vil skulle indsamle data om sygdomme 
og medicin.
Det er en fordel, hvis du er på 7. semester 
eller derover, har lidt klinisk erfaring og er 
udadvendt.

Vi forventer, at du kan arbejde ca. 6-8 timer 
om ugen. Når du er oplært, kan du selv 
vælge, hvornår arbejdstiden skal være. 
Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk 
Afdeling på Herlev Universitetssygehus.

Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV senest 17/3 2008 
til 
Afdelings- og projektsygeplejerske 
Anne Lene Oxlund 
på anleox01@heh.regionh.dk

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

Annoncer

NOVELLE & ANNONCER
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HJÆLP SØGES TIL 
UDTAGNING AF 
FEDTBIOPSIER
På Institut for Human Ernæring, Frederiksberg 
(LIFE, KU) skal vi til at opstarte et nyt kostinter-
ventionsstudie, hvor vi bl.a. skal udtage fedtbiop-
sier hos 52 moderat overvægtige postmenopausale 
kvinder x 3 i løbet af det næste års tid. 

Fedtbiopsier vil blive taget 3 dage om ugen på 
mandage, tirsdage, onsdage og torsdage i tid-
srummet ca. fra ca. kl. 8 - 9 om morgenen (2 fp 
pr. dag) med opstart i maj måned.

Vil du hjælpe os med det? 
Oplæring vil finde sted.

Vi er også interesserede, hvis du bare kan en 
enkelt dag om ugen.

For mere info - kontakt 
Nathalie Tommerup Bendsen (PhD-studer-
ende)
Tlf.: 3533 3633 
E-mail: nathalie@life.ku.dk

FÆRDIG LÆGE TIL 
SOMMER?
Sommerferievikarer søges til Medicinsk Afdeling 
på Helsingør sygehus. 

Varighed 1-3 måneder. 

Bred medicinsk afdeling, hvor du ser og lærer 
alt. 

Ekstra betaling for frivilligt merarbe-
jde. 

Kontakt venligst 
overlæge Niels Ralfkiær 
på tlf. 4829 2303
 eller mail: nra@noh.regionh.dk 

eller send en ansøgning med alm. post til 

Helsingør Hospital, 
Medicinsk Afdeling, 
Esrumvej 145, 
3000 Helsingør.

Vi glæder os til at høre fra netop Dig!

STUDENTERJOB I 
FORSKNINGSAFDELING PÅ 
BBH
Vi er i gang med et stort europæisk forskningsprojekt der 
har til formål at udviklet et computerbaseret, interaktivt 
spørgeskema til måling kræftpatienters symptomer og 
problemer. 

Hertil søger vi medicinstuderende til at gennemgå og 
kode journaler, interviewe kræftpatienter om deres 
forståelse af nyudviklede spørgsmål, udsende spørgeske-
maer, indtaste data m.m. 

Journalgennemgangen vil primært foregå på Rigshos-
pitalet. Interviews vil foregå enten i patientens afdeling 
eller hjem eller pr. telefon mens al øvrigt arbejde primært 
vil foregå på Forskningsenheden ved Palliativ Afd. på 
Bispebjerg Hospital. Forskningsenheden består pt. af 8 
fuldtidsforskere og 6 studentermedhjælpere.
Hvis relevant, vil der være mulighed for at skrive opgaver 
og/eller artikler baseret på dele af projektet.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, være ophyggelig 
og samvittighedsfuld, samt have lyst til både at kom-
munikere med patienter og at udføre mere rutinemæs-
sige opgaver.

Henvendelse til:
Morten Aa. Petersen, 
Forskningsenheden ved Palliativ Afd. 
Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 31 20 25, 
email: map01@bbh.regionh.dk 

eller
Mogens Grønvold, 
Forskningsenheden ved Palliativ Afd. 
Bispebjerg Hospital.
Telefon: 35 31 35 24, 
email: mg02@bbh.regionh.dk 

STUD. MED. SØGES TIL NORDENS FØRENDE ALARMCENTRAL.
Du kommer til at sidde i frontlinjen i et internationalt miljø, hvor du bliver kontaktet af folk fra hele 
verden vedrørende deres problemer. Det går fra, at du arrangerer hjælp for en bilist, der har problemer 
med sin bil i Tyskland, til at du hjælper en familie, der er blevet ramt af en tsunami. Vi assisterer i alle 
typer sygesager. 

Send os din ansøgning og CV til job@sos.dk. 

Din profil
Du har gennemslagskraft og er god til at håndtere 
stressede situationer. 
Du trives med at have ansvaret for andre men-
nesker.
Du er god til sprog. Du taler flydende engelsk 
og yderligere et sprog. Vi er alarmcentral med 
svenske, norske, finske og danske kunder, så hvis 
du ikke allerede har erfaringer med dansk, norsk 
og svensk, skal du være indstillet på hurtigt at 
lære dig det.
Vi er særligt interesserede i studerende, der er 
gode til tysk, fransk, italiensk, islandsk mm. 
Vi søger i særdeleshed norske studerende  
Du kan arbejde fuldtid i sommerferien samt evt. 
resten af året/studietiden som studentervikar.
Du kan lide aften- og weekendarbejde, for vi har 
åbent døgnet rundt

•

•

•

•

•
•

•

Vi søger medicinstuderende her og nu – til kur-
susstart 1/4. 
Der bliver et lønnet eftermiddagskursusforløb 
kl. 16-21

Interesseret?
Har du spørgsmål så kontakt 
Gruppeleder Brian Kristensen 
6165 8306 

eller 
gruppeleder Adam Hvid 
3848 8304 
eller 6167 8610.

ANNONCER
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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 2.750 kr + 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.

IMCC EXCHANGE HOLDER MÅNEDSMØDE

I IMCC-LOKALET TORSDAG D. 13/3 kl  15.30

Nye ansigter der har lyst til at være med i Exchange eller 
bare høre mere om hvad vi laver er meget velkomne! 

Yderligere ligger vi inde med et restlager af 
kinesiske kager og tyrkisk æblethe vi skal 
have udtømt.

BASISGRUPPER

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 11, 2008
Vi går lige på føljetonen:
Gudstjenesten V: Forspil og andre gode begyn-
delser

Helt nøgen kom Caroline ud af badet. Hun havde 
været i kirke i går, og nu rødmede hun, fordi hun 
erindrede gudstjenesten begyndte med et forspil 
og samtidig kom hun til at tænke på sin kæreste 
og nogle andre forspil. Hun var vel ikke nogen 
god kristen, når hun fik den slags associationer, 
tænkte hun. 

Men så huskede hun pludseligt at præsten, efter 
gudstjenesten havde sagt ”Som mange gode ting, 
begynder gudstjenesten med et forspil, et prælu-
dium – som er det latinske ord vi bruger. Hun 
havde ikke opdaget, at han faktisk var fræk. Gud-
stjenesten havde ellers været en god oplevelse, især 
fordi hun ikke forventede at bliver underholdt, men 
blot tog alting som det kom. Og så havde hun jo sat 
sig for at finde ud af, hvad meningen var, hvorfor 
gudstjenesten var som den var. Det meste var pga. 
tradition, sammenhængen og de enkelte dele var 
meget gamle og udviklede sig langsomt. 

Efter gudstjenesten havde hun igen talt med 
præsten, som havde forklaret hende om 1. del af 
gudstjenesten. Det var læsningerne fra Biblen 
som fyldte. Der var tre læsninger: et fra Det gamle 
testamente og så en fra et af Paulus breve og så en 
fra et af evangelierne. De tekster man læste var et 
udvalg som hed tekstrækker og der var to sæt, et 
meget gammelt sæt som man brugte i ulige år og et 
nyere som man brugte i lige år – som i år. 

Men det som hun havde fundet interessant, var 
at teksterne på en måde spejlede hinanden. I 
hvert fald teksten fra Det gamle testamente og 
teksten fra evangeliet. Præsten havde fortalt, at 
man i oldtiden og middelalderen forstod Det gamle 
testamente som profetier om Jesus. Læsningen fra 
Det gamle Testamente havde handlet om hvordan 
Abrahams kone Sara, havde fået en søn – selvom 
hun for længst havde passeret overgangsalderen, 
fordi Gud ville det. Og evangeliet handlede om at 
Maria på lignende måde var blevet gravid, selvom 
hun var jomfru, fordi Gud ville det. Sådan var det 
ofte med teksterne, sagde præsten. For Caroline 
var det en fremmed verden, der begyndte at åbne 
sig. Men hun havde svært ved at se, hvad det havde 
med hendes liv at gøre. Det kan vi tale om efter 
påske, sagde præsten. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen

FEV - “På (u)sikker grund – valg og 
afgørelse i eksistens og videnskab” v. 
Anne Mette Fruelund Andersen

Tid: Onsdag 12. marts
Sted: Købmagergade 44, Aud. 1 (ind i gården til 
højre)

Videnskaben er i dag grundlaget for beslutninger i 
samfundet – og i alle menneskers liv ind imellem. 

Men ofte er der en masse vi ikke ved og ikke har 
tid til at undersøge, eller måske ikke kan finde ud 
af. Den risiko, vi løber på egne og andres vegne, 
kan være stor, og der er ukendte konsekvenser, 
som vi ikke kan tage stilling til – men vi skal al-
ligevel vælge! Videnskab og eksistens har noget 
tilfælles: Vi skal nemlig træffe etiske beslutninger 
i situationer, hvor fakta er usikre, værdier omdis-
kuterede, indsatsen høj og beslutninger hurtigt 
påkrævede.

Genetisk testning og rådgivning er et eksempel 
på, hvordan videnskaben er uomgængelig i vore 
moderne liv: Hvis en bestemt sygdom forekommer 
med stor hyppighed i en familie, kan den enkelte 
måske blive testet for sin egen risiko for at blive 
syg. Og denne viden kan få enorm betydning for 
forholdet til videnskaben som sådan, forholdet 
mellem familiemedlemmer og forpligtelser over for 
andre mennesker – f.eks. om man altid skal dele 
sin viden med dem?

Derfor er genetikken oplagt som udgangspunkt 
for at diskutere, hvordan naturvidenskaben er i 
verden og påvirker den. Men den viser også, at 
videnskaben påvirkes af det krav om etik, der er i 
dag. Selve videnskabsbegrebet ændres af måden, 
der drives videnskab på i dag, og af samspillet 
mellem samfund og videnskab

Anne Mette Fruelund Andersen er cand. theol. fra 
Aarhus Universitet og har netop forsvaret sin ph.d. 
med titlen Ansvarsetik, videnskab og eksistens, 
– etiske aspekter af genetisk testning og genetisk 
rådgivning i forhold til bioetikkens rolle i den ’post-
normale’ videnskab. Oplægget tager udgangspunkt 
i det arbejde. 

Hvis du vil vide mere om Forum for Eksistens 
og Videnskab eller optages på vores mailingliste, 
så kan du kontakte Studenterpræst Nicolai Hal-
vorsen: pnh@adm.ku.dk.

Studiekreds om ateisme og 
religionskritik.
Næste gang er onsdag den 2. april. 
For info: 
se i kalenderen på 
www.sund.ku.dk/praest eller pnh@adm.ku.dk

Strikkecafeen Den Røde Tråd 
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
For info: 
hjemmesiden, 
på 35 32 70 94 
eller lotz@adm.ku.dk
Lise Lotz, akademisk medarbejder
 

Studenterpræsten står til rådighed for 
personlige samtaler
Kom i studenterpræstens træffetid på Panum 
(tirsdag 12-14, torsdag 11-13) eller bestil 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 kan tilmelde dig 
vores nyhedsbrev og løbende blive orienteret om 
arrangementer mm.

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94

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
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D.  25 .  januar  2008 
bragte Varsity, som er 
Cambridges underlødige 
svar på MOK, en artikel 
der  byggede  på  en 
undersøgelse af det 
engelske universitets 
studerendes sexliv.

Undersøgelsen byggede 
på mere end 1.000 stu-
derende, og viste, at de 
medicinstuderende var 
den mest sexuelt aktive 
faggruppe, og således var 
de matematiske og teologiske stud-
erende overlegne.
Som konsekvens af artiklen beslut-
tede vi på redaktionen, at undersøge 
præcis hvor aktive de medicinstu-
derende på KU er på lagenet eller 
i køkkenet, og om der er enkelte 
fraktioner af medicinstuderende, der 
skiller sig signifi kant ud.
De medicinstuderende skulle svare 
på spørgsmål som: ”Hvad bruger du 
når du onanerer?”, ”hvor ofte har du 
behov for sex?”, ”hvad er dit karak-
tergennemsnit?” og ”hvor kommer 
du fra?”.

På baggrund af sexundersøgelsen, 
der har ligget på MOKs hjemmeside 
de sidste par uger, bringer vi her et 
udpluk af de statistiske godbidder.

Kigger man på sammenhængen mel-
lem hvilket karaktergennemsnit de 
studerende har og hvor meget sex 
de dyrker, kan den kvikke studerende 
ånde lettet op, -sinken ligeså. Un-
dersøgelsen peger med al ønskelig 
tydelighed på, at der absolut ingen 
sammenhæng er mellem karakter-

gennemsn i t , 
og mængden 
af sex den stu-
derende kan 
rage til sig. Dog 
kunne noget 
tyde på, at de 

høje karakterer giver pote, men dette 
er ikke signifi kant. Da nul-hypotesen 
var, at alle studerende uanset kara-
ktergennemsnit får samme mængde 
sex, kan vi ikke forkaste nul-
hypotesen.

Vi har også analyseret, om 
der skulle være enkelte 
semestre, hvor man er hel-

digere end andre. Ifølge vores un-
dersøgelse er det på midtersemes-
trene, nærmere betegnet fra 5. til 
8. semester, man kan forvente at få 
mest sex. Studerende på 11. og 12. 
semester scorer også højt på sexom-
eteret, hvorimod der er langt mellem 
snapsene hvis man går på 9. eller 10. 
semester.
En plausibel forklaring 
kunne være, at man sjældent 

er hjemme når 
man er i klinik 
på 9. semes-
ter og at psy-
kiatrikurset og 
neurologibogen 

på 10. semester kan gøre selv en no-
torisk nymfoman frigid.

I undersøgelsen har vi også prøvet 
at fi nde ud af, hvor stort et behov de 
studerende har for sex, og herunder 
også hvor tit de onanerer. I analysen 
ser det dog ikke ud til, at de medicin-

studerende har ekstreme behov for 
sex, hverken høje eller lave. 
Dem der får meget sex ona-
nerer sjældent og omvendt. 
Studerende der får mere 
sparsomme mængder sex 
onanerer mere.
Dog sås fl ere eksempler på studer-
ende der har så store behov for at 
onanere, at den eneste praktiske 
løsning er at onanere under forelæs-

ningerne.

Kigger man på de stu-
derendes geografiske 
oprindelse i sammen-
hæng med hvor meget 

sex de får, kan 
man slutte at 
dem der kom-
mer nord-fra, 
sjældnere får 
se x  end  an -
dre (Sverige er selvfølgeligt 
undtaget!). Kommer man fra Norge, 
Island eller Nordjylland har man 

sværere ved at få bon i 
den varme.

I den sidste analyse vi har 
valgt at bringe, har vi un-
dersøgt om mængden af 
sex hænger sammen med 
den studerendes alder. 

Efter undersøgelsen er vi på redak-
tionen overbevist om at en 23 årig 
medicinstuderende alt andet lige vil 
få præcis lige så meget sex som en 
30 årig.
Man kunne forestille sig, at de unge 
studerende har mest held i sprøjten 
til fredagsbarene, mens de ældre har 
valgt den mere sikre løsning og lever 
med villa og vovse (den stakkel!).

Vi har til gengæld ikke kunne un-
dersøge om sexmængden for den 
enkelte medicinstuderende varierer 
hen igennem livet, da dette kun er et 
spørgeskema og ikke en  retrospektiv 
kohorteundersøgelse.
Alt i alt har vi fået kortlagt de studer-

endes aktuelle aktiviteter eller man-
gel på samme. Undersøgelsen viste 
nemlig, at 3,53% af de studerende er 
jomfruer, mens hele 2,35% er i tvivl 
om hvorvidt de er jomfru.
På grund af undersøgelsen blev 

redaktionens sexuelle 
nysgerrighed pirret, 
og fl ere spørgsmål er 
efterfølgende begyndt 
at trænge sig på. Derfor 

vil vi gerne samle enkelte individer til 
fokusgruppeinterview i behagelige og 
afslappede omgivelser og efterlyser 
på den baggrund de medicinstuder-
ende der passer på de beskrivelser 
der vises på disse sider.
Kan du nikke genkendende til en af 
annoncerne bedes du kontakte far 
på: far@mok.info

MOKS STORE SEX-SURVEY - RESULTATET!

EFTERLYSNING: 
Drengene på redaktionen 
vil gerne høre mere om 
to-hånds teknikken der 
fungerer til UG. Skriv til 
far@mok.info

ØNSKES: 
Svensk studine mellem 18 og 
24 år med karaktergennemsnit 
på under 2 og som dyrker sex 
minimum en gang dagligt med 
løs partner og i øvrigt bruger 
”alt hvad der er i nærheden” ved 
onani. Skriv til far@mok.info

SØGES: 
Ortodoks islænding på 8. semester 
som udelukkende onanerer hos 
sine venner og på Panum Institut-
tet. Skriv til far@mok.info

SØGES: 
Kvinde fra region Syddanmark 
som er overfølsom overfor sex, og 
onanerer et par gange pr. forelæsn-
ing. Skriv til far@mok.info

EFTERLYSNING: 
Mand mellem 25 og 29 år fra 4. 
semester, der prøver at skære ned 
på kvantiteten af sex. Skriv til 
far@mok.info

EFTERLYSNING: 
Jomfru fra Norge der ikke er tilfreds 
med kvaliteten af sin partner. Skriv til 
far@mok.info

SØGES: 
Mand fra region hovedstaden på 10 
semester. der er gift men har flere 
partnere. Skriv til far@mok.info

EFTERLYSNING: 
Kvinde fra region hovedstaden, på 
12. semester der onanerer med sit 
pas. Skriv til far@mok.info

15151515
sex de får, kan 
man slutte at 
dem der kom-
mer nord-fra, 
sjældnere får 

selvfølgeligt 
undtaget!). Kommer man fra Norge, 
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