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Det sker i ugen Tryk: 

 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.         issn 0907-5658 
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. kantinen
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 !!! 
(for indlæg til MOK der udkommer om onsdagen)
Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.info og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: Fase 2 Fest

Onsdag:  MOK nr 22, årgang 40 udkommer
  GIM månedsmøde kl. 16
  SATS månedsmøde kl. 16.15
  Præstens studiekreds

Torsdag: GIM foredrag om akupunktur kl. 16.
  MR-møde kl. 16.15
  Sehat månedsmøde kl. 16.
  MSF foredrag kl. 15.30 i Dam
  Præstens strikkecafé kl. 15.30  

Fredag: Lang Fredagsbar, husk madpakke (helst ikke  
  æg eller makrel, det lugter så klamt) (Heller 
  ikke hvidløg) (- også klamt!)

Lørdag: Kaffe og kage til donor-dag ved lille trianglen
  
  Fase 2 fest - hahaha ingen adgang for de små
  

Søndag: Gør noget godt for dig selv, fx. få en ryg-
  voksning, et lavement, se fredagsbio på dvd, 
  køb noget smørrebrød og spis det med det 
  samme, eller opvarm det senere... 
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Sidste tilmeldingsfrist til bordfodboldturnering

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15

Denne  redaktion

MOK

Hørt på MOK: Jeg har lært at slå kunstige bøvser. 
Det har jeg også kun brugt 15 år på at lære. De 
er ikke så store, men de er der... *bøvs* - man 
far sagde: "det kan da ikke være rigtigt at du 
ikke kan slå kunstige bøvser" - og så lærte 
han mig det.
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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)
Dækker Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde og Køge hospitaler.
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)
Dækker Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, Nykøbing Falster og Slagelse hospitaler.
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)
Dækker Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Holbæk og Helsingør hospitaler
KAS Herlev, Lægetårnet 101
SKU-Herlev@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

REDAKTIONELT

Forleden vandt Martin fra Ørum 
det overordentligt interessante un-
derholdningsprogram X factor. Hvor 
heldigt, vil nogen sige. Aftalt spil, vil 
andre sige. Sikken en fed sang, vil en 
tredje gruppe sige, men denne vil for-
mentlig ikke være ret stor, og primært 
bestå af tonedøve teenagepiger, der 
lader Martins drengede charme in-
fluere på deres dømmekraft. Her på 
MOK har vi tilladt os at forsøge at 
spå om fremtiden, og har fabuleret 3 
forskellige mulige fremtidsscenarier 
for Martin:

1. scenarium
Martins første single ”the 1” bliver en regulær fiasko, fordi det 
er så underlødig en sang, men til gengæld bliver 2.singlen et 
kæmpe hit, ikke mindst fordi de på en eller anden måde fik 
Timbaland ind over den. Martin ligger nr. 1 på Boogielisten i 
flere uger i træk, og selv MTV spiller hans sang til døde. En 
dag får Remee en fed idé, og lancerer Martins musik i udlandet. 
Martin stryger til tops i Sverige, Japan, England og ikke mindst 
USA. Drengen bliver sendt på verdensturné som opvarmning 
for Justin Timberlake, men pøblen har øre for Martins nasale 
klang, og året efter er det den anden vej rundt. Efter nogen 
tids pres fra hans ellers tidligere så dedikerede fanskare, bliver 
Michael Jackson nødt til at afgive titlen som ”King of Pop” til 
Martin. Martin lader sig dog ikke nøje 
med kun at blive hørt, og gør som alle 
de andre: får en karriere på det hvide 
lærred. Martin viser sig hurtigt at være 
et kæmpe skuespiltalent, og tjener 
kassen i Hollywood. Han sørger også 
for hurtigt at få fat i den obligatoriske 
supermodel-kæreste, og lever resten af 
livet i sus og dus.

2. scenarium
Martins kommende par singler bliver 
tvivlsomme hits på P3 og DR Coco. 
Andre radiokanaler der er afhængige 

af en nogenlunde stabil lytterskare, 
opdager dog hurtigt at der ikke er busi-
ness i at spille den slags lort. Martin 
spiller en enkelt udsolgt koncert i Vega, 
men derefter ebber succesen langsomt 
ud med enkelte gratis-optrædender 
i Rødovre-centret, Fields og andre 
stormagasiner, for at ende med fores-
tillinger til børnefødselsdage i Ørum. 
Martin husker at han dog har sin 9. 
klasses eksamen at falde tilbage på, og 
får sig et job i den lokale Føtex som ham 
der siger ting over højtalerne. Senere 
vender Martin dog tilbage til Showbiz, 
først i forbindelse med dokumentarser-

ien De Unge Mødre, hvor han får gjort en 14-årig med rogn, 
og mange år senere ved auditions til en revival af det gode 
gamle show X factor, men hér bliver han dog mest kendt som 
ham der synger ”mæ” i stedet for ”me”.

3. scenarium
Martins karriere tager en flyvende start! Han rejser land 
og rige rundt, og optræder for fulde huse i Parken, Forum 
Horsens og andre store spillesteder. Han bliver fulgt rundt 
af sin egen fanklub af teenagetøser, som han dog heller ikke 
er bange for at invitere med backstage. Pladeindustrien er 
ferm til at udnytte den stakkels drengs store popularitet, og 
Martin medvirker i samtlige tv-programmer han kan komme i 

nærheden af. Presset stiger på knøsen, 
sangkarrieren begynder at briste. Den 
tidligere popstar Jon melder sig som 
surrogat-storebror for drengen, men 
kan ikke stå for fristelsen ved det vilde 
liv og leder Martin ud i noget seriøst 
snavs med løsagtige piger og overflod 
af hårde stoffer. Basim og den fallerede 
skuespiller Robert Hansen kommer 
dog og hjælper dem af med nogle af 
stofferne. Drengene opdager hurtigt 
glæderne ved den nyindførte gratis-ud-
deling af heroin, og det hele ser ud til 
at ende i ren tragedie. Gudskelov bliver 
pop-produceren Remee en dag mindet 

X-FACTOR TIL FOLKET

MOK-redaktionens råd til Martin:

Spis mindre - Mav

Hvis du kan tjene penge på at synge, så drop 
skolen - Mia

Få så fjernet de polypper - Jannie

Undgå overgangsalderen - Hallas

Kassen er bedst om torsdagen, husk det 
nu - Elise

Sørg for at få kn***et de piger mens du kan 
- Troels

Bonusinfo: 118 (nummeroplysningen) 
kan oplyse om meget mere end blot 
numre. En ung uoplyst studine ringede 
i lørdags til dem, og Inge fra 118 kunne 
fx sagtens oplyse den ivrige studine om 
at det var Martin der havde vundet X 
factor

MOK-red / Jannie

om, at han engang har lovet altid at 
være der for Martin, og han redder ham 
fra sølet og et rockerlån ved at skrive en 
sang til ham, som han kan optræde med 
i Tysk Melodi Grand Prix. 



4
HVAD DÆLEN ER SKU-
RH?
Er studiet et stort sort hul efter 5. semester? 
Giver ord og forkortelser som klinikudvalg 
og SKU-RH ingen mening? Er det virkelig 
rigtigt, at man kan komme til Rønne i 
praktikophold? Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. 
semester, skal du også prioritere dine øn-
sker vedrørende valg af sekretariat for klinisk 
uddannelse (der tidligere var kendt som 
klinikudvalgene). I den forbindelse afholder 
Studievejledningen for Medicin en lille fore-
læsning vedrørende dette. Datoen for dette 
oplæg vil blive annonceret i et senere nummer 
af MOK.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være 
opmærksom på transport, læsemakker, forskn-
ing, arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg 
resten af din studietid med mindre at du får 
imødekommet en dispensation vedrørende skift 
af klinikudvalg.

Sekretariaterne:
Sekretariat for klinisk uddannelse - Rigshospi-
talet (SKU-RH):
Kontoret fi nder du i Teilum.
Hospitaler i SKU-RH: Rigshospitalet, Freder-
iksberg hospital, Roskilde og Køge.

Sekretariat for klinisk uddannelse – Hvidovre 
Hospital (SKU-HVH):
Kontoret fi nder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler i SKU-HVH: Hvidovre, Bispebjerg, 
Amager, Rønne, Nuuk, Nykøbing Falster og 
Slagelse.

Sekretariat for klinisk uddannelse – Herlev 
Hospital (SKU-HEH):
Kontoret fi nder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler i SKU-HEH:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, 

HVOR FINDER JEG UD 
AF… 
Har du brug information om studiet som du 
ikke lige kan fi nde her i MOK, på SIS eller 
www.medicin.ku.dk så kig i studiehåndbogen. 
Her finder du svaret på 9 ud af  10 af  de 
spørgsmål vi får i studievejledningen, samt en 
masse knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg studi-
evejlederne. Studiehåndbogen er tilgængelig 
på Internettet.

Al information om universitet, studiet, 
klinikhospitalerne, tidsfristerne, studievejledn-
ing osv. er samlet i studiehåndbogen. Her er alle 
formelle og uformelle forhold beskrevet i et let 
tilgængeligt sprog. Du kan fi nde reglerne for 
holdtilmelding, orlov, eksamen, sygemelding, 
information om hvordan man bruger bibli-
oteket, de vigtigste adresser og meget mere. 
Har du gennembladret studiehåndbogen og 
ved du hvad den indeholder, kan du spare dig 
selv for mange forgæves opkald og febrilsk 
søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.
medicin.ku.dk/om_uddannelsen/studieord-
ninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov 
sprog” defi nere uddannelsens rammer, samt 
diverse bekendtgørelsen om f.eks. adgang 
til universitet og afholdelse af  eksamen ved 
universitetet.

Kan du alligevel ikke fi nde det du søger, så 
spørg i studievejledningen! 

PAS PÅ PENGENE
Har du brug for økonomisk vejledning i 
løbet af dit studie er der hjælp at hente. 

SU
Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SU-
kontoret på KU. Man kan ringe på 33 14 15 36 
eller skrive til su-kontoret@adm.ku.dk. Mange svar 
på de almindeligste spørgsmål kan afklares ved at 
søge på www.su.dk.

Studenterøkonomivejledningen – SØ
SØ har til formål at vejlede omkring de studerendes 
muligheder for at gennemføre studiet med udgang-
spunkt i den enkeltes økonomiske og studiemæssige 
situation. 
For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligh-
eder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, men 
også hvis du har børn, er på revalidering eller hvis du 
en kort overgang er i en alvorlig økonomisk knibe på 
grund af eksempelvis sygdom. Studenterøkonomive-
jledningen kontaktes på telefon 35 32 38 99 eller 
e-mail sa-studoekon@adm.ku.dk. 

Børnetilskud til studerende
Det er muligt for studerende med hjemmeboende 
børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. 
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke af-
hængigt af om man modtager SU.  Der kan søges om 
ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset 
antallet af børn. 
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og ud-
betales som almindelige børnepenge kvartalsvis. 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din 
kommune eller på internetadressen https://www.
minff .dk/satser/. 

Centrala studiestödsnämnden – CSN 
Studerende fra Sverige kan hente information om 
CSN på http://www.csn.se/. Vi kan desværre ikke 
tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.

Forår 2008, Uge 14-15

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Mandag 31/3 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager Lieberoth
Tirsdag 1/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Victoria Eklöf 
Onsdag 2/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 2/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard
Torsdag 3/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen 
Torsdag 3/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen 
Mandag 7/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager Lieberoth
Mandag 7/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen
Tirsdag 8/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Victoria Eklöf 
Onsdag 9/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 9/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard
Torsdag 10/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen
Torsdag 10/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

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

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

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

Holbæk og Helsingør.
Vedrørende holdsætning på de forskellige semes-
tre:
På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om holdsætning i 
sekretariaterne for klinisk uddannelse, mens der på 7., 
9. og 12. semester er tale om universitær holdsætning. 
Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et hos-
pital, som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg.

Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, 
Glostrup, Næstved og Herlev. Variationer kan fore-
komme, men de endelige hospitaler og antallet af 
pladser fremgår af tilmeldingsblanketten.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Helsingør, 
Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, Halm-
stad, Nuuk. 
Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, 
Holbæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, 
Rigshospitalet. 

Transport udgifter dækkes til følgende klinikhos-
pitaler:
Hillerød, Storstrømmens Sygehus, Næstved, Roskilde, 
Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, Halmstad, 
Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), 
Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk 
(tur/retur, logi). 
Det tilstræbes at der gives besked til studerende der 
holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster inden 
jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning i 
et ønsket sekretariat, hvis der er tale om usædvanlige 
forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende dit barns in-
stitutionsplads, der har nogle specifi kke åbningstider, 
som medfører at du ikke kan nå at møde rettidigt i 
klinikken. Du kan have også have specielle ønsker 
vedrørende en holdsætning pga. forskning, arbejde, 
sport, mm. 
Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejledningen 
til en samtale om en eventuel dispensation vedrørende 
ønske om henholdsvis klinikudvalg og hospital.

STUDIEVEJLEDNINGEN
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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 april

 »  14. april: Hovedbestyrelsesmøde (Kbh) 

FADLs Sekretariat er åbent for henvendelse pr.mail, telefon og personligt mandag, tirsdag og 
onsdag kl. 9.30-15.00 (frokostlukket kl. 12.30-13.00) og torsdag kl. 13.00-18.00. Fredag lukket.

Hvis du har problemet med at nå forbi Sekretariatet inden for åbningstiden, kan du kontakte 
os angående alternative aftaler. Hvis du f.eks. skal betale for kurser eller dit kontingent, har 
du mulighed for at overføre pengene direkte til FADL via netbank. 

Send en mail til: kkf@fadl.dk eller ring på telefon: 3520 0250.

Betaling af kontingent
Torsdag den 27. marts udsendte FADL 
rykkere for betaling af kontingentet 
- forårssemestret 2008.

Betalingsfristen er senest 10. april, ellers 
ophører medlemsskabet af FADL.

Husk at give besked, hvis du er blevet 
kandidat i januar og ikke længere skal 
være medlem af FADL. Send en mail til: 
kkf@fadl.dk.

FADLs Sekretariat

Forelæsning om Klinisk hypnoterapi som anæstesi ifm. operationer
Dansk Selskab for Klinisk Hypnose arrangerer forelæsning af Dr. Marie-Elisabeth Fay-
monville, som er professor i anæstesi ved Universitetshospitalet i Liege i Belgien. Temaet 
er ”Klinisk hypnoterapi som anæstesi i forbindelse med operationer”.
Forelæsningen fi nder sted 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 forelæsningen.

Som medlem af FADL har du mulighed for 
at tegne en Familieforsikring (ansvars- og 
indboforsikring) og en ulykkesforsikring 
til en attraktiv præmie og gode betingelser. 
Forsikringen er skræddersyet dine behov 
som medicinstuderende og fi ndes i normal 
dækning og udvidet dækning alt afhængig 
af værdien af dit indbo.

Med Codans forsikring får du

Gratis udvidelse af ansvarsdækningen 
ved rejser i udlandet i op til 3 måneder

Lav selvrisiko på cykler - kun 548 
kroner

Ulykkesforsikring med forhøjet 
erstatning ved skade på blandt andet 
fi ngre, syn og hørelse

Dækning af lejlighedsvis udøvelse af 
selvstændig lægegerning samt “ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”, der 
udøves i henhold til lægeløftet

•

•

•

•

Tandskader dækkes uden 
sumbegrænsning

Gruppelivsforsikring på 160.000 kr.

Rejseforsikring, der dækker dig 
og din husstand med blandt andet 
sygebehandling, hjemtransport og 
bagageforsinkelse ved ferierejser i 
Danmark og i udlandet op til 45 dage.

Hvis du har tegnet en Codan Forsikring via 
FADL, og du bor sammen med en lægestude-
rende, der også er FADL-medlem, kan denne 
nøjes med at tegne en ulykkesforsikring og 
er dermed dækket af husstandens indbo- og 
ansvarsforsikring.

Hvis den samlevende ikke er lægestude-
rende, er det muligt at tegne en ulykkesfor-
sikring i Codan med 15% rabat i forhold til 
Codans normalpris. Codan giver yderligere 
rabat på op til 15%, hvis du ønsker at tegne 
andre forsikringer (parcelhus -, fritidshus- og 
lystbådforsikring). 

•

•

•

Codan Forsikring via FADL
Tilmelding til forsikringen
For at tegne Codans forsikring, skal du udfyl-
de en forsikringblanket, som du får i FADLs 
Sekretariat på Blegdamsvej 26.  Her skal du 
ligeledes afl evere blanketten. Så sørger vi for 
at oprette forsikringen til dig.

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

Spørg efter Lægegruppen.

Du kan også læse om forsikringsordningen 
på FADLs hjemmeside:

www.fadl.dk/Medlemskab og tilbud

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

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

A N N O N C E R

OBS. 
FADLs Vagtbureau kursusafdeling holder lukket hver fredag  

Grundet gennemgribende omstrukturering og kvalitetssikring i kursusafdelingen holder vi lukket hver fredag i 
perioden fra den 4. april til den 29. august for al personlig og telefonisk henvendelse. Du har dog stadig mulighed 
for at kontakte os pr. mail om fredagen (Astrid ab@fadl.dk – Tina tj@fadl.dk og Gry go@fadl.dk).

SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!

Vi er et VT hjemmehold 4630 der søger 3 nye medlem-
mer til at passe søde Malte på 8 år. Malte har en cerebral 
parese der gør at han skal hjælpes med alment VT-arbe-
jde bl.a. sugning ved olivenknop, SAT-oberservation og 
sondemad. Desuden anden almen pleje. 

Vi tilbyder:
arbejde centralt på Frederiksberg
9 timers vagter fra 22-07
en ualmindelig sød familie der er glade for holdet
særdeles gode vagtfaciliteter (computer, internet, 
dvd, te og kaffe)
gode læsemuligheder
fl eksibilitet angående antallet af vagter 
2 betalte følgevagter

Vi forventer:
at du har haft over 200 VT-timer
gyldigt akkrediteringskort
at du er glad for børn

Ansøgningsfrist:
Mandag 21 april kl. 10.00. Ansøg via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – tilmelding til hold. 

For yderligere oplysninger kontakt da venligst holdleder 
Rikke Agesen på mail: rikkeagesen@stud.ku.dk eller på 
tlf. 41 57 01 02

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, blodprøvetagn-
ing, 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 afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet 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 bør-
netillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvungne vagter 
over jul og nytår.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 21 april 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 hold-
leder Galina Semenisina tlf: 26229174
Email: galina@stud.ku.dk

NYT SPV-HOLD
TROMBOLYSE HOLD 1510, 
BISPEBJERG HOSPITAL 

Glostrup Hospital Intensiv afdeling søger hold på 10-15 
personer  til observation af patienter efter trombolyse-
behandling.

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
behandlingsform som skal gennemføres 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 både intensiv afd. men også 
på neurologisk sengeafsnittet. 
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 ulige datoer (DV+AV+ NV) og hvis det er 
muligt DV lige datoer
42 vagter pr. måned

   
Krav til ansøger : 

Min. 200 SPV- timer
Have bestået 3. semester 
Du skal kunne arbejde min. 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn :
SPV – holdløn
Oplæring vil fi nde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist :
Mandag den 7. april kl. 10.00 med tilmelding via hjemmes-
iden www.fadlvagt.dk – for medlemmer– tilmelding til 
hold – Hold 1510

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

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Geriatrisk Behandlingscenter Tranehaven, 
Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, søger dis-
pensater til vagter i alle vagttyper, weekends, helligdage 
og i ferieperioder.

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – mærket ”Tranehaven”

•

•

•
•
•
•
•

•

VAGTBUREAUET
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SOMMERHOLD, INTENSIV AFSNIT 
0531, HILLERØD HOSPITAL

Intensiv Afsnit 0531 søger 20-24 engagerede ventilatører, 
som har lyst til at indgå i Afsnittets til tider travle miljø. 
Planen er, at VT – holdet skal dække dag, aften og nat-
tevagter alle ugens dage i sommerperioden. Forventet 
start på holdet er den 1. juni 2008 og skal løbe tre 
måneder frem. 

Den første måned forventes det, at alle har været i 
Afsnittet, hvor sygeplejersker vil stå for en struktureret 
introduktion. Såfremt eksamen eller andet gør, at det ikke 
er muligt at gennemføre introduktionen i juni måned, kan 

introduktionen ske i maj måned, således at VT-holdet er i 
stand til at indgå i de med vagten forbundne funktioner 
senest fra l. juli 2008.

Intensiv Afsnittet, som varetager pleje og behandling af 
kritisk syge patienter fra alle hospitalets specialer, har 9 
senge åbne. Afsnittet består af enestuer samt to 2-sengss-
tuer og modtager patienter i alle aldersgrupper.
I afsnittet er der 53 fast ansatte sygeplejersker. Endvidere 
1 SSA og 3 medhjælpere til varetagelse af ikke direkte 
patientrelaterede arbejdsopgaver. 

Krav: 
Introduktion i juni måned, - eller maj måned.•

Minimum 300 VT – timer.
Min. 4 vagter pr. måned, gerne flere. 
Gyldigt akkrediteringskort.

Løn: VT – holdløn. 

Ansøgningsfrist: 
Den 11. april 2008 via www.fadl-vagt.dk -København 
tilmelding til hold. Ansættelsessamtaler vil finde sted i 
Intensiv Afsnittet Hillerød den 14-15. April 2008.    

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Adm. sygeplejerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 
eller per mail til ab@fadl.dk 

•
•
•

Fra alle jer til alle jer
RABAT PÅ VACCINATIONER 
FOR STUD.MED.'ER, DER SKAL 
TIL UDLANDET

Rigshospitalets Epidemi-afdeling tilbyder de vac-
cinationer, som er nødvendige, når man rejser i 
troperne. Vaccinatørerne er afdelingens læger, som 
giver råd dels om forebyggende vacciner, dels om, 
hvordan man bedst undgår malaria og udskriver 
recept på malaria-medicin.
Til medicinstuderende tilbydes vac-
cinationspriser med 20 % rabat.

Vaccinationsklinikken er et ”non-profit sted” 
arrangement, hvor eventuelt overskud går til 
tropemedicinsk forskning.

Ønsker man at blive vaccineret på Rigshospitalet, 
skal man ringe og bestille tid mellem kl.11 og 15 på 
telefon 35 37 35 07. Vaccination finder sted i den 
røde bygning nærmest Blegdamsvej / Fælledpar-
ken, opgang 51 på 1. sal  (ambulatorium 5112) mel-
lem kl 15 og 18 mandage- til og med torsdage.

Overlæge Sören Thybo, 
Epidemiafdelingen

Stellate Stellas 
fornemmelser for synd 
– del 5

Papas Pinlige Påske.

Først og fremmest vil jeg benytte lejligheden til 
at undskylde rigtig mange gange kære dagbog at 
glemme at skrive er som at glemme 
basal bioenergetik, hvilket ikke 
må ske eftersom jeg nu har stu-
deret det i snart 46 timer uden 
stop. Alt sammen for at kunne 
få Karsten med hjem til påske og 
besøge de gamle.Her kommer lidt 
om, hvad der er sket i mit liv det 
sidste stykke tid:
Toget bumlede af sted forbi mangt en mark. Let 
stakåndet sad jeg nu og hyperventilerede for at ud-
lufte den CO2 jeg havde opbygget ved at løbe efter 
toget. Havde Karsten ikke taget min taske ville vi 
ikke have nået vores vestgående Intercitylyn.
Jeg glædede mig meget til at vise Karsten frem for 
de gamle, så de kunne se hvem denne herlige unge 
mand var og tiden i toget fløj heldigvis af sted, thi 
sådan er det når man kommer ud at se med Mygind, 
Hole´s og DSB.
Velankommet til mine kære forældre blev Karsten re-
vet fra mig af min papa. Min far spurgte om Karsten 
var en rigtig mand? Karsten svarede ja. "Godt så!" 
sagde far og åbnede bildøren for Karsten. ”Så skal vi 
sgu på herretur over grænsen”. Det der med ostemad 
og øl i køkkenet var ikke noget for min far. 
Jeg synes egentlig det var lidt irriterende, men 
benyttede tiden til at læse om termodynamik og 
herfra ved jeg, at energi ikke kan forsvinde men blot 
skifte tilstandsform. Sådan var det for Karsten og 
mig. Vores Gibbs energi var blot på en anden form, 
for Karsten var på vej over grænsen til mutter Pötz 
og Otto-Duborg.
Karsten kom tilbage med et smøret grin et par timer 
efter. Ham og papa havde åbenbart klikket fint, 
måske lidt for godt. Min far var begyndt at snakke 
om enegang, hvor jeg havde låst et bekendtskab inde 
om morgenen, så han blev nød til at vække mine 
forældre for at komme ud.
Så blev det endelig lørdag og tid til min snapselavets 
årlige påskefrokost med påhæng. Her var min far ol-
dermand grundet hans fantastiske hasselnøde-snaps 

med et tvist 
af anis. Jeg 
har hørt om 
et snapse-
laug på Pan-
um men har 
endnu ikke 
fundet deres 
grupperum, 
men har da 
tænkt mig 
at søge om 
medlemsk-
ab der med 
hasselnøde-
snapsen.

Min far klinkede kaladset i gang og tømte snapse-
glasset i en eneste slurk. Derpå gik silden rundt 
og min far morede sig over for Karsten omkring en 
obskur sammenligning mellem sild og det feminine 
køn. Jeg rystede på hovedet og Karsten smilte lidt 
forlegent. Efter silden klinkede min fader endnu 
engang på glasset og rejste sig og tømte snapsen. 
Han bedyrede, at der var kommet et nyt mandfolk 
til lauget var det tid til optagelsesritualet. Som nor-
malt rejste alle sig nu op og udbrød i kor ”haps haps, 

haps, nu skal vi have snaps”, og et fad blev båret 
ind med 10 forskellige snapseglas. Nu gjaldt 
det for Karsten om ikke at vælge brøndummen 
(der som bekendt kun er drikkelig solvarm 
hvis det endelig skal være). Gjorde han det 
ville han være uden chance for nogensinde 
at komme med i lauget. Til min store lettelse 
valgte Karsten med iskold stoisk ro den noget 

flatterede kirsebær snaps som kassereren Troels 
havde fremelsket og forfinet gennem flere årtier. Med 
anerkendende nik blev Karsten herefter indrullet i 
lauget ved at skåle med alle tilstedeværende én efter 
én i deres respektive yndlingssnapse. Det lykkedes 
Karsten at komme bordet rundt, men han var da også 
noget bedugget da han som den 20. og sidste skålede 
med min salige papa i hasselnøde-snapsen. Der blev 
råbt hurra og hurra igen og Karstens øjne sejlede 
rundt og man anede en let nystagmus og klokken var 
ikke engang 16. Det eneste Karsten fik fremstammet 

var et ”uha de forkæler os 
virkelig hr. ambassadør 
– Noroc til bunden!” og fik 
kastet et glas honningsyp 
indenbords.
En gammel klog mand, 
min far, har engang sagt: 
”Hvad der kommer ind 
må og skal kvitteres” – jeg 
skal lige love for at Karsten 

i hvert fald levede op til min 
fars vise ord. Han gylpede lige pludselig og endte med 
at servere en god omgang vomitus lige oveni den bed-
ste spidskommen salat der netop var blevet serveret 
af kassererfruen Sara. Hvorfor skulle Karsten og min 
far også drikke sig fulde? Klokken 16.08 blev der af 
undertegnede ordineret inkubation af Karsten ved 
25 grader i de næste 14 timer. Jeg fulgte ham hjem 
i seng og holdt hans hår mens han kvitterede endnu 
en omgang vomitus ud i den lille balje den kyndige 
SPV'er havde fundet frem.
Jeg lænede mig tilbage og sukkede. Jeg havde sådan 
glædet mig til en romantisk aften, men alle tanker om 
lagengymnastik var definitivt udelukket med det nye 
medlem af snapselauget, der lå ved min side. 
Men bare rolig Karsten er blevet accepteret hos 
hjemmestyret (altså ikke det grønlandske) og vi 
skal nok få masser af romantiske stunder uden 
snapselauget. 
Jeg kiggede ned på ham igen og han så faktisk meget 
sød ud som han lå der og sov. Jeg gav ham et kys på 
panden og fandt min Holes frem. Intet er så skidt at 
det ikke er godt for noget og jeg kom den eftermiddag 
foran læseplanen med 2 sider.

Masser af varm Påskelove 

Stella.

”Så skal 
vi sgu på 
herretur over 
grænsen”

...16.08 
blev der af 
undertegnede 
ordineret 
inkubation af 
Karsten...

FÅ EN GRØN KARRIERE! 
Kubulus afholder Danmarks 
første ”Grønne Karrierebørs”
 
Står der miljø, klima, energi og bæredygtighed på 
din karrieredagsorden? Så kom til karrierebørsen 
”Få en grøn karriere” torsdag den 17. april 2008 kl. 
13-16 i Festsalen på Frue Plads. 

På den grønne karrierebørs kan du møde 
spændende større virksomheder og organisationer, 
der beskæftiger sig med miljø, klima, energi og 
bæredygtighed i bred forstand. Du får lejlighed 
til at tage en personlig og uformel snak med virk-
somhedsrepræsentanter, hvor du kan høre mere 
om de grønne karrieremuligheder i netop deres 
virksomhed. Du kan også høre om muligheder 
som mentorforløb, specialepladser, praktikforløb 
og studiejobs. Du kan også få dit cv lyntjekket hos 
DM eller DJØF.

Anja Philip, videnskabsjournalist, indleder karrier-
ebørsen med oplægget Fra forskning til formidling 
- et karriereportræt.

Alle studerende på Københavns Universitet er 
velkomne på karrierebørsen. Deltagelse er gratis.
”Få en grøn karriere” arrangeres af Kubulus 
– Københavns Universitets Alumneforening.   

Du kan læse mere om program og deltagervirksom-
heder på alumneforeningens hjemmeside www.
kubulus.ku.dk . 
Her kan du også tilmelde dig.

VAGTBUREAUET & ANDET
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arrangerer

FOREDRAG OM 
AKUPUNKTUR

TORSDAG d. 3 april kl. 
16.00 – 18.00

i STORE MØDESAL, Panum Inst. 
(mellem LU og Kantinen)

Læge Peter Finn Strøm, bestyrelsesmedlem i Dansk 
Medicinisk Selskab for Akupunktur (DMSfA:  http://
www.akupunkturdoktor.dk ), kommer og fortæller 
om akupunktur og hvordan det bruges i praksis.

Oplæg:
Kort orientering om/introduktion til begrebet 
akupunktur
TCM (traditionel kinesisk medicin) kontra såkaldt 
vestlig eller medicinsk akupunktur.
Behandling i relation til vestlige diagnoser over 
TCM mønstre.
Give mulighed for at lave en “meridian behan-
dling” for tennisalbue og en yderst simpel TCM 
behandling for stress.

INGEN TILMELDING, du skal blot møde op til dette 
spændende foredrag!

Med Venlig Hilsen,
GIM  (Gruppen for Integreret Medicin)

GIM MÅNEDSMØDE

ONSDAG d. 2. APRIL kl. 16.00-18.00: 
 i lokale 9.2.3 på Panum. 

1.

2.

3.

4.

- Har du lyst til at se, hvem vi er, og hvad vi laver 
i GIM, så bare kom forbi! Vi er altid åbne for nye 
medlemmer uanset semestertrin! :) 

Vi glæder os til at se dig!

SKYLDES AUTISME MÆLKEO-
VERFØLSOMHED?
Eller kan skizofreni behandles med 
vitamintilskud?

Ernæringsterapi er en udbredt måde at behandle 
sygdomme og styrke sundheden på – men er der 
muligheder i ernæringsterapien udover de umiddel-
bart indlysende? Alternative ernæringsterapeuter 
er i fremmarch i Vesten, og de mener at mange flere 
tilstande kan påvirkes af kosten og evt. behandles.
Kom og hør, om der er hold i påstandene, når GIM 
inviterer til foredraget:

”Ernæringsterapi”
v/ Eva Svarverud (ernæringsterapeut)
torsdag d. 10. april 2008
kl. 16.00-18.00 i Lille Mødesal på Panum
(lige ved kantinen)

Vi håber at se en masse spørgelystne medicinstu-
derende!
Foredraget er gratis og alle interesserede er 
velkomne! Der er te og kage til dem, der har lyst!

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

GIM – Gruppen for Integreret Medicin
www.studmed.ku.dk/gim

SÅ ER TIDEN KOMMET TIL DETTE ÅRS

FRI BAR-
FEST!

Kom med til en tur på den fantastiske fest - oase - 

IBIZA med masser af gratis våde varer og ægte Middelhavs-stemning!

 Gør jer klar på en ’våd’ aften i stjernernes skær. 

Sjovere og vildere end nogensinde før! 

Kom iført jeres stiveste Ibiza-kluns.

Festen løber af stablen
d. 17. april fra 22 til 05 

i Studenterklubben.

Billetter sælges til kun 165 kr for tøzepigerne, 

og 195 kr for tøzedrengene. 

Mange shotshilsener fra Studenterklubben

Billetter sælges fra tirsdag d.1 april

MÅNEDSMØDE 
ONSDAG 2. APRIL KL. 16.15 
KEMIGANGEN, PANUM

Dagsorden:
1.   Formanden byder velkommen
2.   10 min. Oplæg af Nikolai om de nye transfu-
sions guidelines
3.   Siden sidst:
          - Ung læge i forsvaret
          - Metode I
          - SAR
          - CBF
4.   Nyt fra udvalg 
          - Fondsmiddel gruppen: Ansøgning 
          - Opslagstavlen
          - Arrangørerne af Kick-off arrangemen                                                                                          
                   tet: feed back?
          - Poloer: noget nyt?
5.   Kommende arrangementer: 
          - Foredrag
          - Basisgruppebar 
6.   Eventuelt.

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

WWW.SATS-KBH.DK

Studenter-
politik

DAGSORDEN

Vedr.:  Møde i Medicinerrådet
Dato:  Torsdag d. 3. april 2008
Tid:  16.15
Sted:  Panum, lok. 1.2.20 

Formalia
Godkendelse af referat fra mødet 6. marts 
2008
Orientering fra bestyrelsen, herunder økonomi
Tilbagemelding fra semestrene
Tilbagemelding fra udvalg
Studienævnet
Sundrådet
Diskussion af 6. semesters forslag til 2006-
ordningen
Idéer til mere integration med BA-delen og 
KA-delen
.Påskefrokost
.Meddelelser
Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er du 
meget velkommen til at 
komme forbi.
Efter mødet vil det være 
muligt at få lidt mad og 
drikke.
 
VH.

MR Bestyrelsen

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

BASISGRUPPER
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SAKS MÅNEDSMØDE 
– 2. TIRSDAG I HVER MÅNED

D. 8 APRIL KL 16.15 PÅ 
KEMIGANGEN

Studerenderes Almene Kirurgiske 
Selskab holder månedsmøde og alle er 
velkomne til at deltage.

Vi har en masse nye projekter, så kom 
og hør om dem.

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

Mvh Sofie Hædersdal, SAKS

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 14, 2008

Vi er tilbage i fin form efter påskeferien (som vel 
nærmest var vinterferie!?). Der er igen gode chokolade-
bønner i skålen foran kontoret, og vi har stillet uret en 
time frem. Vi fortsætter vores føljeton-gennemgang af 
gudstjenesten. Alt er som det skal være.

Men: Vi har stadig nogle af forårets helligdage til 
gode og oveni dem kommer adskillige perioder, hvor 
enten studenterpræsten eller studenterpræsten OG 
medarbejder er ude af kontoret. Vi har konferencer 
og efteruddannelse i kalenderen dette forår, og vi skal 
nok oplyse om det, når vi kommer lidt tættere på. Brug 
præsten, når du kan! Han er der for det samme.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder

GUDSTJENESTEN VI: SALMERNE

For et par uger siden skrev Nicolai meget malende om 
bl.a. forspillet (!) i kirken, og i dag er vi nået til en for-
længelse af den musikalske indledning: salmerne.

Danske gudstjenester er særlige i deres omfattende 
brug af salmer. I en almindelig højmesse vil der 
som regel være fem eller seks salmer, men der kan 
klemmes flere ind. Salmerne er en meget vigtig del af 
gudstjenesten, fordi menigheden – det aktive publi-
kum – i form af sangen kan bidrage til gudstjenestens 
fælles gennemførelse. Det sker godt nok ikke med egne 
ord, men med egen stemme - og i lykkelige øjeblikke 
kan ordene blive den enkeltes egne.

Mange af salmerne er skrevet af meget dygtige digtere 
som Grundtvig, Brorson, Ingemann og Kingo, og de 
udtrykker på smukkeste vis store tanker om tro og 
liv. I mange tilfælde formodentlig mere udtømmende 
og mere formfuldendt end man selv ville kunne gøre 
det. Nogen vil måske hævde – med en vis ret – at 
salmerne er gammeldags og svære både at forstå og 
at synge, og der blive da heldigvis skrevet nye salmer, 
som langsomt arbejder sig vej ind i salmebogen. 
Men de store digtere er svære at komme efter, og 

de gamle og kendte salmer er elskede af mange på 
trods af deres sproglige og musikalske særheder, så 
det går langsomt!

Der findes salmer i mange forskellige kategorier, 
og valget og placeringen af de enkelte salmer i den 
enkelte gudstjeneste er på ingen måde tilfældig; det 
er en af præstens vigtige opgaver, når han forbereder 
sig, at udvælge lige præcis de bestemte salmer, som 
passer til den bestemte gudstjeneste på den bestemte 
dag i kirkeåret. Gudstjenestens første salme er fx ofte 
en morgensalme eller en årstidssalme; senere kom-
mer salmer, der passer til temaet i dagens prædiken, 
salmer, der udtrykker tak og til sidst en salme, der 
kan sende os godt ud i ”virkeligheden” igen.

Senere vil jeg fortælle om salmebogen, som ikke kun 
indeholder gudstjenestens ”lyrics”…

Venlig hilsen

Lise Lotz

STUDIEKREDS OM ATEISME OG 
RELIGIONSKRITIK.
 
Tid: Næste gang er onsdag den 2. april kl. 15.15 
– 17.00
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København 
K (ved Rundetårn)
For mere info: se i kalenderen på www.sund.ku.dk/
praest eller pnh@adm.ku.dk

Udstilling i Rundtårn: ”Der er Gud”

Tid og sted: Vi mødes foran indgangen til Rundetårn 
kl. 12 præcis. 

Fra www.rundetaarn.dk: ”DER ER GUD er en kun-
studstilling, der med installationer, tekster og billeder 
udforsker bibelske temaer som ordet, bøn, Skabelsen 
og næstekærlighed udtrykt ved sætningen ”de mind-
ste iblandt os” (Matthæusevnageliet kap 25 vers 42-
45).  Er det muligt at sige noget om Gud? Noget, der 
ikke ligner propaganda eller et officielt dogme. Noget, 
der hverken er ironisk eller karikeret? Er det muligt 
at sige noget som helst om Guds tilstedeværelse - eller 
fravær?  Hvor er Gud? ”

Vi vil benytte lejligheden til at se det nyrestaurerede 
tårn og evt. benytte den nye café! Vi sørger for entréen 
og kaffen.

Kontakt evt. Lise Lotz for nærmere 
oplysninger på lotz@adm.ku.dk .

ALMINDELIG GUDSTJENESTE I 
SKT. JOHANNES KIRKE VED STU-
DENTERPRÆSTEN
 
Tid: Søndag den 6. april kl. 10.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 
København N

Følg op på føjletonnen og check selv gudstjenesten ud! 
Nicolai vil naturligvis kunne svare på dine eventuelle 
spørgsmål!

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD 
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Alle er velkomne i lokalerne på Sankt Hans Torv. Hvis 
du er helt grøn, vil der være nogen der kan hjælpe 
dig med at komme i gang; hvis du er en almindeligt 
god strikker, kan vi måske give gode ideer til nye 
projekter; hvis du er superdygtig, kan du inspirere os! 
Der er altid god kage og kaffe, så ingen risikerer at gå 
sukkerkold på trods af anstrengelserne.

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 ar-
rangementer mm.

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

”I FELTEN MED LÆGER UDEN 
GRÆNSER - CASE STORIES FRA 
2 UDSENDTE LÆGER ”

Er du interesseret i tropemedicin, u-lands-arbejde 
eller Læger Uden Grænsers arbejde, især den 
mere faglige side af at være udsendt? Så er dette 
arrangement lige sagen…
Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden 
Grænser inviterer til foredrag

Torsdag d. 3/4 kl. 15:30 i DAM.

Her kommer tidligere udsendte med Læger Uden 
Grænser Vibeke Brix Christensen og Christian Fa-
biansen og fortæller om lægearbejde i felten. Har 
du nogensinde undret dig over, hvordan man laver 
diagnostik uden CT-scanner, UL og andre moderne 
bekvemmeligheder eller hvordan behandling i et 
felt-hospital eller under mere primitive forhold 
foregår? Foredraget tager udgangspunkt i de to 
lægers egne oplevelser og der vil undervejs blive 
gennemgået cases fra det virkelige liv.

Mvh. Gruppen af medicinstuderende 
under Læger uden Grænser

Sehat inviterer alle med interesse 
for sundhedsformidling iblandt 
etniske minoriteter til månedsmø-
det torsdag d. 3/4-08 kl 16 på kemi-
gangen. 
Der vil b.la. være et kort oplæg 
om livstilsygdomme. Der serveres 
juice og kage til den søde tand :)
 
mvh G.S, Sehat

BORDFODBOLD-
TURNERING
Så er det tid til semesterets bord-
fodboldturnering. Man tilmelder 
sit hold på en liste i klubben, 
hvorpå man skriver et holdnavn 
og et telefonnummer. Holdet skal 
bestå af 2 spillere og fodboldstøvler 
er tilladt.

Sidste tilmelding d. 7/3 kl. 12

BASISGRUPPER
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ÅRSMØDE I DANSKE  
KVINDELIGE  LÆGERS  
FORENING

Tirsdag d. 8. April kl. 17 – ca.  21
Lille Auditorium, Gentofte Hospital
Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup

Kl. 17.00
Overlæge, dr. med. Tom Skyhøj Olsen, Hvidovre 
Hospital vil tale om:
Kvinder er det stærke køn 
Stort dansk forskningsprojekt giver nye svar på, 
hvorfor kvinder lever længere end mænd, og hvor-
for de har større overlevelseskraft

Kl. 18.00   
Uddeling af  Agnethe Løvgreens legat

Kl. 18.30    
Servering af let traktement. 
Pris kr. 50, som inkluderer 
drikkevarer.Betales på mødet. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Kl. 19.15    
Generalforsamling 
efter vedtægterne.

BASISBOG I MEDICIN 

OG KIRURGI
REDIGERET AF TORBEN V. SCHROEDER, SVEND SCHULZE, 

JANNIK HILSTED OG LIV GØTZSCHE

4. UDGAVE

Basisbog i medicin og kirurgi er en dansksproget 

introduktion til de to centrale kliniske fag på 

medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I denne 

4. udgave er det grundlæggende koncept justeret og 

videreudviklet. For at sikre fornyelse og foryngelse 

er en del af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har 

betydet store ændringer i mange af kapitlerne. 

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

852 SIDER
CA. KR. 978,- 

(VEJL.)

DANSK MEDICINSK-HISTORISK 
SELSKABS STUDENTERPRIS 
2007
Sidsel Hald Rahlf, medicinstuderende ved Køben-
havns Universitet, har modtaget Dansk Medicinsk-
historisk Selskabs Studenterpris på 10.000 kr for 
sin OSVAL-I opgave ‘Brugen af hudtransplantation 
ved behandling af brandsårskader i Danmark 
1870-1960’. 
S idse l  Hald  Rahl f 
fokuserer på hvordan 
danske læger tog ved 
lære af erfaringerne fra 
de krigsførende lande 
under de to verden-
skrige. Erfaringer fra 1. 
Verdenskrig motiverede 
lægerne til at forlade 
brugen af hudtrans-
plantationer til fordel 
for salvebehandling, mens hudtransplantationer 
igen blev gængse efter 1945. Samtidig er det dog 
også klart, at særlige danske forhold har påvirket 
udviklingen i brugen af hudtransplantationer 
her i landet. 
Opgaven kan læses på Dansk Medicinsk-historisk 
Selskabs hjemmeside, www.dmhs.suite.dk.

OPKLARENDE INFORMATION
Hvad bliver der egentlig sagt i introen til Fredagsbio (den med hunden og manden 
med det lille fjernsyn)?

Her er, hvad der præcist bliver sagt: “Så skal vi se, hvad der er i fjernsynet i aften. Det er nok æh.... det der 
er TV-Avisen, det gider jeg ikke. Så er der fodbold, nej, det gider jeg slet ikke, så er der koncert. Det gider 
jeg heller ikke, men der er måske noget i a.... Flyt dig. Jeg gider ikke ha.... nej lad nu være, du kan da ikke.... 
lad nu være med det, det g.... Gå nu væk! - Nøøj, det er for børn”.
Stemmen er Thorkild Demuths.
--
Tak til DR for at opklare århundredets mysterium. 

LANG FREDAGSBAR I 
STUDENTERKLUBBEN

Kom glad til fredagsbar i klubben 
den 4. april 2008!

Dørene åbner klokken 11.00 og lukkes 
klokken 23.00, baren klokken 23.30. 

Dørreglerne er én gæst per studiekort til 
SUND.

Lad din pæneste jakke hænge derhjemme, 
men husk kontanter til baren. 

HUSK endvidere at studenterklubben holder 
normalt åbent i denne uge fra tirsdag til 
torsdag 11-17 og på mandag fra 11-15. 

Priserne i hverdagen 
Kaffe/the   0 kr
Sodavand  5 kr
Flaske øl   9 kr
Slik         10 kr
Hvis du er heldig, 
er der også mælk 
til kaffen. 

BASISGRUPPER, INFO & ANNONCER
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CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
Et antal stillinger som 
studentermedhjælper ved Center for 
Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes 
besat.

CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske 
Færdigheder (LKF) ligger i Teilum-bygningen 
på Rigshospitalet og har til formål at styrke 
lægeuddannelsen på det kliniske område. 

Træningen i centret er dels en forberedelse af 
de studerende til klinikopholdet og dels et sup-
plement til den kliniske uddannelse. 

Træningen omfatter kommunikationstræning 
og en række praktiske færdigheder (drop- og 
kateteranlæggelse, sutur, ledundersøgelse, 
gynækologisk undersøgelse, genoplivning og 
neurologisk undersøgelse m.m.).
 
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske fær-
digheder, assistance ved anden undervisning i 
CEKU samt  teknisk hjælp til undervisningen. 
Herudover assisterer du ved afholdelse af de 
stationsbaserede eksaminer, vedligeholdelse 
af de enkelte laboratorier og lagre samt andet 
forefaldende arbejde. Der er på CEKU gode 
muligheder for igangsættelse og supervision 
af  forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende på 5.-6. semes-
ter (i efteråret 08) med interesse for undervisn-
ing og formidling, hvorfor undervisningserfar-
ing er en fordel. Det vil også være rart, hvis 
du har lidt teknisk snilde. Vi ser gerne, at du 
forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet er 
meget selvstændigt, hvor du får indflydelse på 
kursusindhold, tilrettelæggelse samt udvikling 
af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode 
samarbejdsevner og fleksibilitet. 

Vi har i CEKU en uformel omgangstone og 
er meget socialt anlagte. Ved relevante inter-
nationale konferencer og kongresser betaler 
CEKU for indkvartering og deltagelse af et 
antal studentermedhjælpere.
Du får løn under din pædagogiske og praktiske 
oplæring.

Arbejdstid:
Ca. 5-10 timer ugentligt med det nuværende 
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis 
ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. 
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af 
semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksa-
mensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt 
vagtmøde i samarbejde med de øvrige ca. 20 
studentermedhjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende 
dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet.
Annette Enevoldsen, tlf. 35 45 54 08
 
Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt den sid-
ste uge i maj med tiltrædelse og oplæring ultimo 
august 2008. 

Motiveret ansøgning samt CV sendes 
til: 
Overlæge Mikael Bitsch, 
Center for Klinisk Uddannelse, 
afsnit 5404, Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, 
idet kuverten mærkes ”ansøgning”.  

Ansøgningsfrist: mandag d. 12. maj

OVERSÆTTELSES-
ARBEJDE
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 atmos-
fære, 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
Web: www.vitaviva.com

ANDELSLEJLIGHED 
Ålekistevej 40, 2 tv 
SÆLGES PER 1. MAJ 2008
Areal m2:  74
Antal rum:  2 værelser, 1 køkken, 1 toilet/bad, 1 
pulterkammer.
Altaner:  1 til køkkenet, 1 til stuen – altanerne er 
ikke medregnet i boligarealet.
Gårdmiljø:  Velholdt, grøn gård. Aflåst/privat 
område, cykelparkering.
Vaskeri:  Nyt fællesvaskeri med industrimask-
iner. Vask: 10 kr. Tumbling: 2 kr/10 min.

Boligafgift: 4633 kr/md, inklusive vand, aconto 
varme (455 kr), forbedringer (958 kr/md) OBS: Bo-
ligafgiften falder med 958 kr/md, når forbedringer 
er afskrevet per 2012.

Vedligeholdelsesstand:
Køkkenet er totalrenoveret i 1994 med nyt Sva-
neelementkøkken. Nyt køl&frys. Badeværelset er 
totalrenoveret i 1994 med nyt gulvdæk, flytning af 
vægge hvide væg- og gulvfliser, samt ny sanitet. 
Elinstallationer er totalrenoveret i 1994. Nymalet 
september 2007 med Flügger kvalitetsmaling, alle 
rum: Vægge, lofter, paneler, døre, skabslåger til 
indbygget skab, rør.

Andelsværdi:  932.844 kr – ifølge seneste årsreg-
nskab, eksklusive forbedringer.
Salgspris:  Forventet, ca. 998.000 kr, inklusive 
forbedringer, løsøre og administrationshonorar, 
dog afhængigt af arkitektvurdering.

Lejlighedens layout gør den velegnet som dele-
lejlighed.

Interesserede købere kan henvende sig til:
Stud.med. Birgitte Sehested Nyrup
3583 9353 / 2578 5751 / bsc@stud.ku.dk

FADL ansætter nye tillids-
repræsentanter
Har du lyst til at sætte dit præg som ny 
tillidsrepræsentant i FADL? 

FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlem-
mernes 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 arbejdsmiljøet.

Af nuværende aktiviteter kan vi nævne:
Udarbejdelse af oplæg vedrørende tillid-
srepræsentanternes 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 problem-
stillinger

Revidering af Vagtbureauets instrukser

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, 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 projekter, vi har gang i.
Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant 
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 tirsdag d. 12. april 2008 kl. 
12.00.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

RASKE, FRIVILLIGE FOR-
SØGSPERSONER 
søges til PET- og CT- skanning af 
hjernen.

Det aktuelle projekt drejer sig om at sammen-
ligne CT- skanninger med kontrast og PET med 
radioaktivt vand. Med CT undersøges blodgen-
nemstrømningen, blodvolumen og passage over 
blod-hjernebarrieren. Det skal senere anvendes 
til skanning af patienter med hjernetumorer af 
gliomtypen.

Du skal møde op to gange, 1. gang til almind-
elig blodprøvetagning (se-creatinin, se-HCG for 
kvinder), 2. gang indenfor 2 uger til 3-5 skan-
ningssessioner, i alt 5 timer.
Honorering for transport og tabt arbejds-
fortjeneste beløber sig til i alt 1000,-.

Ubehag:
*Der anlægges arteriekanyle i a. radialis under 
lokalbedøvelse til PET-delen for at måle radioak-
tiviteten i blodet under skanningen.
*Der anvendes iodholdigt kontraststof/ilt-15 
mærket vand, der injiceres i venflon i albuevene, 
til skanningerne.
*Du skal kunne ligge stille i en skanner ca. 2 timer 
til PET- delen og ca. 1 time for CT- delen.
*Stråledosis svarer til 2 års baggrundsstråling i 
Danmark (6 mSv).

Vi kan desværre ikke bruge dig hvis du er 
gravid eller ammer, har klaustrofobi, er svært 
overvægtig (over 125 kg) eller har allergi overfor 
kontraststof.
Der bliver også mulighed for senere at deltage i et 
separat projekt med MR- skanninger på Glostrup 
Hospital, med separat honorering.

Er du interesseret i at deltage, kontakt da læge 
Julie Louring-Andersen, PET og cyklotronenheden, 
RH, julie.louring-andersen@rh.regionh.dk, senest 
11/4 2008, med telefonnummer. Du vil så blive 
ringet op med henblik på et klinisk interview, og 
du vil få mulighed for at få mere information om 
projektet.

ANNONCER
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ORGANDONOR-DAG 
D. 5. APRIL
Kom ned for enden af søerne (v. 
Lilletrianglen) og tag stilling til 
organdonation! – Der er gratis 
kaffe og kage til dem der sætter 
krydset! Der vil være masser 
af sjov og spas med konkur-
rencer, info-hyggehjørne med 
ægte levende transplanteret 
og selvfølgelig en masse bal-
loner. Så tag venner, veninder 
og familie med under armen og 
kom forbi…

Lørdag d. 5. april 
10.00-18.00

Disse udklip vidner om, at det ikke altid er lige kedeligt at læse i patientjournaler: 
................................................ 
Klager over dobbeltsyn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage røntgenfoto 
af anklerne. 

Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave. 

Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end et år. 

Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital. 

Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. 

Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn. 

Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i 1989. 

På andendagen havde hans knæ det bedre og på tredjedagen var det helt forsvundet. 

Storebroderen har meget ofte vejrtrækning. Egen læge mener han kan vokse fra det. 

Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg. 

Da han kommer fra København, har han ingen børn. 

Da hun besvimede, rullede hendes øjne rundt i rummet. 

Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter. 

Patienten bor sammen med sin mor, far og kæle-skildpadde, som p.t. er i dagpleje 3 gange om ugen. 

Patienten er en 79 årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand. 

Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden. Han fik også amputeret venstre ben over 
knæet sidste år. 

Patienten var ved sit sædvanlige gode helbred indtil hans fly løb tør og styrtede ned. 

Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans lugt vendt tilbage. 

Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt har løsnet sig. Personalet må ikke trække den af, da 
det gør ondt. 

Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, hvis hun blev bevidstløs. 

Patienten har mandolinstor prostata. 

Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord. 

Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen. 

Patienten er gravid i 19. måned. 

Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med de andre fingre. 

Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19. 

Fase 2 Fest
Lørdag d.5.april 

festen er for alle der går på 6.semester og opefter.
Temaet er Italiensk Bistro.

For 50kr får du:
Live-band med efterfølgende DJ, der spiller op til dans 

til den lyse morgen.
Paradis-isvogn, der laver iskolde drinks med 

champagne og andet godt
Velkomstdrink mellem kl.22-23

For 120kr får du:
Ovenstående samt 3 retters Italiensk menu med 

rødternede duge, lys på bordet og ægte italiensk bag-
gårdsstemning, ankomst kl.18.00. der er begrænset 

antal billetter til mad, så først til mølle…

Billetter kan købes i klubben, HUSK at medbringe 
studiekort. Hvis der er flere billetter tilbage torsdag, 

kan du købe billet til 1 ven pr.studiekort.

Dørene lukker kl.24, så du SKAL komme inden.

Har du også erkendt at 2.del altid er bedre end 1.del (hvem vil fx. Ikke 
hellere have sex end forspil), så ses vi til et brag af en fest for de lidt 

ældre og væsentligt mere erfarne unge.

Mvh. Arrangørudvalget

MEDBRING SELV ORGANER...

QUICK-GUIDE TIL MEDICIN

3 måder man kan fjerne et plaster på uden 
det gør ondt.
1. Væd en vattampon i babyolie og gnid forsigtigt 
henover plasteret. Har du ikke noget babyolie kan 
madolie eller olivenolie også anvendes.
2. Hold området med plasteret under varmt vand 
til plasteret falder af.
3. Blæs varm luft fra en hårtørrer på plasteret. 
Varmen vil blødgøre limen og få plasteret til at 
falde af.

Hvordan man dekomprimerer en tryk-pneu-
mothorax.
1. Verificer at der er tale om en pneumothorax. Pt. 
vil gispe efter vejret og kun den ene side af brystet 
vil hæve og sænke sig ved vejrtrækning (dette er 
den raske side). Pt vil være bleg, grå, blå, kold 
og klamtsvedende. Venerne på halsen kan være 
udspilede og luftrøret kan være forskubbet over 
mod den raske side.
2. Blotlæg brystet (på den tilskadekommende).
3. Find mellemrummet mellem 2. og 3. ribben udfor 
midten af kravebenet på den syge side.
4. Find en kuglepen eller noget andet der er hult 
og spidst.
5. Tryk med stor kraft kuglepennen ind på stedet 
fundet under punkt 4.
6. Fjern den blækholdige del med tilhørende fjeder. 
Du vil høre noget luft sive ud af lungen, hvis du 
har gjort det rigtigt.
7. Dæk for hullet når pt. trækker vejret ind og åbn 
når pt. puster ud.

Hvordan man redder en finger der er blevet 
amputeret ved en ulykke
1. Stop blødningen og berolig den tilskadekomne.
2. Løft den skadede arm og bind den ind i et sterilt 
bind eller et rent håndklæde.
3. Find den amputerede finger. Sørg for at finde 
alle delene.
4. Omvikl fingeren med fugtigt papir håndklæde
5.Placér fingeren i en lynlåspose.
6.Placér den første lynlåspose i en anden, der er 
fyldt med is.
7.Sørg for at posen kommer med ambulancen til 
hospitalet.

MOK-red / Hallas


