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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 23, årgang 40 udkommer
  Internet for begyndere. Vi giver en kort introduktion til   
  brug af internettet, og vi hjælper dig i gang. Du kan spørge undervejs. 
  kl. 10-12. (Fri entré) Roskilde Bibliotek

Torsdag: Præstens strikkecafé kl. 15.30-17.30
  GIM foredrag om ernæringsterapi i lille møde- 
  sal 16-18 (gratis kage og te)
  Sidste frist for betaling af FADL kontingent

Fredag: Sidste tilmeldingsfrist til bordfodbold-
  turnering kl. 16.00
  Planetmeditation, Heart Flow Healingscenter, Sankt Peders Stræde 
  27 B, København K kl. 16. (Fri entré)
  Foredrag om klinisk hypnoterapi kl 16 i LU

Lørdag: I kulturhuset er der stort loppemarked i Teatersalen, hvor du
  kan gøre et godt kup ved en af de mange stader. kl. 10-16, Kulturhuset
  Indre By, Ahlefeldtsgade 33, København K
  

Søndag: Alle tiders sang.  Tag dine forældre med og leg gamle sanglege, syng
  med i de historiske samlinger og tegn en sang. Kom og gå, som du vil.
  kl. 12-15. (Fri entré), Nationalmuseet, København K

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Hvad er det med den Middelalder? Hvad gør denne historiske periode 
  så spændende? Det fortæller formand for “Middelalderlandsbyens 
  Venner”, Villiam Berg om på Brøndby Strand Bibliotek, 
  kl. 19. (Fri entré) 

Tirsdag: Møde i Taastrup Fibromyalgi Netværksgruppe.  Foregår i lokale 3.
  Arrangeret af Fibrogruppen TAG. kl. 10.30-13.30. Taastrup Medborger-
  hus, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

Denne  redaktion

MOK

Jannie:"Mandag: Flet en kurv i spændbånd!"
Hallas: "JAAAH! Det er stive bånd!" 
Begge: "øv, det koster penge...."
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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

REDAKTIONELT

”OPFORDRING TIL UTILFREDSE MEDICINSTUDERENDE, GIV LYD!”
Således lyder det fra Dagens Medicin der er ude efter at høre de om de kedelige oplevelser med det nye turnussystem. 
Flere har benyttet sig af muligheden og følgende er et groft udpluk af de beretninger som denne generation af 
kommende læger har skrevet:

”…At väre läge er delvist et kald men mest af alt et 
job. Planen er så at tage den medicinske erfaring 
jeg kommer til at mangle efter endt turnus. Läge-
foreningen mener at den nye turnus er bedre og alle 
er lige rustet efter endt turnus, men et par kurser 
kan simpelthen ikke måle sig med daglig omgang 
med de akutte medicinske tilstande, uanset hvor 
gode de nu end er.” 
Janus Kaufmann

”Af en eller anden grund handler samtlige artikler 
skrevet om problemet og som svar til de studerende 
kun om basisuddannelsens kvalitet, og 4-årsreglen 
er der ingen der tør tage stilling til ud over FADL. 
Før 4-årsreglen ville jeg gerne have taget introstill-
ing i radiologi. Jeg kan forestille mig at der er 
andre tvivlere der ville have forsøgt introstillinger i 
onkologi og andre knap så attraktive specialer. Nu 
er chancen for at rekruttere os til disse specialer 
blevet reduceret af 4-årsreglen.”
Lars Nielsen

”Jeg har ikke trukket nummer selv om jeg bliver 
færdig til sommer. Jeg søger istedet turnus i Norge 
og Sverige hvor man får både medicin & kirurgi.”
Simon M

”jeg havde nummer 297 - det 10. sidste nummer! 
Trods de knap 20, der har valgt ikke at bruge deres 
plads (er vel taget til Norge eller Sverige i stedet 
for), havde jeg valget mellem ortopæd/almen prak-
sis eller kirurgi/ almen praksis i Åbenrå, Esbjerg, 
Thisted eller Hjørring! Ikke lige de mest attraktive 
pladser, når man har mand med fuldtidsjob i Kbh! 
Det jeg slet ikke forstår er, når der bliver skrevet, 
at dem i regionerne slet ikke kan forstå, at det er 
“banan” området i Jylland der er blevet ramt af de 
20, der ikke har brugt deres plads, og at de studer-
ende udelukkende har valgt efter geografi.”
Rikke

”Jeg skulle trække nummer til sommer - det gør 
jeg ikke. Når nu reglerne er indrettet, som de er, 
så tager jeg et halvt års vikariat i intern medicin 
efter endt kandidat og så KB herefter. Man har jo 
efter loven to år før man behøver at begynde KB 
- og 4 års reglen tæller først fra første dag i KB. Kan 
ikke se hvorfor man ikke skulle gøre sådan under 
nuværende forhold?! Har utroligt ondt af dem, 
som netop er blevet sendt ud. Jeg vil i hvert fald 
nødigt behandles af en speciallæge, som ikke har 

kendskab til intern medicin uanset hvad speciale 
denne så har.” 
Thomas Kofod-Andersen

”Jeg har valgt at ikke trække turnusnr. Jeg vur-
derer at søge turnus i Norge om et halvt år, da jeg 
er meget usikker på hvad jeg vil i fremtiden. 4-års 
reglen er for mig meget begrænsende.”
S. kaspersen

”Jeg fik tildelt nr. 244,og er glad for at være kom-
met til Næstved på organkir afd. og almen praksis 
i Næstved. MEN hvad er der blevet af mit ophold 
i intern medicin? KB er blevet promoveret på et 
friere valg mellem specialerne, jeg synes nærmere 
der var tale om fravalg. Jeg er bekymret for en 
forringelse af vores faglige niveau. Vi kommer ud 
med utrolig forskellige forudsætniger, eller man-
gel på samme, efter endt KB. Jeg synes, det ville 
være interessant at vide ,hvordan afdelingerne har 
tænkt sig at håndtere det. Hvor har yngre læger 
været henne i hele denne debat!”
C. Holländer

”Jeg havde et ret højt nummer, så mit eneste 
problem var, om jeg skulle vælge Vendsyssel elller 
Thisted. Ingen som helst mulighed for at vælge i 
forhold til faglige interesser (har fået ortopæd og 
almen med., ingen mulighed for at vælge intern 
med). Jeg har hele tiden vidst, at jeg kunne komme 
til Jylland i forbindelse med turnus, men med den 
nye basisuddannelse skal det åbentbbart også gå 
ud over mine faglige kompetancer og med 4 års 

reglen hængende over hovedet er der heller ikke 
de store muligheder for at kompensere for det 
efter turnus…”
Anonym

”Jeg trak nr 291. Det jeg helst ville, når den nye 
ordning nu ser ud som den gør, var at have et forløb 
i medicin og kirurgi. Jeg dog kunde se ret tidligt 
at det var fuldstændigt umuligt med mit håbløst 
dårlige nummer. Men jeg synes bare at det er en 
helt essentiel del af en basisuddannelse at have 
været på en medicinsk og en kirurgisk afdeling! Og 
det er også de to forløb som føles mest relavante 
for mine fremtidsdrømme. Jeg fik intern medicin 
og almen praksis i Sønderborg og det er jeg, efter 
omstændighederne, rigtigt glad for. Snuppede en 
af de aller sidste stillinger i intern medicin, så var 
ret heldig.”
A Axelsson

”Jeg var nr. 279 og slap på et hængende hår for 
at blive sendt til Jylland. På min families vegne 
er jeg glad for at have fået kirurgi på Nykøbing 
Falster og praksis på Lolland. Skulle jeg have haft 
intern medicin måtte jeg til Jylland. Måske er det 
et luksusproblem at have hus, mand med job og to 
børn i Kbh. Men for mig måtte hensynet til dem 
komme først. Mit store problem er nu, at jeg med 
min interesse for psykiatri er rigtig dårligt stillet 
efter min basisuddannelse uden intern medicin. 
I et større perspektiv tænker jeg, at det er helt 
vanvittigt, at man nu kan blive speciallæge i psy-
kiatri uden nogensinde at have været ansat på en 
medicinsk afdeling”
Ida

BASISLÆGE 
UDEN 
BASISVIDENBASISVIDEN

NEJ TAK!
”Jeg har valgt at 

søge til Grønland, for at have en smule af 
min skæbne i egen hånd. Og det er jeg glad for, jeg 
får kirurgi og medicin, og det meget bredt. Men jeg 
føler mig stadig meget amputeret af ikke at have 
almen medicin. Faktisk så meget at jeg formentligt 
vil forsøge at kompensere for dette efter endt basisud-
dannelse, på trods af at dette muligvis vil koste mig 
dyrt på 4-års kontoen.”
Dorthe Furstrand

”Jeg havde nr. 182. Jeg har valgt ort.kir på Køge 
samt almen medicin. Det er jeg ganske tilfreds med. 
Jeg skal bruge begge dele i mit fremtidige virke. Men 
jeg er stadig bekymret for om min mangel på intern 
medicin kan korrigeres i fremtidige stillinger, der 
tidligere har været vandt til at de nyansatte allerede 
har den basisviden…”
Lars Nielsen

S k r i v  d i n  h i s t o r i e  p å 
dagensmedicin.dk, deltag (eller 
følg med) i debatten og meld dig 
ind i facebook-gruppen ”Basislæge 
uden basisviden - nej tak!”

MOK-red/Jannie
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Forår 2008, Uge 15-16
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
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 
Tirsdag 15/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Victoria Eklöf 
Onsdag 16/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen 
Onsdag 16/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard
Torsdag 17/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen 
Torsdag 17/4 1800 – 1900 1530 – 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.

Studievejledningen for Medicin:     
telefonnummer: 28 75 70 89  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk 
træffetidslokale er: 9.1.33a   

VKO: HVAD, HVOR, HVORNÅR?
Valgfrie kurser og ophold (VKO) er 
din mulighed for at supplere din 
uddannelse med et ophold et sted, der 
rent faktisk interesserer dig. 

Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, 
en lægepraksis, et laboratorium eller en samfunds-
medicinsk institution, ligesom opholdet både kan 
finde sted i Danmark og i udlandet.

Er du indskrevet på 2000-ordningen er opholdet 
af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til det på 11. 
semester, men kan påbegyndes efter at du er blevet 
indskrevet på kandidatdelens 7. semester, og skal 
være bestået inden du kan tilmelde dig eksamin-
erne på 12. semester.

Er du indskrevet på 1986-ordningen er opholdet 
af 6 ugers varighed. Det er skemalagt på 10. eller 
11. semester, men kan påbegyndes efter at du har 
bestået 8. semester, og skal være bestået inden du 
kan indtegnes til 13. semesters eksaminer 

Der er meget vide rammer for hvornår du kan 
placere dit VKO, du kan for eksempel vælge at 
tage det i ferien. Dog skal det placeres så det ikke 
generer andre studerende på obligatoriske kliniske 
kurser. Det vil sige at kurset kan placeres på:

Et hospital/afdeling hvor der ikke er studer-
ende 
Det kan placeres uden for semestermånederne
Det kan have et indhold, der adskiller sig fra de 
obligatoriske kliniske kurser på denne afdeling

Du kan læse mere om VKO på www.sis.ku.dk.

•

•
•

OSVAL II – ER DU KLAR?
OSVAL II er en anden form for 
eksamen end de øvrige på studiet. Du 
skal derfor være opmærksom på at 
tilmelde dig korrekt, selv arrangere 
eksamen, samt sikre dig at din vejleder 
er ansat af fakultetet. 

OSVAL II ligger sig tæt op ad OSVAL I, men der er 
dog væsentlige forskelle. OSVAL II kan f.eks. være 
din sidste eksamen på studiet. OSVAL II skal først 
være bestået inden du bliver kandidat. 

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette 
skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledn-
ing i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du 
kigge på www.sis.ku.dk under ”OSVAL og VKO”. 
Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, 
så vær i god tid. 

Det semester du skal til eksamen, skal du huske at 
tilmelde dig denne via www.punkt.ku.dk
samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere for-
siden til din Osval II. Forsiden er en blanket, der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. Tid og sted 
for eksamen aftales mellem vejleder, censor og 
studerende. Censor har krav på en forberedelsestid 
til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal 
altså være tre uger imellem afleverings dato og 
eksamensdato. 

Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt 
yderligere information om eksamen.

ER DU KLAR TIL BACHELOR-
PROJEKTET (OSVAL I)?
Der er flere ting, der er værd at huske, 
inden man begynder at skrive på sit 
bachelorprojekt. Du skal selv vælge 
en vejleder. Du skal tilmelde dig 
eksamen, aflevere forside og tilmelde 
dig fremlæggelsen.

Bachelorprojektet, den tidligere OSVAL I, er en 
kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor 
projektet skal være bestået inde du går til eksamen 
på 6. semester. 

Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet 
i eksamenstilmeldingsperioden via internettet. Du 
skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorpro-
jektet senest den 15. februar / 15. september, samt 
tilmelde dig fremlæggelsen. Forsiden og tilmeldin-
gen til fremlæggelsen er særskilte blanketter, der 
kan printes fra www.medicin.ku.dk. De skal begge 
afleveres i ekspeditionen.

Din vejleder skal være ansat ved fakultet som 
f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk 
lektor, ekstern lektor eller lignende. Er han/hun 
ikke dette skal han/hun godkendes som vejleder. 
Se på nedenstående side hvordan en vejleder 
bliver godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en 
vejleder godkendt. 

Se på www.sis.ku.dk under ”OSVAL og VKO” for, 
at se specifikke datoer for undervisning i f.eks. 
formidling og skriveprocessen.

DEN INTERNATIONALE 
STUDIEVEJLEDNING

Dag  Telefontid Træffetid  
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 
Hver torsdag    1000 – 1200

Vejleder: 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!
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: evma@sund.ku.dk 
træffetidslokale er: 9.1.27

LIDT DUM-CITATER TIL DE AFHÆNGIGE...
Her er lidt citater fra De Unge Mødre, skrevet ud fra hukommelsen af brugere i DUM-gruppen på Facebook (som flertallet af 
redaktionen selvfølgelig er medlemmer af… du kan også blive det! Gå ind på Facebook allerede i dag og tilmeld dig!)

Malou Stella alvorligt til kameraet: ‘Jeg tager 
10. klasse fordi jeg gerne vil have noget at falde 
tilbage på.’ 

Camilla: ‘25 milliliter.... Hvad er det i deciliter... 
4?’ 

June kommenterer sin rygning under graviditeten: 
‘Min mor røg også, da hun var gravid med mig - og 
jeg har ikke taget skade!’ 

Christina fra Amager: ‘Jeg køber aldrig økologisk 
mad, ved egentlig ikke hvad økologi står for. Det 
smager sikkert også dårligt!’ 

Peter fra Amager: ‘Vi fik at vide, at Lukas fik 
forkert ernæring, så nu får han bare kylletter 
ligesom os. Der er jo ingen der har sagt, at det vi 
spiser er forkert’ 

Christina fra Amager: ‘Det ikk’ rigtigt, at Lucas 
ikke får sine grøntsager.Vi får da pomfritter’ 

Christina fra Randers: ‘Det er jo ikke vores skyld, 
at jeg er blevet gravid igen. Der har bare været så 
mange problemer med kommunen, at jeg har glemt 
at tage mine p-piller!’ 

Ann Beths mor pustende og stønnende udbryder: 
‘Du skylder mig en flaske vodka’ - lige da hendes 
barnebarn ser dagens lys.. 

Bentes David: ‘Bare fordi man er på kontanthjælp, 
så kan man ikke låne 1mio i banken...’ 

June (da hun var gravid): ‘Nu må den også godt 
snart komme ud, jeg kan jo ikke engang gå til 
banko mere’ 

Michelle, da hun har fået en ny kæreste: ‘Jeg 
håber da stadig, at mig og Simon kan finde sam-
men igen’ 

June: ‘Jeg kan godt mærke nu, at Nutella fik jeg 
ikke som barn, så det spiser jeg nu - til morgenmad, 
også cocopops og sådan noget fik jeg ikke dengang 
så det får jeg nu....og det er det samme for Hans 
Christian’

Malou Stellas mor: ‘Du skal ta’ dine P-piller, jeg 
ved du skal til havnefest’ 

Den svovlgule gravide Christina siger noget i 
retningen af: ‘Jeg ryger bare endnu mere når jeg 
er gravid’ 

Bentes David: ‘Det er jo lidt svært at spare op til 
indskud når man også sparer op til en ferie’

Læsning til en kedelig stund

STUDIEVEJLEDNINGEN
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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.cekukurser.dk
NB. Til alle kurser anbefales det, at man medbring-
er 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.cekukurser.dk

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 

fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur og 
sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæggelse, 
steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
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)

WWW.CEKUKURSER.DK
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

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. rytmegen-
kendelse, defibrillering og medicinering efter 
gældende europæiske standarder, intensiv træning 
i praktisk basal og avanceret genoplivning på re-
alistiske fantomer, træning i teamlederfunktionen 
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 Lis-
beth Faarvang og er allerede del af den obligato-
riske 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 Rigshospi-
talet. Der vil blive undervist i forskellige avan-
cerede suturteknikker og lokalanalgesi. Kurset er 
tænkt til alle jer der interesserer jer for sutur-
teknik ud over den basale teknik der undervises 
i på 7 semester. Det forudsættes at du har den 
basale suturteknik på plads.

Så skulle den hjemmeside vist være banket ind på 
lystavlen.

w w w. c e k u k u r s e r. d k

SKIZOFRENI 
– TAG PÅ 
OPDAGELSESREJSE I 
HJERNEN

Hvordan ser den skizofrene 
hjerne ud?
Kan man få skizofreni af at ryge 
hash?
- eller er det arveligt?

Kom og få svarene, få tips til hvordan 
du kan træne hukommelsen og se 
hvordan
skizofrene symptomer måles.

Kom til Forskningens Døgn i Region 
Hovedstadens Psykiatri fredag d. 25. 
april. Kl. 14-16.30, i Nationalmuseets 
Biograf.

Arrangementet er gratis og alle er 
velkomne.

Programmet kan ses på http://www.
psykiatri-regionh.dk/menu

KURSUS I GLOBAL HEALTH CHALLENGES
Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over, hvorfor du ikke har lært noget 
om Global Sundhed? ELLER

Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om Global Sundhed, fordi det bare er 
FOR spændende? ELLER

Er du den der springer dem over, men sværger 
at du nok skal få dem læst, når du ikke har en 
stor eksamen hængende over hovedet, fordi du 
egentlig synes det er ret vigtigt? ELLER

Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstår (eller ikke 
havde tid til at forstå fordi der var så mange 
andre indtryk), men nu vil du gerne vide mere? 
ELLER 

Er du på vej ud og vil vide mere om, hvad der 
foregår ude i den Globale Sundhedsarena? EL-
LER

Står du overfor turnus med hele verden som din 
patient og undrer dig over, at du ikke ved noget 
om selv de minoriteter vi har her i Danmark, 
men som du ved du 100 % sikkert vil komme til 
at behandle? ELLER

Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at deltage 
i en snak om sundhed ikke kun i Danmark men 
i vores globaliserede verden og synes det er lidt 
en fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad 
WHO egentlig laver, nu du repræsenterer din 
profession? 

•

•

•

•

•

•

•

Så er Kursus i Global Health Challenges 
måske noget for dig!
 I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at ud-
vide din horisont ud i sundhed og globalisering, 
sundhedssystemer, ”communicable og non-com-
municable diseases”, børnesundhed, voldelige kon-
flikter, hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge 
og indvandere i sundhedssystemet, braindrain og 
meget mere.

TID: 18. August til 29.August 2008

STED: København, Kommunehospitalet

PRIS: Gratis for for KU studerende. 

MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund

MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.

ANSØGNINGSFRIST: 14 maj 2008

ANSØGNINGSSKEMA: Kan downloades fra: 
http://pubhealth.ku.dk/ais/kurser/ 

ARRANGØR: Institut for International Sundhed 
og IMCC

KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

LÆS MERE I MOK?

Er DU med på vognen?
Med Venlig Hilsen
Kursus i Global Sundhed

STUDIETILBUD
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MEDICINERRÅDET
REFERAT FRA MØDET 060308
Vedr.:  Møde i Medicinerrådet
Dato:  Torsdag d. 6/3-2008
Tid:  15.00-17.00
Sted:  Panum, lok. 1.2.20 
Til stede:   Hans Jakob (semesterfri), Kim (5. sem), 
Steven (5. sem), Rasmus (2. semester), Joachim 
(6. sem) fra. 15.45, Anne (10. semester) fra 15.30, 
Simon Krabbe (7. semester) fra 16.15, Felix Møller 
(1. semester) fra 16.55.

1.Formalia
Kim er referent og er ordstyrer.

2. Godkendelse af 
referat.
Referatet blev godkendt 
uden tilføjelser.

3.Tilbagemelding 
fra semestrene
1. semester: Der er klag-
er over introkurset, hvor 
bl.a. førstehjælpskurset 
har været problematisk. 
Ligeledes klager omkring 
kemiundervisningen.
2. semester: Vrøvl omkring 
lærebøger (se senere). 
Resterende semestre: Intet nyt 
at berette.

4.Tilbagemelding fra udvalg
Der blev fortalt om Sabrinas oplæg vedr. ændring-
erne på 6. (og 7., 8. og 9. Sem) i 6./8. Semester-
sundervisningsudvalget. Der var tilslutning til 
ændringerne. Ligeledes blev der kort fortalt om 
7./9. undervisningsudvalget. Der var ikke protester 
over, at semestret blev 2 uger længere, da man 
vil få ferien igen under et af rullene. Dog vil det 
måske være problematisk, at starte 7. sem 14. dage 
tidligere i forårssemestret pga. 6. sem eksamens 
sene placering. Der var ingen, der havde noget i 
mod, at anæstesi blev placeret på 7. Semester frem 
for 9. Semester. 
Anne vil tage det med i studienævnet.

5. Mødekalender
Næste møder bliver: torsdag d. 3.april (SN 8. april), 
torsdag d. 1. maj (SN: 6. Maj), torsdag d. 29. maj 
(SN: 3. juni)

6. Studienævnet
Det var ikke udpræget begejstring over forslaget 
om et fast track-kemikursus og så et supplering-
skursus. Der var tilslutning til, at Jørgen Olsens 
forslag om, at der skulle en kritisk revision af alle 
øvelser mhb. At skabe nye tværfaglige øvelser, 
f.eks. en hjerteøvelsen, fremfor egentlige selvstæn-
dige biokemi og fysiologiøvelser. Blodøvelsen 
foreslås nedlagt. DM har fremlagt et forslag, der 
pålægger 3. semesters kursusledelse at reduce-re 
arbejdsbyrden til 45 timer/ugentligt, hvilket der 
var enighed om var fornuftigt. Dog var der ikke så 
mange konkrete initiativer. 

7. Sundrådet
Holder generalforsamling i dag. Økonomien 
skranter, da dekanatet ikke vil støtte driften af 
SundRådet i 2007

8. Orientering fra fagrådsdagen
Kort beretning om fagrådsdagen. Vi disku-
terede, hvordan man kan optimere kvaliteten på 
klinikafdelingerne. Der var enighed om, at man 
skulle udbrede de studerendes erfaringer om, hvad 
en god klinikafdeling kan og formår. Det var en god 
fagrådsdag med tøndeslagning og masser af slik.

9. MOK’s vedtægtsændringer
Der var ingen indsigelser omkring ændringen af 
MOK’s vedtægtsændringer.

10. KU’s indre marked (v. Steven)
Steven fortalte om KU’s indre marked og planerne 
herom. Vi diskuterede fordele og ulemper. Generelt 
var vi delt i to grupper; nogle positiv og nogle mere 
skeptiske. Nogle mente, at der var store muligh-
eder i denne struktur, som uanset hvad BLIVER 
indført. Det kan betyde, at vi får mulighed for at 
tage andre kurser på an-dre fakulteter. Der var 

enighed om, at det på mange måder, er 
problematisk at tilpasse medicins-

tudiet efter denne struktur, bl.a. 
klinikophold. Ligeledes blev der 

udtrykt bekymring omkring, 
at frokostpausen SKAL 

ligge ml. 12-13 (ineffektivt 
og uflexibelt), og ikke 
mindst aftenundervis-
ningen fra 18-21, der 
var bekymring om.

11. Bogmarked 
B o g m a r k e d e t  v a r 
som alle andre år, 
godt  besøgt  og  er 

tilfredsstillende afviklet. 
Kim vil prøve at modern-

isere metoden, hvorpå 
man indlevere bøger og 

afregner dem. 

12. Basisgruppe-bar
Steven, Hans Jakob og Anne kan godt 

være til stede. Dem der kan, sætter sig sammen 
og aftaler tema etc. Vi har fået lillebar kl. 14-16. 
Datoen er den 25. april 2008

13. Boglister til 1. og 2. semester
Anne tager det med i studienævnet. Kursu-
sledelserne på 1. og 2. semester skal udarbejde 
opdaterede bogli-ster til tutorerne, så disse kan 
give korrekt information om bogvalg til de nye 
studerende. 

14. 1. semester eksamensopgavegennem
gangsordningen
Der skal enten være det tilbud eller ej. Det er ikke 
rimeligt at nye studerende skal vente i timer og 
lave count-down til reeksamenstilmelding, mens 
de venter på at få gennemgået deres eksamensop-
gave, de er dumpet, af en vikar, der ikke selv har 
rettet opgaven. Ordningen skal fungere, ellers skal 
den afskaffes.

15. Problemer med ekstra 
kemiundervisning
Fortsatte problemer. Der var enighed om, at det 
er problematisk, at lærere både underviser for KU 
og samti-dig giver privatundervisning på KU til 
samme studerende. 

16. Orientering fra bestyrelsen, 
herunder økonomi
Punktet blev udskudt til næste møde,

17. Meddelelser
Line Malmer overtager 7./9. sem. undervisning-
sudvalget 
Helene overtager 10.- og 12. semesterudvalgene

18. Evt.
Et 1. semesters HR-medlem har henvendt sig ang., 
hvordan man klager over en kemilærer. Rasmus 
gav vej-ledning og tog en snak med ham og om, 
hvordan de skal gribe sagen an.

Stellate stellas fornemmelser 
for synd del 6.

En SPVer’s bekendelser.

Kære dagbog.

Oven på sidste uges misere, hvor jeg glemte dig 
mens jeg fløj af sted på min private lyserøde sky 
har jeg besluttet mig for at stramme mig an og 
stoppe slendrianen. Det kan jeg tillade mig nu 
da jeg er kommet 2 sider foran i læseplanen. Det 
husker du nok.
Jeg har været så heldig at komme på SPV kursus 
og med stor iver har jeg fået læst bogen fra ende 
til anden. Det er meget spændende læsning og 
god adspredelse, når KDO bliver for kedelig. De 
første par lektioner er fløjet af sted og jeg er klar 
til at give nederen toilette i løbet af denne uges 
leltioner. Glæder mig til at komme ud at komme 
ud og tjene i det Danske sundhedssystem og måske 
redde nogle menneskeliv. 
Kurset giver mig gode kompetencer, som jeg også 
kan bruge privat. Jeg har nøje studeret siderne 
102-107 om kommunikation i form af aktiv lytning, 
pauser……………., empati og fysisk berøring. 
Karsten griner af mig når jeg står og øver mig foran 
spejlet. Det eneste af disse værktøjer han bruger 
er den fysiske berøring, der stadig kan gøre mig 
helt tachychard, men jeg har brug for intellektuel 
stimulans og ikke kun den fysiske fra ”lillehjernen”. 
Jeg synes selv jeg er blevet meget god til at lytte 
om end man altid kan blive bedre.

Et andet punkt jeg har brug for at forbedre er: 
Servering af mad. Jeg regner med at forbedre mig 

i dette, da jeg har 
fået job som afløsn-
ings servitrice på 
Damhuskroen. Det 
er godt nok ikke 
så studierelevant, 
men jeg tror også 
det er vigtigt, at 
man sliber saven i 
sin fritid. Det er vir-
keligt godt for man 
får snakket med 
alle socialklasser, 
h v i l k e t  m a n g e 
læger og stud.med. 
kunne lære noget 
af…
Der er dog stadig 
tid til lidt tant og 
fjas samt krydderi 
på studiet af den 
intellektuelle slags. 

Forleden hoppede jeg ned i DAM med notat-
blokken fremme. Søren Ventegodt smed om sig 
med statistik, vaginal akupressur osv. Jeg blev 
noget forvirret over al det hersens alternative 
behandlingstrip, men det får man vel senere på 
studiet.
Lørdag var Karsten og jeg på romantisk tur i biffen 
og se den nye storfilm Flammen og Citronen. 
Karsten lavede det klassiske move med plads 
på kysserækken, cola med 2 sugerør og alt det 
bland selvslik jeg kunne fortære. Colaen var godt 
nok stor, hvilket fik min blære til at ekstendere 
som følge af et øget intravesikulært tryk, der 
stimulerede min musculus detrusor vesica. Den 
voluntære sfincter var dog på min side her, men 
jeg havde dog trænet bækkenbundsmuskulaturen 
hjemmefra. Det værste var dog ikke min trang 
til at urinere. Selvom jeg har læst meget havde 
jeg overset, at sukkerholdige produkter i stor 
mængde virker som osmotiske laksantia. Derfor 
blev jeg temmelig overrasket, da mit gastrointes-
tinelle system pludselig gjorde opmærksom på sin 
eksistens midt i filmen. Pludselig måtte jeg styrte 
ud af biografen for at klare ting, som jeg ikke kan 
nævne i dette forum.
Karsten var dog fuld af forståelse, hvilket jeg er 
vildt taknemmelig for!

C U in real life.
Love 4 ever!

Stella 

STUDENTERPOLITIK & STELLA
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VIL DU VÆRE 
MED TIL AT 
ARRANGERER 
DET FEDESTE 
WORLD AIDS 
DAG PROJEKT 
I IMCCS HIS-
TORIE?

Hvad: Et projekt rettet mod 
folkeskoleelever for at sætte fokus på 
unge og deres holdninger til HIV/
AIDS. 

Helt konkret vil vi lave et projekt som kører i 3 
spor. 
1. En tegnekonkurrence om hvad fanden AIDS 

er, blandt landets 7.-9. klasser
- Vinderne bliver kåret af et dommerpanel og 

skal gerne udstilles, trykkes på go-cards eller 
lignende. 

2. En spørgeskemaundersøgelse om unges viden 
om og holdninger til HIV/AIDS

- Tanken er at vi i forbindelse med World AIDS 
dagen laver en masse opmærksomhed  om 
resultaterne af undersøgelsen. 

3. Uddannelse af HIV/AIDS forebyggelsesambas-
sadører blandt medicinstuderende igennem en 
række fede workshops. 

Hvem kan være med?

Alle med lyst til at lave alle tiders fedeste World 
AIDS dag. Måske er du super sej til lay-out og 
hjemmesider, du er skide god til at forhandle gode 
aftaler hjem, du ved en masse om HIV/AIDS, du 
har lyst til at arbejde med medier, du er god til at 
beherske kaos og holde mange bolde i luften på en 
gang, eller du har bare lysten og viljen til at gøre 
et godt stykke arbejde og blive en del af IMCC og 
et super fedt landsdækkende projekt. 

Vi holder infoarrangement på IMCCs kontor d. 22. 
april kl 16. Kom forbi og hør mere om projektet. Vi 
giver lidt kaffe og kage. Vil du med så skriv en mail 
til: imccwad@gmail.com og meld dig til. 

BASISGRUPPER
SKYLDES 
AUTISME 
MÆLKEOVER-
FØLSOMHED?

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 
umiddelbart indlysende? Alternative ernæring-
sterapeuter 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)
og Mia Damhus (farmaceut, ernæringsterapeut, 
leder af Center for Ernæring og Terapi)
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 medicins-
tuderende!
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

”Ja, jeg vil gerne have en helkropsundersøgelse” 
svarede jeg.
Han fulgte mig ind til sofaen i stuen og bad mig 
om at tage den lille fine natkjole jeg havde på af. 
Jeg gjorde som han sagde og gjorde mig stor um-
age for at se tilpas sløj ud samtidig, selvom det 
var svært nu hvor jeg kunne mærke sympatikus 
aktiveres med følgende rubor i det cutane lag af 
regio buccalis. 

Ud af hans kuffert tog han et stetoskop som han 
førte op mod mit mamma sinistre. Nærmest 
tilfældigt strejfede hans hånd min areola mammae 
før han fik stetoskopet placeret rigtigt, hvilket fik 
det til at gippe i mig.

”Du har jo hjertebanken...”, sagde han. Jeg gav et 
lille forskrækket gisp fra mig og spurgte om det 
var noget farligt? Han beroligede mig og sagde, at 
”det tyder det nu ikke på at være”, men for at være 
sikker ville han da lige måle min temperatur.
Han førte termometret ind i cavum oris og 
gnubbede det mod palatum molle. Jeg ville ønske 
det var glans penis ad palatum molle, rytmisk 
rammende uvula.

”Termometeret må være i stykker, der er ingen der 
kan have en så høj temperatur! Nå, så må vi jo gøre 
det på en gammeldagsmetode: Bøj dig forlæns ind 
over sofabordet!”

Jeg gjorde som han sagde og kunne mærke en 
kvintidigital palpation af min gluteus maximus 
dext. Herefter en let berøring fra genu langs 
gracilis mod labia major vaginalis og dertil apex 
lingualis ad tragus auriculalis og dens caninus ad 
lobus auricularis. 

Pludselig kunne jeg mærke saliva fra hans angulus 
oris dext. rammende crena ani. Den voluntære 
anale externe sphincters afslappedes og hans digi-
talis policis masserede mod plicae analis cannalis, 
dertil førte han sin digitalis indicis ind i vesitubu-
lum vaginalis. Jeg mærkede en bidigital palpation 
af den post. væg i vagina og den ant. væg i rectum. 
Der appliceredes et bestemt transmuralt tryk.

Mine ben eksede under mig af lyst og jeg stønnede 
højlydt! 

Parasympaticus førte til fyldning af hans enorme 
corpus cavernosi og corpus spongiosum, han 
lynede ned...

Fortsættelse følger...

KOM TIL 
SEXEKS-
PRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 26. 
april fra kl.12 i 
Fadl’s mødelokale.

Hvad er actiondag? Man 
kunne egentlig lige så 
godt kalde det for uddannelses dag, for det er 
her nye sexekspres guider bliver uddannet i alt 
det de skal vide for at komme ud og undervise i 
folkeskolerne. Og så er det en skæg dag, med fest 
om aftenen.

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. klasser 
i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det? 
Du kommer med i Panums mest sociale 
gruppe. 
Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene.
Du opdaterer din faglige viden eller lærer 
noget nyt.
Du får træning i undervisning og formidling.
Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu.
Du kommer med til hyggelige eftermiddage 
og vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 
Mail til Jannie ‘jannielogager@hotmail.com’ senest 
den 23. april.
Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe 
blenderfest!

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste basis-
gruppe! 

Månedens novelle fra 
sexekspressen:

Vagtlægen

”Er det dig der har ringet efter en læge?”, spurgte 
han smilende. Han var iført sin snehvide kittel og 
havde stetoskopet over nakken.

•

•

•

•
•

•

LÆGERS GLOBALE 
ANSVAR

Paneldebat onsdag d. 30. april 
2008 kl. 17*
i Teilumbygningen, auditorium A, 
Rigshospitalet

*Da dørene låses automatisk pga. alarmer-
ing præcis kl. 17, opfordrer vi kraftigt til, at 
man møder i god tid!

Har man som medicinstuderende eller læge 
en forpligtelse til ulandsarbejde?
Har staten ansvar for at motivere danske 
læger til at arbejde i kriseramte lande – og 
et ansvar for at gøre det muligt?
Hvis vi i Danmark uddanner læger med 
henblik på blot nationalt virke, kan vi da 
forsvare rekruttering af læger fra 3. verdens 
lande til Danmark?

Der vil til arrangementet være et panel 
bestående af:

Overlæge og tidl. formand for Etisk Råd: 
Ole Hartling
Formanden for Lægeforeningen (DADL): 
Jens Winther Jensen
Sundhedsordfører for Det Konservative 
Folkeparti: Vivi Kier
Ordstyrer: Søren Brix Christensen (form-
and for Læger uden Grænser)

Desuden vil sundhedsordførere fra partierne 
DF, Ø og S samt en repræsentant fra dekana-
tet på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
være til stede ved debatten.

Program:
17:00: Oplæg fra panelets deltagere
18:00: Pause med forfriskninger
18:15: Debat paneldeltagerne og publikum 
imellem

Vel mødt!

- Gruppen af medicinstuderende under 
Læger Uden Grænser

•

•

•

•



8 BASISGRUPPER & SØREN

TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 15, 2008
Så er vi allerede nogenlunde halvvejs i semes-
teret. Utroligt, som tiden flyver, når man er i 
godt selskab!

Vi fortsætter vores føljeton om gudstjenesten; 
strikkecafeen og studiekredsen lever deres 
regelmæssige liv; præsten står klar til samtaler 
om stort og småt; tiden går, og vi går med. MEN 
vi supplerer vores faste tilbud i foråret med en-
gangsoplevelser, som du er meget velkommen til 
at tage del i: en tur i teateret (16. april), B-bar (25. 
april), Kristi Himmelfartsgudstjeneste med udvi-
det kirkekaffe (1. maj), Pinsefest (23. maj) og en 
tur til Mosaisk Begravelsesplads i Møllegade (27. 
maj). Sæt krydser i din kalender allerede nu. Mere 
information om de enkelte arrangementer følger.
Til gengæld kan vi allerede nu melde, at stu-
denterpræsten er ude af kontoret fra onsdag den 
30. april til mandag den 13. maj pga. konference 
og efteruddannelse.

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder

GUDSTJENESTEN VII: 
- 2. DEL AF GUDSTJENESTEN
Det var onsdag. Det var blevet april. Martin havde 
vundet X-factor under stor opmærksomhed. Min-
dre opmærksomhed havde antallet af døde i Irak 
påkaldt sig for marts måned var tallet 1.378 civile, 
heraf 52 børn.

Caroline havde igen været til gudstjeneste, uden 
at det havde påvirket nogle af de ovennævnte be-
givenheder. Men i løbet af påsken havde hun fået 
øjnene op for, at kristendommen ikke blot handlede 
om gamle tekster og ikke kun var en fremmed 
verden. Den centrale fortælling i kristendommen 
om Jesu korsfæstelse og opstandelse handlede om 
ting, der var helt aktuelle. Svigt, fællesskab, besæt-
telsesmagter, bristede drømme, aggression og vold, 
tortur, lidelse, død. Men altså også om den ydre 
magts, voldens svaghed og magtesløshed. 

Selve teksterne havde jo været ganske forståelige 
og dramatiske, især når man fik det i sammen-
hæng. Caroline havde været til alle påskegud-
stjenester fra Palmesøndag, skærtorsdag, lang-
fredag, påskedag og tilmed også 2. påskedag. Men 
det var især prædikenerne som Caroline havde 
haft glæde af. Gudstjenestens 2. del. Præsten gik 
på prædikestolen, læste dagens evangelium. Hun 
kunne godt lide den detalje, at præsten sagde 
”Dette hellige evangelium skriver evangelisten 
Johannes”, og så svarede menigheden og koret i 
sang ”Gud være lovet for sit glædelige budskab”. 
Hun havde fundet ud af at evangelium betød 
”glædeligt budskab”. 

Men prædikenerne havde været spændende. Især 
det at man kunne se beretningen om korsfæstelsen 
af Jesus som en afsløring af en social vold. At alle 
samfund og sociale fællesskaber opretholder deres 
indre orden gennem vold, f.eks. ved udstødelse af 
syndebukke. Og at det ofte var dem der først blev 
hyldet som idoler, der kort efter blev udstødt som 
syndebukke. Den mekanisme så man jo stadig over-
alt. Men det var aldrig faldet hende ind, at beret-
ningen om Jesu død kunne læses som en afsløring 
af denne volds tilfældighed og ofrenes uskyld. Det 
var revolutionerende, men nu skulle hun på Pussy 
Galore og drikke kaffe med veninderne. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, Studenterpræst

STUDIEKREDS OM ATEISME OG 
RELIGIONSKRITIK.
Tid: Næste gang er onsdag den 16. 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

”BIBLEN” PÅ NØRREBRO 
TEATER
”Oplev Biblen fortalt, som du aldrig har hørt den 
før, i en blanding af skuespil, rap og comedy med 
tryllekunstneren Rune Klan, rapperne Bukki Blæs 
og Tue Track, stand-up komikeren Linda P. og 
teaterdirektøren Jonatan Spang.” Læs evt. mere 
på www.nbt.dk 
Studenterpræsten går i teateret og du er velkom-
men til at gå med! Du skal selv købe din billet på 
Billetnet (OBS! Du får en ekstra god pris, hvis du er 
under 25!), men vi kan mødes inden forestillingen 
og hilse på hinanden, og studenterpræsten giver en 
øl eller en kop kaffe efter ”filmen”. Send os en linje 
- evt. en sms på 28 75 70 94 - hvis du/I går med!

Tid: Onsdag den 16. april kl. 20
Sted: Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 
København N

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 PERSON-
LIGE 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

BORDFODBOLD-
TURNERING
Grundet stor popularitet har bordfodboldturnering-
sudvalget valgt at udskyde deadline for tilmelding 
til fredag d. 11. april kl. 16. Herefter vil turneringen 
gå i gang efter et kampprogram der bliver slået op i 
klubben mandag d. 14.april.
Tilmelding foregår stadig på den store planche ved 
bordfodboldbordet i klubben. Husk at skrive navn på 
holdet samt et telefonnummer.

Reglerne er som følger:
To spillere pr. hold.
Mål scoret fra midtbanen tæller ikke.
Alt fodtøj er tilladt.
Kampen slutter når et af holdene har 10 point.

MOK har modtaget nedenstående mail fra en 
velkendt herre:

Kære MOK
Jeg har bemærket at MOK igennem de senere år har 
udvist betydelig interesse i mig og mit virke; jeg ved 
at der ikke er stor chance for det, men jeg tænker at I 
skylder jeres mange begavede læsere også at vise mig fra 
den lidt mere seriøse side, og sender jer derfor min tale 
til PMS forleden, som jeg meget håber I vil trykke. 
Ja, ja,ja, jeg ved det, 5000 tegn, og min er 3 x så lang. 
Men husk nu at I har lavet sprællemand af mig, haft 
mig på forsiden af MOK da jeg gik på bar etc. etc. 
etc. Så måske vil I, ved eftertanke, alligevel finde det 
rimeligt at give mig denne plads. Så vil jeg tilgive jer 
for alt det andet. 
 
Venlig hilsen
Søren

For at understrege at MOK-redaktionen ikke kan 
købes, og at vi på ingen måde er ude på at angre 
vores (og vores forgængeres) tidligere humoristiske 
udskejelser, har vi ikke tænkt os at bruge spalteplads 
på den slags. Men som en service for dig, kære læser, 
så kan du selv gå ind på www.mok.info og downloade 
Ventegodts tale. Hér på MOK har vi flere gode idéer 
til hvad du kan bruge printet til: 
lægge i bunden af din kaninbakke under kattegruset, 
lægge i dine våde støvler så de tørrer hurtigere, lave 
såpotter af det (se havebureauet.dk), lave din egen 
Ventegodt-maske af papmaché (beklæd den evt. 
med fjer og similisten), sende det til Columbia hvor 
de fattige blander det op med sukkervand og spiser 
det, bruge det som underlag når ungerne skal tegne 
(sådan så de ikke tegner på  tegneunderlaget), rive 
det i stykker og give det til din tamrotte så den kan 
putte sig i det, lægge under dine sandorm når du 
salter dem, pakke dit pølse-snobrød ind i det når du 
skal lave indbagt pølse (se mere på fdf.dk), du kan 
også læse det...
 MOK-red

Sørens også...
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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) 

Vidste du at...

du som medlem af FADL kan få rabat, 

når du køber sandwich hos Mocca 

Sandwichbar? Hver 10. sandwich er 

gratis, og du får desuden 15% rabat på 

alle varme drikke.

I FADLs Sekreatriat kan du hente et 

rabatkort.

Du fi nder Mocca Sandwichbar i Fre-

densgade 19, 2200 København N.

FADLs Sekretariat

Forelæsning om Klinisk 

hypnoterapi som anæ-

stesi 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 Bel-

gien. 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 Audi-

toriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 

2200 København N. 

Der er off entlig og gratis adgang til fore-

læsningen.

FADL afholder kursus i Ortopædkirurgi 

med Læge Benny Dahl som Kursusunder-

viser.

Kurset henvender sig til studerende, 

som sigter mod at tage lægevikariater på 

ortopædkirurgiske afdelinger.

Kurset vil fokusere på to hovedområder. 

Dels en overordnet gennemgang af de 

primære arbejdsopgaver for reservelæger 

i forbindelse med skadestuearbejde, dels 

en gennemgang af arbejdsopgaverne på 

et sengeafsnit.

Der vil således blive undervist i generelle 

principper for primær frakturbehandling 

og ledskader, sutureringsprincipper og 

vurdering af røntgenbilleder. Desuden vil 

hovedelementerne i journaloptagelse og 

ortopædisk objektiv undersøgelse blive 

gennemgået. 

Dog tillader tiden ikke en detaljeret 

gennemgang af undersøgelsesteknikker, 

og kursets overordnede formål vil være 

at identifi cere de funktioner, man som re-

servelægevikar typisk forventes at kunne 

udføre.

Tid og sted

Kurset afholdes onsdag den 21. maj kl. 

16.00-20.00. Undervisningssted oplyses 

senere (Rigshospitalet).

Tilmelding

Der åbnes for tilmelding til ortopædki-

rurgi onsdag den 9. april. Tilmelding til 

kurset foregår som altid på FADLs hjem-

meside www.fadl.dk.

Betaling skal ske til Sekretariatet senest 

7 dage efter tilmelding. Og husk, at du 

kan overføre pengene direkte til FADL via 

netbank, hvis du har problemer med at nå 

forbi Sekretariatet inden for åbningstiden.

FADLs Kursusvirksomhed

Kursus for reservelægevikarer på ortopæd-         

kirurgiske afdelinger

FADLs Sekretariat er åbent for henvendelse pr. mail, telefon og personligt mandag, tirs-

dag 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 - forårsse-

mestret 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 med-

lem af FADL. Send en mail til: kkf@fadl.dk.

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

FERIEKORT 2007

Nu er Feriekortene for 2007 blevet sendt til din e-boks. Du fi nder dem på www.e-boks.dk. Hvis du har 
spørgsmål til feriekortene er du som altid velkommen til at kontakte os.

INDTASTNING AF JOURNAL 
OPLYSNINGER I HÆMATOLOGISK 
DATABASE
Der søges 1-2 Fadl’er til opdatering af data-
basen.
Arbejdsopgaver:
Arbejdet består af, fremfi nding af journaloplysninger og 
indtastning i hæmatologisk database. 

Arbejdstiden er dagtid på hverdage. En stor del af 
arbejdet vil kunne foregå i sommerperioden og andre 
ferieperioder.

Der vil være behov for nogle dages oplæring. 
Arbejdet foregår primært på Rigshospitalet og Herlev 
Hospital.

Krav :
Minimum 300 SPV-timer
8-12 semester
Ordensans
Gyldigt akkrediteringskort

Løn : SPV-løn 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 21. april kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk 
- København – tilmelding til hold – Mærket ” hæmatolo-
gisk data”.

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at 
kontakte Overlæge Peter de Nully Brown 44 88 40 00 eller 
ledende sygeplejerske Gry Orkelbog på mail go@fadl.dk 
eller 35 24 54 02.

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLOGISK 
OVERVÅGNING

Vi er et lille velfungerende hold som søger nye medlem-
mer til vores team af EEG-overvågere. Arbejdet består i 
anfaldsobservation af epilepsipatienter mhp udredning 
og evt kirurgisk behandling. Vagterne er meget hyggelige 
og du får et stort personligt ansvar samt et super godt 
tværfagligt samarbejde med læger, neurofys.-assistenter 
og sygeplejersker.
Oplæringen består af 2 lønnede følgevagter (á 4 timer) 
på afdelingen med et holdmedlem samt 1 dag i Epilep-
siklinikken med en læge. 

•
•
•
•

Krav:
Min 400 SPV-timer
Bestået 5. sem 
Gyldigt akkrediteringskort
At du kan tage 3-4 vagter om måneden

Arbejdstid: 
Døgndækkende kun i ulige uger: 8-timers vagter mandag 
– fredag. Holdet dækker ikke på helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder Agneta Snoer 
på tlf. 26 27 40 40 / mail: agneta_gormsen@hotmail.
com

Ansøgningsfrist : d. 14. April. Ansøgning via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler afholdes den 18. april.

IV- MEDICINGIVENDE HOLD 1404
RIGSHOSPITALET
MVS- hold 1404 på Nefrologisk klinik P, 3133 – 3134 
Rigshospitalet, søger 2 engagerede FADL-vagter til daglig 
medicinadministration, med start pr. 1. Maj (2 følgevagter 
ultimo april evt. primo maj). 
Holdets arbejdsopgaver består i i.v.- og tabletadministra-
tion, samt blodprøvetagning via CVK. 
Andre arbejdsopgaver kan forekomme, såsom EKG og 
venfl onanlæggelse. Vi arbejder alle ugens dage (også 
helligdage) fra kl. 7 – 13. Vi er altid 2 fra holdet på ar-
bejde samtidig.
Vi er 16 på holdet (fra 8. – 12. semester) og har været på 
afdelingen siden December 2006.

Du skal:  
have bestået 7. semester
have ca. 400 SPV-timer
kunne arbejde 4-5 vagter pr. måned
have grundlæggende kendskab til farmakologi
have gyldigt akkrediteringskort
kunne arbejde selvstændigt og håndtere at arbejde 
under tidspres. 
være klar til nye udfordringer og have lyst til fast 
arbejde på vores hyggelige hold. 

(FADL–vagter med erfaring indenfor medicinering vil 
blive prioriteret)

Løn:
- MVS – holdløn   

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Ansøgningsfrist: 
D. 15. April 2008 kl.12.00 via: 
Fadl-vagt.dk – København – tilmelding til hold – Hold 
1404. Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på Vagtbureauet 
d. 24. Juli.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 
eller pr. mail til 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

HOLD 1603 SØGER 8 NYE 
BLODPRØVETAGERE
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshos-
pitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også kaldet 3011. Vi 
tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverdage 
fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som 
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-vagter 
ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. Desuden er 
der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

VAGTBUREAUET
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Krav til dig som ansøger:

SPV-kursus, med min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 23/4-
08, kl. 17.00, i den store kaffestue på 3011.
Deltage i info-møde på 3011 den 22/4 kl. 14-16.
Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om 
måneden.
Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres 
lavt semestertrin højt. 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 14. april 2008 kl. 12.00 via: www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold – mærkat hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte 
holdleder 
Jonas Møller Larsen pr. mail.: ansjos@stud.ku.dk

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

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 
Gentofte Kommune

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

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

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

Ansøgningsfrist; 
Hurtigst muligt

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

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.

Kvalifikationskrav:
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 
holdleder
Galina Semenisina tlf: 26229174
Email: galina@stud.ku.dk

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til venti-
latørkurset. 

Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har du 
lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan 
starte med at undervise i efteråret 2008 med oplæring 
dette forår.

Undervisningen er både teoretisk med cases og praktisk 
med relevante øvelser, hvortil der benyttes en intensivs-
tue på Rigshospitalet. Der er mulighed for selv at tilret-
telægge indholdet af undervisningen og være med til at 
udvikle kurset. Udover undervisningen på modulerne, 
skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af prøver; 
typisk tre gange pr. semester. Vi tilstræber at de enkelte 
undervisere kan vikariere på andre moduler i tilfælde 
af sygdom. 

Undervisningen starter ca. september 2008. 

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret ventilatør 
og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag på inten-
sivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt arbejdende 
ventilatør og din erfaring skal overvejende stamme 
fra intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er 
mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring – Men 
dine pædagogiske evner vægtes højt ved ansættelses-
samtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn: 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 311,02 kr. 
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire - fem VT-kurser pr. semester.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske Astrid 
Bruun, mail ab@fadl.dk

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 14. april 2008. 
Du skal have mulighed for at deltage i ansættelsessa-
mtaler på Vagtbureauet i uge 17

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du velkom-
men til at kontakte Adm. Sygeplejerske 
Astrid Bruun Tlf. 3524 5408.

FEST!

VAGTBUREAUET & FEST

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 tøzedren-
gene. 

Mange shotshilsener fra Studenterklubben
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2 MEDICINSTUDERENDE 
SØGES TIL 
LÆGEVIKARIAT PÅ 
ORGAN KIRURGISK 
AFDELING, NYKØBING F 
SYGEHUS
Nykøbing Falster Sygehus fungerer som akutenhed 
i region syd. Du kommer til at indgå i forvagtslaget 
sammen med 6 yngre læger. Dit primære arbejde 
vil består i at varetage funktioner som at skrive 
elektive journaler, assisterer til operationer samt 
udføre forefaldende stuelæge arbejde mandag til 
fredag i dagstiden. Der vil være mulighed for at få 
bolig. Aflønning vil være efter gældende overen-
skomst hos FADL.

Du skal være færdig med 8.semester, og gerne 
kunne arbejde 2-4 måneder med start 1.maj el-
ler snarest muligt derefter, men dette er ikke et 
krav. 

Ansøgning sendes til Adm. Overlæge Therese 
Falkenberg, Organkirurgisk afd. Fjordvej 15, 4800 
Nykøbing Falster. For supplerende oplysninger 
kan kontaktes overlæge Therese Falkenberg tlf: 
56511534 eller reservelæge Christina Christof-
fersen tlf: 56515353.

MIN FAMILIE VIL 
GERNE ØST FOR 
STOREBÆLT
Så hvis du vil bytte basisforløb, vil jeg 
være meget interesseret

Det gode er, at min stilling i Hjørring er 6 mdr. på 
almen medicinsk afdeling og 6 mdr i praksis med
start 1. november - evt mulighed for at starte før,
hvis man ikke har planer om en længere rejse før
start. Der er mulighed for 85 kvm lejlighed for
3300 kr, og hvis man hellere vil bo i Ålborg; villa
på 130 kvm til 3600 kr. 
Dertil kommer kost- og logifradrag dvs et mån-
edligt fradrag på 18.000kr.
Hvis du vil bytte til en stilling på Sjælland/Falster, 
vil du gøre mig en stor tjeneste.

Med venlig hilsen
Irene Kyster
Tlf. 51 920 920
irene_kyster@yahoo.dk

FÆRDIG SOM LÆGE NU 
TIL SOMMER?

 – har du ventetid på din turnus opstart 
og har du interesse for psykiatri er der 
mulighed for vikariater af individuelt aftalt 
varighed på Psykiatrisk Center Glostrup 
eller er du medicinstuderende og har været 
til psykiatrieksamen og bestået, så kontakt 
overlæge Flemming Tived på Glostrup Psy-
kiatrisk Center. 
Du vil blive grundig introduceret til afde-
lingen og vil få tildelt en erfaren personlig 
faglig vejleder.

Kontakt Flemming Tived på 51-295192 
eller mail : flti@glo.regionh.dk

CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPERE
 
Et antal stillinger som studentermedhjælper ved 
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) ønskes 
besat.
CEKU, det tidligere Laboratorium for Kliniske Fær-
digheder (LKF) ligger i Teilum-bygningen på Rigshos-
pitalet 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 supplement til den kliniske uddannelse. 
Træningen omfatter kommunikationstræning og 
en række praktiske færdigheder (drop- og kateter-
anlæggelse, sutur, ledundersøgelse, gynækologisk 
undersøgelse, genoplivning og neurologisk under-
søgelse m.m.).
 

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicin-
studerende i udvalgte kliniske færdigheder, assist-
ance 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. semester 
(i efteråret 08) med interesse for undervisning og 
formidling, hvorfor undervisningserfaring 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 internationale konfer-
encer 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 ak-
tivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge 
på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Aktivitet-
sniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, 
men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan 
ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt vagtmøde 
i samarbejde med de øvrige ca. 20 studentermed-
hjælpere.

For flere oplysninger kan du henvende 
dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rig-
shospitalet.
Annette Enevoldsen, tlf. 35 45 54 08
 
Ansættelsessamtaler er planlagt afholdt den sidste 
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, Rig-
shospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, idet kuverten 
mærkes ”ansøgning”. Ansøgningsfrist: mandag d. 
12. maj

FRA PATIENTJOURNALER...
Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt. 

Opkastningerne gik væk i løbet af eftermiddagen, ligesom manden. 

Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går. 

Patienten bedømmes som usammenhængende. 

Har fået små blodige spiseskeer i afføringen 15-20 gange om dagen. 

Patienten har tidligere haft ører, men de er faldet af. 

Far og mor døde, da hun var 12 år gammel. De har ingen kontakt med hende. 

Der bør bemærkes, at der ikke mærkes nogen væsentlig temperaturforskel mellem benene. 

Mad får han af sønnen, som er dybfrossen. 

Ørerne kan svagt skimtes bag voks. 

Ansamlingen af udslæt kredser omkring patienten. 

Synes, at han tisser godt. Som en hest, ifølge eget udsagn. 

Patient med ansigtseksem. Hudbesvær i forbindelse med at han anvender underbukser. 

Hvad hans impotens angår, fortsætter vi medicineringen og lader hans hustru behandle ham. 

Hun har ingen kuldegysninger, men hendes mand oplyser, at hun var meget hed i sengen i nat.

ANNONCER & GØGL


