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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: Elise/MOK

Onsdag:  Præstens studiekreds kl. 15-17
  MOK nr 24, årgang 40 udkommer
  Sygepleje-strejken starter (tag en FADL-vagt)
  Daisy's fødselsdag - tillykke!

Torsdag: Fri bar fest kl. 22-05 i klubben (Husk billet)

Fredag: Tømmermænd

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Info-arrangement om World AIDS day på IMCC  
  kontoret
  8.30-8.50 Morgensang på Københavns rådhus,  
  kendt københavner vælger sang

Denne  redaktion

MOK

fra sit eksil i T
histed...
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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

Kære MOK-redaktion og kære læsere. 
Fra villaen i Thisted kommer her en 
noget forsinket opdatering på vores 
allesammens yndlingsserie. 

Jeres betroede reporter i Region Nord havde, i 
forbindelse med turnusstart, så meget om ørene, at 
opgraderingen til mellempakke blev udsat alt for
længe. Af samme årsag så undertegnede sig nød-
saget til at hoste op med 19 kr. for på den måde at 
skaffe sig adgang til de afsnit af DUM, der var sendt 
i mellemtiden. Det drejer sig om ikke færre end 12 
afsnit, hvilket uden reklamepauser beløber sig til 
flere timers ren underholdning. Jeg har ikke nydt 
så store mængder DUM siden en rejse til Helsinki 
efteråret 2006, hvor hele 4 sæson fik en tur under 
samtidig indtagelse 
af rigelige mængder 
Fisherman i flydende 
form. 

Inden vi kaster os 
over de små pus, vil 
jeg kort indskyde, at 
jeg under mit virke i 
skadestuen indtil
nu er stødt på flere 
oplagte kandidater 
til næste sæson af 
DUM (er du ung mor, 
så gå ind på Kanal4.dk – de søger netop nu).

Vi lægger ud med seriens sidst tilkomne. Natascha 
er en gæv pige, der bor dør om dør med både 
forældre og bedsteforældre. Hun venter barn med 
ekskæresten Danni, med hvem hun stadig deler 
hus med. Hun så dog helst at Danni flyttede, men 
økonomien er åbenbart så stram, at hun indtil 
videre ikke har råd til at bo alene. Grunden til 
parrets opbrud skal findes i Dannis hang til intim 
omgang med Nataschas veninder. Hele 2 gange 
er klappen gået ned for Danni, hvilket betyder, at 
han nu sover på sofaen. Vi glæder os til at se, hvor 
længe der går, inden Natascha har fundet en ny 
sheik til at betale huslejen.

I vejle møder vi gentagne gange Katarina og sønnen 
Mikkel. Hun er lige så sær som tidligere og det
understreges af, at hun nu har fundet en ny kæreste 
ved navn Brian. Han ”hjælper” Katarina med at
flytte i en større lejlighed, der omgående lægger den 
unge mors økonomi i ruiner. Katarina bedyrer
med skvulpende barm, at hun slet ikke regnede 
med, at det var så dyrt at flytte. Omkostningerne
beløber sig dog ifølge udsendelsen til trailerleje og 
smøger til Brian, så mon ikke Katarina er kommet 

til at brænde pengene af på noget andet.
For yderligere at presse den Lordi-sminkede mor, 
beslutter Mikkel sig for at bide alt og alle i vug-
gestuen. Det resulterer i flere pinlige besøg af en 
adfærdsterapeut. Desværre når hun ikke at se 
hvorledes Katarina smadrer sin DVD-afspiller i et 
forsøg på at korrigere Mikkels opførsel.

Den flommede Camilla fra Aalborg må i flere afs-
nit undvære den halvgøjsede søn Oliver. Camilla 
tager nemlig på studietur til hovedstaden med 
handelsskolen. I et forsøg på at spare, pakker hun 
hjemmefra en hel ramme Ceres Royal i kufferten. 
Ved ankomsten til hostel i Kbh. forbydes det dog
at indtage medbragte drikkevarer på værelset - 
Camilla er rødglødende af raseri. 200 opkald til
familien i Aalborg senere, tager hun med de 
øvrige elever på sightseeing i indre by. De ender 
på kareokebar, hvor Camilla giver den gas, så det 
river i ørene.

I Hedensted følger vi seriens dronning Malou 
Stella. I det lille hjem, har Malou Stella nu helt 
fralagt sig ansvaret for sønnen Tino. Den unge mor 
væmmes ved tanken om at skifte en ble og hendes 
udtømte energireserver forbyder hende at deltage i 
pasningen af afkommet. Det bliver nærmest trist
at se på. Mor Britta tager gentagne gange tilløb til 
et opgør med Malou Stella. Hun ønsker nye regler 
i hjemmet og foran kameraet får den ikke for lidt. 
Men så snart hun vender sig mod sin førstefødte, 
bliver ordene vage og uden pondus. Malou Stella 
modargumenterer med, at det ikke er særlig fedt, 
at der ligger et barn i sengen, når man har nogen 
med hjem.
Midt i idyllen har Malou Stella tilmed fundet en ny 
kæreste med smart hår. Sammen med 20 rød
Corner suger han den sidste energi ud af Malou 
Stella. Det er svært at se hvordan det nogensinde
skal blive bedre.
En dag viser der 
sig en mulig fork-
laring på Malou 
Stellas sløvsind. 
Hun har åbenbart 
døjet med gen-
tagne halsbetæn-
delser, hvilket 
har bidraget til 
hendes i forve-
jen imponerende 
skolefravær. Hun
skal derfor have 
fjernet mandler, 
men indgrebet skræmmer den svage sjæl. Op-
erationen forløber uden komplikationer, fraset, at 
den hundehvalp det unge kærestepar har købt, er 
lige ved at gå til anden hånd, fordi Britta ikke har 

sørget for betalingen. Man tror næsten ikke sine 
egne ører. Skal Britta nu også til at passe hund? 

Én ting er sikker, 
det bliver i hvert 
fald ikke Malou 
Stella.

Pigen med blikket 
der kan dræbe, 
Kristina Landin, 
må se sig nød-
saget til at sælge 
sin elskede kam-
phund. Det bliver 
en rørende scene, 
hvor Kristina må 

trøstes af kæresten Brian. Selv samme Brian er 
havnet i et financielt morads, efter at hans før 
så omfavnende imperium af mobildiskoteker og 
pølsevogne er skrumpet ind. Det umage par, har 
derfor ikke samme økonomiske frihed som tidligere. 
Dette skyldes til dels også det faktum, at Kris-
tina fortsat har flere heste på kost. Den stramme 
økonomi får dog ikke Kristina til at fravælge visse 
goder, såsom dyre frisørbesøg. Man fornemmer 
ligefrem en ”golddigger” mentalitet hos Kristina, 
der lader  det sive ud mellem sidebenene, at hun 
kunne finde på at forlade Brian, hvis han ikke kan 
forsørge hende.
Kristinas søn skal snart døbes og i en den anledning 
skal Kristinas forældre se hinanden for første gang 
i mange år. Kristina er nervøs for hvad der kan ske, 
men efter at have set den 72 årige fader, skønnes 
egentlig tumult i kirken usandsynlig.

Et andet sted i landet er endnu en barnedåb un-
der opsejling. Det er helt uproblematisk lykkedes 
Fru. Papanikolos at klemme endnu en unge ud. 
De nybagte forældre, der sidste sæson flyttede 
i nyt hus, diskuterer igennem flere afsnit, hvad 
lillebror skal hedde. Begge appellerer til sønnen 
Sebastian om støtte til deres respektive forslag. 
Hvad der kommer til at stå på dåbsattesten, lader 
vi lige stå et øjeblik. Under forberedelserne til 
barnedåben koster Fru. Louise Papanikolos rundt 
med den stakkels Ronni Alt skal være perfekt ned 
til mindste detalje. Rene finder sig dog hurtigt en 
oase i garagen, hvor han i fred for kommandoer og 
spydigheder kan indtage sin dåseøl.
Dagen oprinder hvor navnet i sidste øjeblik bliver 
skrevet med glasur på kagen - Tobias Torben Pa-
panikolos vil fra den dag af være det letteste mob-
beoffer i historien.

På Amager bor et par af seriens veteraner. Chris-
tina-musen og Peter formår stadig at holde trådene 
samlede i det lille hjem. Faktisk ser tingene lysere 
ud end nogensinde. Christina-musen har tilmed 
fået et job! Det vil sige at hun er i lære som Nail 
Artist i den lokale neglebiks. Her filer hun hver dag 
løs på akrylen og beruser kunderne med sin sprud-
lende energi. Christina-musens barm fremstår om 
muligt endnu mere struttende og fyldig end lige 
efter operationen og man sender en kærlig tanke
tilbage til dengang Peter Kragh udtalte, at han var 
ligeglad med om Christina fik tunet yveret.
Utroligt nok er den småtspisende Christina også 
blevet mere rund om taljen. Det må skyldes at hun 
nu supplerer det lyse brød med et tykt lag stødt 
melis og en Cult på vej til arbejde.

Må indskyde, at det stadig plager undertegnede, at 
jeg aldrig nåede ud på Fisketorvet og blive betjent 
af Christina-musen i Orion.

For at afrunde denne lange svada, vil jeg let springe 
hen over Malene fra Kruså, der fortsat kæmper med 
sin elevatorskræk.

Nu hvor der igen er adgang til kvindekanalen, vil 
det forhåbentligt være muligt at få resuméerne 

af
sted lidt hyppigere. Herfra 
går tankerne til det pulser-
ende liv på Panum.

Martin BC/ reservelæge

D.U.M.
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EKSTERN VEJLEDER 
TIL OSVAL II ELLER 
BACHELORPROJEKT?
Fremover vil det ikke være muligt at få godkendt 
eksterne vejledere til din OSVAL II eller Bach-
elorprojekt.

Studieadministrationen oplyser at det fremover 
kun vil være muligt at få godkendt interne vejle-
dere, når du skal skrive enten bachelorprojektet 
eller OSVAL II. Det vil sige at vejlederen skal 
være professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende, i hvert fald skal ved-
kommende være ansat af fakultetet. Dette træder 
i kraft fra d. 7. april 2008.

Hvis du allerede er i gang med at skrive opgaven og 
bruger en vejleder der ikke er ansat af fakultetet, 
kan du søge om tilladelse til at få godkendt vedkom-
mende, senest d. 1. juni 2008.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du spørge i 
ekspeditionen på Panum eller du kan læse mere 
på www.sis.ku.dk under Bacheloropgave eller 
OSVAL II.

OBS OBS OBS!!
FORSKNING???
Har du overvejet et forskningsår 
– men kan måske ikke helt 
overskue det?
Der er mange indgangsvinkler til forskning, men 
det vigtigste er at du selv er aktiv. Du skal således 
enten selv finde noget du interessere dig for og finde 
frem til en forsker du kan lave et projekt med eller 
du kan se efter opslag efter forskningsassistenter 
i MOK. Det er meget individuelt fra projekt til 
projekt om du har mulighed for at studere samti-
dig med at du forsker, men du er altid velkommen 
til komme ned i studievejledningen og få vores 
vurdering af om du evt. skal tage semesterfri, har 
mulighed for at søge særlig holdplads etc.

Hvis du planlægger et forskningsår skal du også 
overveje om det evt. kan gøres til et prægraduat 
forskningsår, det giver adgang til ph.d kurser, 
diplom på uddannelse m.m. Se mere på http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/

FORVIRRET OVER 4. OG 5. 
SEMESTER?
Så er du ikke den eneste. Kom til oplysende oplæg 
den 22. maj 2008 med studievejledningen og find ud 
af om du skal overflyttes til en anden studieordn-
ing, hvornår du skal have energiomsætningskursus 
og andet.

Studievejledningen for Medicin har oplevet at flere 
studerende der har taget 4. semester i efteråret 
07 er forvirrede over forskellige ting. Hvad fx hvis 
du har dumpet 4. semester i vinters, eller hvis du 
holder semesterfri her til foråret? Det kan være 
du er i tvivl om, hvorvidt du kommer til at mangle 
kursus i energiomsætning eller det i blod.
På den baggrund har studievejledningen besluttet 
at holde et oplæg for alle interesserede omkring 4. 
og 5. semester. Oplægget er relevant hvis du gik på 
4. semester E 07 eller hvis du er på 2000-ordningen 
og ikke er færdig med 4. eller 5. semester endnu. 
Vi vil komme ind på hvor længe undervisningen 
og eksamen bliver udbudt på de forskellige studie-
ordninger og hvad du skal gøre hvis du kommer til 
at mangle kurset i energiomsætning. Der vil også 
være mulighed for at stille spørgsmål.

Oplægget vil blive holdt den 22. maj kl. 16:15 - 17 i 
Haderup Auditoriet. Vi håber at alle interesserede 
har mulighed for at dukke op.

OBLIGATORISK 
TILMELDING TIL 
UNDERVISNING
Tilmeldingsfristerne til næste 
semesters undervisning nærmer sig…

Hvis du skal på 2.-5. semester næste semester, 
skal du tilmelde dig undervisningen senest 10. 
januar/10. juni.

Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. semes-
ter til efteråret 2007 skal huske at aflevere deres 
tilmeldinger senest den 1. december/1. juni. Skal 
du på 7. semester skal du også udfylde en blanket 
om optagelse på kandidatdelen.

Når du udfylder blanketten SKAL du skrive din 
punkt.ku-mail, da klinikudvalgene ellers ikke 
kan finde dig.

Husk også, at hvis du fortryder en tilmelding 
skal du afmelde den senest 10. januar/1. august 
2007.
Alle blanketter findes på http://medicin.ku.dk/
om_uddannelsen/blanketter/

BACHELOR EFTER 
NÆSTE EKSAMEN?
Da den lægevidenskabelige uddannelse på KU jo 
som bekendt er delt i en bachelordel og en kandi-
datdel, der betragtes som to adskilte uddannelser, 
skal du huske en MEGET VIGTIG TING såfremt 
du har udsigt til at blive bach.med. efter din næste 
beståede eksamen:

Tilmeld dig til kandidatdelen inden 1. december/1.
juni

Husk også at tilmelde dig holdundervisningen på 
7.semester, såfremt du ønsker at deltage. Altså hele 
2 tilmeldinger inden 1.december/1.juni

Tilmeldingsblanket findes på www.medicin.ku.dk 
under blanketter.

     FORÅR 2008     

                                               Studievejledningen for Medicin  Uge 16-17 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Tirsdag 15/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Torsdag 17/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 17/4 1800 – 1900 1530 – 1800 Gro Askgaard  Medicin 
Mandag 21/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  Medicin 
Mandag 21/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag 22/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 23/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
Onsdag 23/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Torsdag 24/4 1800 – 1900 1500 – 1800 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 24/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Gro Askgaard  Medicin 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores 
træffetid,
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
   Den Internationale Studievejledning    
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl  International 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  International 
OBS! Den internationale studievejledning er lukket i uge 16, samt tirsdagen i uge 17!
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 

GODT STIPENDIE-TILBUD
Frist 1- maj!
Vi har fået information om stipendieuddeling fra 
Nordea Danmark-fonden. Fonden uddeler hvert år 
5 mio. kr. til støtte til studerende, der tager deres 
uddannelse i udlandet. Ansøgningsprocedurer 
og kriterier kan læses på www.nordeadanmark-
fonden.dk 
 
Ansøgningsfristen er 1. maj 2008 med uddeling 
i juni, og 1. november 2008 med uddeling i de-
cember.
 
Yderligere information kan læses på hjemmesiden 
http://medicin.ku.dk/internationalt/

mvh.
Tina Gottlieb
AC-Fuldmægtig
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet   
Fakultetssekretariatet, Studieadministrationen

STUDIETILBUD
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Åbningstider for våd studiesal April 2008

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.
ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 14/4 CB
Tirsdag 15/4 CB LTJ
Onsdag 16/4 AM
Torsdag 17/4 JS
Fredag 18/4

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 21/4
Tirsdag 22/4
Onsdag 23/4 AM
Torsdag 24/4
Fredag 25/4 AM

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 28/4 AM
Tirsdag 29/4 LTJ
Onsdag 30/4 JS AM
Torsdag 1/5
Fredag 2/5
Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne. 

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.)
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KURSUS I 
“GLOBAL HEALTH 
CHALLENGES” 
– 1. AFSNIT
Her følger tre historier som illustrerer 
bare nogle af de forskelle man kan 
møde og mærke ude i verden. De 
mennesker der er berørt af disse 
skæbner vil vi som læger også møde 
på et dansk hospital. For ikke at 
nævne patienten der har været i 
flygtninge lejr, været udsat for en 
natur katastrofe, er født og opvokset 
i et krigshærget område, været på 
asylcenter osv. 

FLYGTNINGE LEJR - JUTTA 
AFRIKA OG AFHOLDENHED
Du er taget en tur til Afrika og har fornøjelsen af 
at komme en tur ned til den lokale ”youth group” 
og udveksle erfaringer med de unge. Du følges med 
en alderssvarende tysker som tilfældigvis befinder 
sig på samme hospital som dig. Du ender med at 
svare på en masse spørgsmål som stort set kun 
handler om sex og parforhold og priser dig ret så 
lykkelig over at du trods alt har været på kursus 
i ”Global Health Challenges”, for ellers havde du 
da været helt lost. 
For dem er du lægen (selvom du faktisk er studer-
ende) og det du siger, bliver taget meget alvorligt. 
Dine ellers sobre svar er provokerende, men stille 
og roligt letter stemningen og det ender i en god 
diskussion om forskelle og ligheder i de to lande 
(stadig kun med dig og tyskeren som eneste refer-
ence til Danmark/Europa). 
Meget er kommet på bordet, du er blevet fortrolig 
med de unge. Seancen sår ikke den mindste tvivl i 
din bevidsthed om at disse unge mennesker er sek-
suelt aktive (ligesom din egen ungdom er det), og at 
seksualitet er noget de hungrer efter viden om. 
Herefter overværer du en snak om HIV/AIDS og 
hvordan man undgår det – der er på intet tidspunkt 
snak om kondomer. Til gengæld slutter det hele 
med at en i gruppen (som hele tiden har været der) 
rejser sig op og bryder ud i gospel, om at afholden-
hed fra sex før ægteskab er den eneste vej uden om 
HIV/AIDS og at det er i orden hvis du allerede har 
haft sex, det er aldrig for sent at blive abstinent. 
Alle de unge klapper med og synger. Du får en 
klump i halsen og får nærmest lyst til at tude når 
du tænker på hvor få af disse unge mennesker du 
i virkeligheden tror afholder sig fra sex når først 
mørket falder på, med tanke på alle de spørgsmål 
du netop har svaret på. 
Ved din side har du din tyske ven som er fra den 
metodistiske kirke som er noget mere troende end 
du selv er (almindelig protestant som kommer i 
kirke til bryllup og dåb, men dog tror på at der er 
noget mellem himmel og jord). Din ven går sådan 
set går ind for abstinens for den enkelte.. men ser 
det heller ikke, som dig, som løsningen på et helt 
samfunds HIV epidemi. 
Der står I så og føler jer lidt alene. Bagefter tager 
du med formanden fra ”youth group” (som er din 
ven) tilbage til din by. I får en snak og han spørger 
hvad du har at sige til det hele. Hmm. Du er ærlig 
og siger at du syntes faktisk det var temmelig 
modsætningsfyldt. Han er ENIG! – Nu får du det 
rigtig dårligt – specielt da han fortæller at han da 

heller ikke kan følge reglerne om afholdenhed, men 
underviser i det alligevel. 
Resten af dagen er temmelig trykket af denne 
oplevelse og din respekt for din ven er dalet. 
DU UNDRES - over at det er sådan man takler 
HIV/AIDS epidemien i det her lille bysamfund du 
befinder dig i, hvor 35 % af befolkningen er smittet 
(Kilde: det lokale sygehus). 
Du vil vide mere om international sundhed, ikke 
kun i Afrika men i HELE VERDEN.

Eller....... fortsættelse følger i næste MOK

MEN:
· Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om 
udfordringerne i global sundhed? ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om international sundhed for 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 
syntes det er ret vigtigt? ELLER
· Har du været ude og rejse – har oplevet en masse 
ting inkl. nogle du ikke rigtig forstå (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 internationale sundhedsarena? 
ELLER
· 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 delt-
age i en snak om sundhed ikke kun i Danmark 
men i vores globaliserede verden og syntes det 
er lidt en fallit erklæring at du ikke rigtig ved 
hvad WHO egentlig laver, nu du repræsentere 
din profession? 

Så er Kursus i ”Global Health Challenges” måske 
noget for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen 
af at udvide din horisont ud i sundhed og globali-
sering, sundhedssystemer, reproduktiv sundhed, 
”communicable og non-communicable diseases”, 
voldelige konflikter, migration og globaliseringen 
og det danske sundhedssystem.

Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det der lægger den internationale dag-
sorden i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

ER DU MED på vognen?

Med Venlig Hilsen 
Kursus i Global Health Challenges 

TID: 18. August til 29.August 2008
STED: København, Kommunehospitalet
PRIS: Gratis for for KU studerende. Pris for ikke-
KU studerende: 1900 dkr.

MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 14 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: http://
pubhealth.ku.dk/ais 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed 
og IMCC
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

KONFERENCE OM “GLOBAL 
HEALTH AND VIOLENT CON-
FLICT”

Har du lyst til at hjælpe med til at arrangere en 
større international konference om international 
sundhed og voldelig konflikt?

I august 2009 afholder IMCC og Globale Læger en 
4-dages konference om Global Health and Violent 
Conflict i København, og vi står nu netop og man-
gler dig til at hjælpe os med at få denne event til 
at blive noget helt særligt!

Konferencen vil samle eksperter, forskere, 
hjælpearbejdere, læger, studerende og andre med 
interesse og viden inden for området til en kreativ 
og nyskabende 4-dages konference bygget op om-
kring workshops med forskellige temaer. Konfer-
encen sigter på at opbygge et globalt netværk, der 
sammen vil arbejde mod forebyggelse af voldelige 
konflikter.

Du vil som del af arrangørteamet kunne deltage 
gratis i konferencen og få mulighed for at møde og 
diskutere med nogle af de, der ved mest inden for 
Global Health.

Vi mødes næste gang søndag d. 27. april kl. 15 hos 
Caecilie Buhmann, Refsnæsgade 53, Nørrebro, hvor 
du kan komme og høre mere om, hvilke konkrete 
opgaver, der skal udføres, og hvad det i det hele 
taget indebærer at være med til at arrangere denne 
konference.

Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt 
Eva Holst (evamholst@hotmail.com / 2830 8414) 
eller Filip Castberg (castberg@stud.ku.dk / 2588 
2788).

VIL DU VÆRE MED TIL AT 
ARRANGERER DET FEDESTE 
WORLD AIDS DAG PROJEKT I 
IMCCS HISTORIE?

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 eller kom forbi 
kontoret d. 22. 

IMCC MÅNEDSMØDE D. 24 
APRIL KL. 17:00 I FADLS LOKA-
LER
 
IMCC er en basis gruppe der sender folk ud i ver-
den, modtager folk fra varme lande
og laver en masse spændende arbejde med ud-
viklingsprojekter, sexualundervisning,
organdonation og meget mere.

Vil du vide mere om IMCC så kom til dette møde 
-vi håber at se dig!!
 
Der er kaffe og kage til mødet.
 
Mvh IMCC

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

*Da dørene låses automatisk pga. alarmering 
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 (formand for 
Læger uden Grænser)

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

Program:
17:00: Oplæg fra panelets deltagere
18:00: Pause med forfriskninger sponsoreret  af 

18:15: Debat paneldeltagerne og publikum imel-
lem

Vel mødt!
- Gruppen af medicinstuderende under Læger 
Uden Grænser

DANSEPARTNER SØGES
Har du danset standard- eller 
Latindans før? Eller andre danse? 
Eller har du mod på at prøve?

Jeg har danset i USG, et år på begynder og et år på 
letøvet Standard/Latin hold, og søger nu en dan-
separtner til USGs Standard/Latin sommerdans, 
mandag aftener i maj og juni (8 gange ialt).

Tilmeldingsfristen (som er parvis) er på 
tir 22/4, så hvis du er kvinde, helst < 165cm, og 
har lyst til at danse Standard og Latin i maj og 
juni, så lad gerne høre fra dig inden udgangen af 
denne uge, 

på email: chr@stud.ku.dk 
eller eller ring/sms: 20 13 13 77.

Hilsener, Christian

 
GRØNLANDSGRUPPEN UNDER 
IMCC ARRANGERER KLINISKE 
OPHOLD PÅ GRØNLAND AF ÉN 
MÅNEDS VARIGHED. 

Alle der har overstået 8. Semester kan ansøge om 
pladserne.

Klinikophold 2008/09, Grønland
Nuuk (Dronning Ingrids hospital): 
1 plads i august 2008. Eksklusiv kost & logi.
Nuuk (lægeklinik):
2 pladser hver måned i juni og august. Eksklusiv 
kost & logi.
Paamiut (Dronning Margrethes sundheds-
center):
1 plads hver måned i juni, juli, august og septem-
ber. Inkl. logi. 
Aasiaat:
1-2 plads hver måned i april, maj, september, no-
vember, december 2008, januar, februar og marts 
2009. Inkl. logi. Hvis der kommer 2 studerende skal 
de kunne bo sammen. Husk studiekort.
Ilulissat:
1 plads i juni. Inkl. kost og logi (mht. kost dog kun 
hvis den studerende ikke har fondspenge).
Maniitsoq:
1 plads hver måned fra april 2008 t.o.m. marts 
2009 undtagen juli. Inkl. kost og logi. 
Uummannaq:
1 plads i marts, april og maj. Inkl. kost og logi.
Qeqertarsuaq Sundhedscenter:
1 plads hver måned fra marts 2008 t.o.m. april 
2009. Eksklusiv kost og logi.

Interesseret ?
Skriv efter ansøgningsskema til  active-
greenland@imcc.dk, eller download det fra IMCC’s 
hjemmeside.
Restpladser uddeles efter først-til-mølle princip-
pet.

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 Mid-
delhavs-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. 
Husk at du også kan købe billetter til venner 
og friendz. Det er samme pris

Mange shotshilsener fra Studenterklubben

KAN EN IRRITERET TYKTARM 
GIVE EN AFLÅST MENISK???

SIMS ARRANGERER:
OSTEOPATI-FOREDRAG

Hvad er osteopati?! Kunne du tænke dig at finde 
ud af det? Hvordan kan man bruge det? Vil du 
også kunne kurere skinnebensbetændelse med 
et enkelt klik?

Jesper Birkedal, fysioterapeut for FCK’s her-
rehåndboldhold, osteopatistuderende og hans 
makker Kim Dudek kommer og giver en indføring 
i osteopatiens verden, som stort set ingen af os 
kender til. I store træk handler det om sætte nogle 
knogler og muskler på plads, så man kan blive sin 
sportsskade kvit, men der er meget mere. 
Få f.eks. at vide hvordan en irriteret tyktarm kan 
være årsag til dit dårlige knæ…
Jesper fortæller desuden hvordan det er at være 
fysioterapeut i en professionel håndboldklub og 
hvordan han samarbejder med læger.

Tid og sted: mandag d. 5. maj kl. 16.30-18.00 
i lokale 1.2.32 på kemigangen.

Der vil blive vist undersøgelser på rigtige pa-
tienter!

ALLE ER VELKOMNE!!!

Mange hilsner
SIMS

TIRSDAG D. 29. APRIL GENTAG-
ER SAKS SUCCESSEN OG 
AFHOLDER KURSUS I BASAL 
SUTUR

Tilmelding starter lørdag d. 19. april kl. 12.00 
til kursustilmelding@studkir.dk (først til mølle). 
Læs mere om kurser og tilmelding på www.
studkir.dk
Kurset undervises af en CEKU-underviser 
og afholdes kl 16.15 - ca 19, hvor vi vil øve 
grundlæggende teknikker på grisefødder.

Deltagelse koster 50 kr

Kurset er åbent for studerende på alle
semestre, men medlemskab af SAKS
forudsættes. Plads til ca 15 deltagere.

HEY...
Havde du købt billet til Fase 2 fest?
Undskyld ... Vi var nødy til at aflyse da der ikke 
var nok som havde købt billet ! 
Du kan få pengene tilbage ved at fremvise billet-
ten i Klubben.

Venlig hilsen Fase2fest-udvalget

BASISGRUPPER
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 16, 2008

Tag godt imod vores seneste afsnit af semesterføljeto-
nen om gudstjenesten og vores øvrige tilbud!

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder

GUDSTJENESTEN VIII: SALMEBO-
GEN

Den autoriserede salmebog – den seneste autorisation 
er fra 29. juli 2002 – indeholder teksten til næsten 800 
salmer, men disse tekster udgør kun omkring halvde-
len af salmebogen! Salmebogen er nemlig et sandt 
overflødighedshorn af oplysninger og nyttige tekster, 
og for mange er salmebogen en mindst lige så vigtig 
del af deres religiøse praksis som Bibelen. 

I salmebogen finder man bl.a. en grundig gennemgang 
af både den almindelige højmesses forløb, men også 
forskellige særlige gudstjenesters ”anatomi” bliver be-
skrevet meget detaljeret. Man kan finde andre autor-
iserede ritualer (fx bryllup og begravelse) beskrevet, 
man kan finde en ”bønnebog” både med en beskrivelse 
af, hvad bøn er og med et stort udvalg af bønner til 
forskellige lejligheder eller situationer, der findes et 
udvalg af bibelord til opmuntring og trøst, tekst fra 
Luthers lille Katekismus (lærebog i kristendommens 
grundsætninger), og en såkaldt ”alterbog”, som er 
samlingen af alle de faste tekster, som bliver læst 
under gudstjenesten. Så her, bagerst i salmebogen, 
kan du smuglæse den tekst, som skal ”gennemgås” fra 
prædikestolen, på enhver søndag eller anden kirkelig 
festdag hele året rundt.

Du kan også finde oversigter over hvilke salmedig-
tere, der har bidraget til salmebogen, samt forslag 
til salmevalg til årets gudstjenester. Det kan jo være 
nyttigt, hvis man pludselig står og skal være med til 
at arrangere en gudstjeneste…

Men salmerne selv er kerneindholdet i bogen, og 800 
er mange. Det er de færreste, der kender dem alle, 
og derfor er Den Danske Salmebog gået online på 
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/. Her kan 
Bertel Haarder bl.a. skrive: ”De danske salmer har 
stor betydning for den danske sangtradition. Salmerne 
er med til at binde os sammen på tværs af genera-
tioner. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at så mange 
som muligt har adgang til at lære salmeteksterne og 
salmemelodierne at kende.
 
Det har Kirkeministeriet og Det Kgl. Vajsenhus skabt 
mulighed for med Den Danske Salmebog Online - et 
moderne website, hvor alle har adgang til salmebogens 
tekster og melodier.”

God fornøjelse med salmebogen! 

Venlig hilsen
Lise Lotz

P.S. Glem ikke at 2008 er Sangens År! Der er mor-
gensang på Københavns Rådhus hver tirsdag i april 
kl. 8.30-8.50. En kendt københavner vælger sange 
– ikke fra salmebogen, men den næstvigtigste danske 
sangbog: Højskolesangbogen. I sidste uge var det Isam 
B. fra Outlandish; de næste tirsdage er det hhv. Flem-
ming Pless - Præst i Christianskirken på Christian-
shavn, Kasper Holten - Operachef på Det Kongelige 
Teater og Cæcilie Norby – Sangerinde.

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

SCIENCE AND THE NEW ATHE-
ISM: The Use of the Natural Sciences in Recent 
Atheist Apologetics. v. Alister McGrath. This 
lecture will focus on Richard Dawkins and Daniel 
Dennett.

Alister McGrath is Professor of Historical Theology, 
Oxford University and Senior Research Fellow, Har-
ris Manchester College, Oxford. As a former atheist, 
McGrath is respectful yet critical of the movement. In 
recent years, he has been especially interested in the 
emergence of “scientific atheism”, and has researched 
the distinctive approach to atheist apologetics found 
in the writings of the Oxford zoologist and scientific 
populariser Richard Dawkins. He regularly engages 
in debate and dialogue with leading atheists.

Tid: 24. april 2008, kl. 19.30
Sted: Aud. 1, Det Teologiske Fakultet, 
Købmagergade 44-46.

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD 

Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Alle er velkomne!
 
HVORDAN SMAGER KRISTI HIM-
MELFARTSDAG? Og hvorfor er vores 
sanser i fokus på denne dag? Enhver ved jo, at julen 
smager af kanel og påsken af påskeæg, men hvad 
med Kristi Himmelfartsdag? 

Den akademiske medarbejder står på prædikestolen 
på denne lidt sære helligdag. Hun vil forsøge at 
finde ind til meningen med denne dag og vil kredse 
om brugen af sanserne. Især vil smagssansen få en 
særlig plads, og efter gudstjenesten vil der være 
”udvidet” kirkekaffe med bud på smagen af Kristi 
Himmelfartsdag.

Tid: Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 1. maj 
kl. 10.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 
2200 København N

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
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Hvad hedder den...?

Denne uge i ”Spørg MOKs Fædre”
Her på redaktionen er vi kede af, at vi de sidste par uger har syltet MOKs fædre en smule, men nu er vi tilbage med denne fremragende service. 
Husk at du kan stille dine tåbelige spørgsmål til far@mok.info - hvis du ikke ved hvilken far der kan svare på spørgsmålet, skal vi nok finde 
ud af det for dig, men ellers kan du se fædrenes "specialer" oplistet på www.mok.info. Men nu til spørgsmålene....

Kære FarMok
Da jeg står overfor at skulle investere i 
et digital kamera, og kan se at Mia Joe’s 
stedfar er uddannet fotograf, var det 
nærliggende at skibe et spørgsmål af-
sted. Nikon slår sig op på at have noget 
ryste-stabilisator i deres kameraer, men 
er det noget man kan bruge til noget 
i praksis og se på billederne, eller skal 
jeg gå efter Canon som jeg mener står 
for en større brugervenlighed? Bør jeg 
overveje et helt tredje mærke? Hvilket 
mærke foretrækker du som prof? Hvad 
skal jeg i det hele taget gå efter når jeg 
køber kamera?
mvh
En fortvivlet amatørfo-
tograf

Mias stedfar Peter svarer: 
”Jeg har selv et Canon, og 
synes bestemt det er at foretrække. Jeg 
går kraftigt ud fra, at de laver en rystesta-
bilisator, som kan det samme som Nikon’s. 
Jeg synes, det lyder som om spejlrefleks 
er lige lovlig meget hvis du ’bare’ skal 
bruge det til hyggebrug, men det er jo 
meget lækkert, så det må også komme 
an på, hvor meget du vil bruge på det . 
Derudover så gå efter automatisk zoom. 
Og endelig optisk zoom fremfor digitalt 
zoom – digitalt zoom er noget pjat!”    

Kære MOKs fædre
Vi har en række spørgsmål som vi endnu 
ikke har fundet nogle tillfredstællende 
forklaringer på. Da vi dæsverre ikke har 
gemt det nummer av MOK der beskriver 
jeres fædres ekspertiser, ønsker vi jeres 
hjælp med fordeling af spørgsmålene 
efter kompetence. Det drejer sig i hvert 
fald om nogle af de ting vi normalt fun-
derer over når vi sidder i Lundsgaard. 
Er taknemmelige for den hjælp vi kan 
få.
Ödmjukast
Jakob og Christoffer

Here goes.
1) Hvorfor går tiden langsom-
mere når man flyver i 10000m 
højde?
Redaktionen konkluderer hur-
tigt, og uden brug for videre 
udredning hos en fader: Det er fordi man 
ikke har det sjovt.

2) Hvorfor har jøder lange krøller og 
hvordan kan det være at de kun må snøre 
skoene en gang pr. sabbat?
Der er umiddelbart ingen fædre der kan 
svare på ovennævnte, men heldigvis fik 
MOK-redaktionen mandag besøg af en 
insider i jødemiljøet, som kunne svare på 

første del af spørgsmålet. Han fortalte, at 
grunden til at nogle jøder (de kaldes vist 
Payot’er) har lange krøllede barkenbarter 
er historisk. Der var engang en klan af 
jøder (vi på redaktionen hørte det som 
”Hepatitterne” – men det er nok forkert) 
som fandt på at glatbarbere bakken-
barterne, og i protest mod dette, og for 

ikke at blive forvekslet med disse, lod 
Payot’erne så deres gro så lange som 
muligt – en skik der nu har hængt 
ved i mange år. Du kan læse mere 
om jødiske hairstyles på wikipedia 
under payot.

Til den del af spørgsmålet der vedrører 
hvad man må på sabbat’en, bad vores 
jødiske ven os om at citere Mia Joe’s 
far Niels ”vi svarer ikke på tåbelige 
spørgsmål”

3) Hvad hedder den der pind der deler 
kundernes madvarer?
Mav’s far: ”det hedder en gaf-
fel!” Mav: ”arh, så tror jeg ikke 
du har forstået spørgsmålet. 
Hvad hedder den dér pind, som 
man lægger op på kassebåndet 
i Irma” Mav’s far: ”Nårh – en 
kundedeler!” (Den gennemgående tone 
i Mavs fars svar (sig lige det 100 gange 
hurtigt efter hinanden) afslører hans for-
agt for læsernes tåbelige spørgsmål –som 
i ”Ved Jeres læsere ikke engang det? Godt 
de ikke skal være mine læger!”)
Elises far Frank svarer: Det var der i 
hvertfald ikke nogen der vidste da man 
lavede en rundspørge blandt butik-
sansatte…. (Efter få sekunders google-
søgning finder redaktionen ud af at 
det korrekte ord er en ”skillert” – ordet 
er ifølge wikipedia blevet vedtaget af 

Dansk Sprognævn på grund af en 
opfordring fra tv-programmet 
Rene ord for pengene (DR1), i 
2003.)

4) Er der sunket en færge mel-
lem Helsingør og Helsingborg?

Elises far Frank mener at spørgsmålet 
skal udspecificeres, så det fremgår om 
det omhandler en færge på færgeruten 
Helsingør/Helsingborg, eller om det blot 
skal omhandle en hvilken som helst færge 
i ovennævnte farvand.
Mav’s far kan ikke svare på spørgsmålet, 
da han lige er på toilettet.
AP’s far Arne siger at der ikke er sunket 
nogen færge, men at der engang er en 

der er gået på grund.
Mav’s far er tilbage fra sit toiletbesøg 
og siger ”Nej det har jeg aldrig hørt at 
der skulle være… (lang pause, hvor man 
ved at hvis man bare holder pausen lidt 
endnu, kommer der et guldkorn fra Far-
mav) Men der var et skib der gik på grund 
oppe ved Kullen. Det var vist noget med 
en kaptajn der havde fået noget i øjet… 
og vist også lidt indenfor vesten!

5) Hvornår kommer den tredje verden-
skrig og kommer Tyskland at prøve igen, 
eller tror i de har givet op nu?
Der er ikke nogle fædre der ønsker at ud-
tale sig om sagen. Dog havde MOK besøg 
af en anden MOK-fader, nemlig redacteur 
emeritus mokkus mr. Gordon Jehu, som 
mener at den startede d. 5. maj 1944 kl. 
16:57, Tyskland er ikke involveret pt. men 
planlægger en fjerde verdenskrig når den 
tredje engang er overstået. Redaktionens 
egen Mia Joe mener at den starter på 
torsdag.

6) Hvorfor er amerikanere mere uintel-
ligente end andre mennesker og hvorfor 
er fyre klogere en piger?

Elises far Frank siger at det er 
fordi de spiser for meget sukker. 
Farmav besvarer spørgsmålet 
med et spørgsmål: ”er der for 
mange piger i USA?”. Mia Joe’s 
far Niels siger ”vi svarer ikke på 
tåbelige spørgsmål”

Fre, April 11, 2008 20:26
Hej Moks fædre
Vi er nogle personer fra panums stu-
denterklub, der gerne vil prøve at se om 
vores gæster vil have noget nyt specialøl 
på fad.
Vi ved godt der ikke er nogen af jer der 
har nogle specialkompetencer på dette 
område (eller i har ihvertfald ikke nævnt 
det). Er der nogen af jer der har nogle 
anbefalelsesværdige??

Vi ville være meget glade hvis i kunne 
hjælpe os i denne penible sitution.
Sås og qnuz

Svar: Ud fra tidspunktet som ovennævnte 
mail er sendt på, kan den snarrådige 
MOK-redaktion konkludere at ”nogle 
personer fra panums studenterklub” må 
være dem der kalder sig LAGER-grup-
pen; som vi tilfældigvis også ved holdt 
lagermøde på ovenstående tidspunkt. 
Lagergruppen burde selv kunne svare 
på sådanne spørgsmål – det er jo det 
de er der for! – så mailen må jo være 
en decideret lagerfejl. Ingen fædre kan 
i hvertfald være stolte hvis deres yngel 
bestiller LITE-øl hjem på fad •

"...heldigvis fik 
MOK-redaktio-
nen mandag be-
søg af en insider i 
jødemiljøet..."

"...Mavs fars svar 
(sig lige det 100 
gange hurtigt efter 
hinanden)..."

"Det var vist 
noget med en 
k a p t a j n  d e r 
havde fået no-
get i øjet…"
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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

Kommende Begivenheder

14. april: Hovedbestyrelsesmøde (Kbh)

1. maj: Den sidste nadver i Klubben, ved 
FADLs 1. maj

»

»

Vidste du at...
FADLs Sekretariat er åbent for henven-
delse 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. Send en mail til: kkf@fadl.dk 
eller ring på telefon: 3520 0250.

Bliv opdateret med nyheder fra FADL
FADLs nyhedsbrev har været ude af drift i en periode. Men det kommer snart på banen igen 
i en ny stærk version.
Gå derfor allerede nu ind på fadl.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet. Så får du nyheder om 4-års 
reglen, klinisk basisuddannelse, lægevikariater, overenskomster og meget mere direkte i din 
mailboks. 

Du kan selvfølgelig selv vælge, hvilke områder, du vil holdes opdateret på, så du kun får 
nyheder, der interesserer dig.

Vi vil altid gerne have feedback, så har du ris eller ros til det nye system, så skriv til hf@fadl.
dk.   

FADLs lægevikarkursus i psykiatri
Ligegyldigt, hvor i sundhedsvæsenet, du 
tager et lægevikariat eller lignende arbejde, 
vil du på et eller andet tidspunkt stå over for 
den psykiatriske patient eller en psykiatrisk 
problemstilling.

Nogle gange vil du have god tid til at forbe-
rede dig på opgaven, andre gange skal du 
handle hurtigt – og dertil vil du få brug for 
nogle klare og enkle retningslinier til at navi-
gere i psykiatriens verden.

Beskrivelse af kursets praktiske og teoreti-
ske indhold
Kurset vil gennem overordnede teoretiske 
principper, kommunikationstræning – her-
under konfl ikthåndtering – og praktiske 
scenarier forberede dig på mødet med de 
hyppigste psykiatriske problemstillinger 
og give dig nogle redskaber til at handle så 
hurtigt og korrekt som muligt.

Kursets formål er at gennemgå de hyppigst 
forekommende problemstillinger inden for 
psykiatri, man møder som lægevikar. Der 
lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursi-
sterne.

Psykiatriske grundprincipper, teoretisk 
og praktisk gennemgang af hyppigste 
diagnoser

Lægens rolle i psykiatrien

Den psykiatriske indlæggelse og den 
psykiatriske ”skade”

Tvang, herunder praktisk udfyldelse 
af tvangsprotokoller og ”røde og gule 
papirer”

Konfl ikthåndtering, herunder den 
voldelige patient

Vagtarbejdet i psykiatrien, herunder 
introduktion til instrukser og 
medicinering

Casetræning og diskussion

Målgruppen, herunder specielle krav til 
deltagerne
Kurset er primært rettet mod studerende, 
som skal have et psykiatrivikariat, vikariat 
på skadestue eller andre akutte afsnit, stu-
derende fra 10. semester, eller som turnus-
forberedende kursus især mhp. skadestue-
arbejde.

•

•

•

•

•

•

•

Tid og sted for kurset
Kurset fi nder sted den 17.04. - 18.04. 2008 kl. 
17.00-21.00 begge dage. 

Kursusunderviser
Læge Kristine Sarauw Lundsgaard.

Hvis du har spørgsmål til din Codan Forsik-
ring, har du to muligheder:

Ved spørgsmål vedr. oprettelse, 
ændringer og afmelding, skal du 
kontakte FADLs Sekretariat. Ring til 3520 
0250 eller send en mail til kkf@fadl.dk.

Ved spørgsmål vedr. dækning, 
betingelser, særlig forhold, 
verdensrejsedækning og RejsePlus skal 
du kontakte Codan. Ring til 3355 5588 
- spørg efter lægegruppen.

•

•

Kontakt vedr. Codan 
Forsikring

KREDSFORENINGEN
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Kravindsamlingen er slut       
- nu gælder det forhandlingerne
I to måneder har FADLs medlemmer haft mu-
lighed for at indsende krav til overenskomstfor-
handlingerne 2008. Det blev til over 200 forslag 
til forbedringer af arbejdsvilkår for FADL-vagter 
og lægevikarer.

Nu gælder det de kommende forhandlinger i maj 
måned med Danske Regioner.

En hurtig proces
Forhandlinger i FADLs univers kan nogle gange 
strække sig over længere perioder. Det ser dog ud 
til at blive anderledes denne gang.

FADLs krav besluttes i april, og forhandlingerne 
starter allerede i maj. Det kan betyde et ende-
ligt resultat at stemme om allerede i det tidlige 
efterår.

Kravslisten til overenskomsterne for hhv. FADL-
vagter og lægevikarer offentliggøres  på www.
fadl.dk efter kravsudvekslingen med Danske 
Regioner i midten af maj.

Vi vil allerede nu gerne sige tak til de mange 
medlemmer, der har brugt tid på at bidrage til 
processen! 

Morten Andresen
Formand, Københavns Kredsforening

Kittelgejl
Som medlem hos FADL kan du få 
en masse spændende kittelgejl i 
FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 
26. Her fi nder du materiale om 
systematisk EKG analyse, akut rødt 
øje, retningslinier for avanceret 
genoplivning, journalkoncepter 
inden for neurologi og psykiatri, 
anatomikort og meget meget mere.

Du er velkommen til at komme 
med forslag til anden materiale. 
Send en mail til kkf@fadl.dk. med 
gode ideer. 

KREDSFORENINGEN



12
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

VIGTIGT
Hvordan skal du forholde dig som FADL - vagt ved evt. stor konfl ikt?

Som du sikkert har hørt i pressen og på de forskellige afdelinger, kan der i løbet af 
den kommende tid opstå stor konfl ikt både i den primær såvel som sekundær sektor 
indenfor fl ere sundhedsfaglige fag (Sygeplejersker, social- og sunhedspersonale, syge-
husportører, Bioanalytikere m.m.)
Konfl ikten var i første omgang varslet til at starte den 1.april 2008. Forligsinstitutionen 
kan udsætte konfl ikten i 2 uger á to omgange (første udsættelse var til den 11.april). 
Konfl ikten er pt. udsat til den 14. april og hvis forhandlingerne i forligsinstitutionen 
fortsætter frem til denne dato, vil en konfl ikt tidligst kunne starte fra døgnets begyn-
delse den 19.4.2008. 
Der er aftalt forhandlinger mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne i forligsin-
stitutionen den 11. april. Hvis forligsinstitutionen erklærer forhandlingerne for brudt 
sammen denne dag, vil en konfl ikt kunne være en realitet allerede fra onsdag den 
16.4.2008, fra døgnets begyndelse. 
Konfl ikten kan udsættes yderligere 14 dage, hvorved en konfl ikt vil kunne bryde ud 
senest den lørdag den 3.maj 2008 ved døgnets begyndelse. 
Med andre ord en evt. konfl ikt kan være en realitet fra den 16.april,19.april eller den 
3.maj.

FADL - vagter strejker IKKE, dog er der nogle klare retningsliner som du 
SKAL følge!

Retningsliner til holdmedlemmer:
Holdets planlagte vagter skal afholdes som planlagt (også ved sygdom)
Du må ikke have overarbejde, dvs. du skal gå præcist ved vagtens slut
Du må ikke tage ekstra vagter (planlagte såvel som akut opstået vagter)
På din holdvagt må du ikke arbejde på andre afdelinger end hvor du er fastansat
Du må ikke påtage dig arbejde der ikke ligger inden for holdets normale arbejd-
sområde
Du skal arbejde i normalt arbejdstempo, dvs. du må ikke påtage dig merarbejde 
på din holdvagt
Hvis du bliver bedt om at forlade din arbejdsplads under konfl ikten skal det være 
afdelings ledelse der giver denne ordre. Grunden til dette kan være at holdet er en 
del af afdelingens nødberedskab

Nødberedskabet er en forpligtelse, aftalen fastsætter, at livsvigtige, uopsættelige opgav-
er bliver udført, så patienter undgår helbreds- eller varigt førlighedstruende følger. 

Obs. 
Hvis der opstår problemer på din afdeling, skal holdlederen eller Astrid og Gry informeres 
med det samme.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Astrid eller Gry i kur-
susafdelingen på telefon 35245402. Uden for Vagtbureauets åbningstider, kan du 
kontakte vagtafdelingen.

•
•
•
•
•

•

•

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 arbej-
det vil kunne foregå i sommerperioden og andre feriepe-
rioder. 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 – Mær-
ket ” hæmatologisk 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.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201
SØGER 1-2 NYE MEDLEMMER

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæmo-
dialyseafdeling på Rigshospitalet.
Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte 
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette indbe-
fatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning 
af patient, IV-medicinering, stuegang med læge, blod-
prøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig 
med behandling af svære blodtryksfald og initial hjert-
estopbehandling.
Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at 
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet høje 
krav til din kompetence og selvstændighed. Hér vil der 
yderligere være mulighed for at dialysere på intensiv- og 
andre afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i nat-
tetimerne hjemmefra samt varetage specialbehandlinger 
som plasmaseparation.

Vi Tilbyder
Ingen nattevagter, men korte dag- og aftenvagter á •

7 timer
Gode arbejdsforhold på lige fod med sygeplejersk-
erne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-ustabile 
patienter
Vagter indenfor et spændende speciale med ud-
viklingsmuligheder og ansvar

Vi forventer at du
Mindst er på 6. Semester
Har 150 VT-timer
Har gyldigt akkrediteringskort
Kan tage 8 vagter om måneden

Efter ca. Et år er der mulighed for at gå på ”pension” med 
kun 4 vagter om måneden.
Oplæring afholdes primært i maj måned og består af i alt 
11 lønnede følgevagter. Heraf 10 med erfarne sygeple-
jersker og 1 med en erfaren dialyseassistent.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som regel 
får en god middag og lidt pils. 

Ansøgningsfristen: den 28. april 2008 kl. 10. Via - www.
fadlvagt.dk – ledighold – mærke ”hold 4200”
For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder Morten 
Jørgensen på morten@studmed.dk eller 2462 1432.

•

•

•

•
•
•
•

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

TIL ALLE VAGTTAGERE!  -  VIGTIGT  -  VIGTIGT  -  VIGTIGT 

Nye Stamkort.

Kære Vagttagere,
Stamkortet skal have et nyt udseende. 
Derfor vil der ske følgende: Vores fl otte nye logo skal 
på, jeres navn skal gøres større, samt en del mindre 
ændringer.

Den store ændring – for sådan en er der også – vil være at 
brandtesten for fremtiden kun vil være åben i perioden 

01.05. – 18.05. hvert år. 
Dvs. at alle vagttagere hvert år skal forny brandtesten 
indenfor dette tidsrum, hvorefter der så vil blive udskre-
vet nye stamkort som vi så sender til jer.

I år er sådan at vi vil bede jer ALLE, uanset om I har taget 
testen i sidste uge, om at tage testen igen indenfor 
perioden 01.05. – 18.05. Vi vil så i den efterfølgende 
periode udskrive nye stamkort til alle.

VAGTBUREAUET
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HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ 
AMTSSYGEHUSET I HERLEV 
SØGER 1 NYT HOLDMEDLEM

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde 
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil 
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne 
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde 
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige 
fod med dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har 
på den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 
25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter hver pr. 4-ugers plan 
med lidt variation til begge sider. I sommerferien vil der 
dog være mulighed for mange flere vagter. Vi er pt. 5 
studerende på holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst 10 
følgevagter (normalt mellem 10 og 12), hvor du følges 
med en af afdelingens rutinerede dialysesygeplejesker. 
Afdelingen yder fuld løn under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00
Ingen nattevagter

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

Ansøgningsfrist : 
Mandag den 21.april kl. 10.00. Ansøg via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer – tilmelding til hold- Mærket ”Hold 
4202”

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

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 5 maj 2008 via www.fadl-vagt.dk 
-København tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler vil finde sted på Intensiv Afsnittet 
Hillerød i maj 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 

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER 
SPV- UNDERVISERE
Da flere af vores undervisere forlader os til fordel 
for arbejde som læger søger vi somatik under-
visere til efterår 2008.

Du skal være med til :
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i overensstem-
melse med de sundhedsfaglige krav der forventes af 

•
•
•
•

FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en sygeplejer-
ske og en erfaren sygeplejevikar(stud.med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide med case-
story, og bygger på sygeplejefaglig problemløsning med 
mange praktiske øvelser. 
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne 
har ved selvstudie bestået en adgangsgivende prøve, 
og er godt forberedte til den problemorienterede 
undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk sygehusafde-
ling. Her udarbejder de en opgave, hvor sygeplejens 
behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i en 
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved en 
praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt erfaring .
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikke /læges-
ekretær erfaring medregnes ikke).
Du skal have bestået 5. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke noget 
krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et dynamisk team 
med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-07 kr. 311,02 pr. undervisningstime 
og kr. 179,26 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er 
i høj grad fleksibel, dog forventes undervisere at dække 
al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 21.30, 
dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4 timer 
det kommende forår.
Information/vejledning og oplæring om undervisning på 
SPV-kurset vil du modtage i løbet af november.

Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes til:
Gry Orkelbog på mail go@fadl.dk
Ønsker du yderligere information er du velkommen til at 
ringe på Tlf. 35 24 54 02 
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de indkaldte 
blive bedt om at forberede og udføre en ca. 20 min. 
undervisning, af et i forvejen uddelt emne.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 25. april kl. 10.00 – Ansættelsessamtaler finder 
sted på VB tirsdag 29. + onsdag den 30. april . 

Stellate Stella´s fornemmelser for synd 

- del 7.

Costa  Kalundborg.

Så oprandt dagen endelig, hvor vores TPK kursus for 
alvor gik i gang. Jeg har fået en tutor læge, der ligger 
i Kalundborg, et stenkast fra byen og tæt på mark 
og skov. Jeg havde fra start udpeget dette som mit 
måske vigtigste kursus på hele studiet, hvorfor jeg 
havde bagt kage til både lægen og resten af holdet. 
Selvfølgelig var det for at være sød, men også for at 
få foden indenfor hos en praktiserende læge mht. 
OSVAL 2. Den var fuldstændig hjemmebagt – ikke 
noget med Shake n’ Bake eller Kageblanding her 
– ægte chokoladekage med glasur.

Rent fagligt er det nok compliance og sorgmodeller, 
der vil være mit hovedfokus, men det vil jeg komme 
mere ind på senere. Velankommet til det lille lægehus på Vestsjælland blev vi hurtigt 
introduceret til de tre kompagnoner Marie, Pernille og Michael. Vi var straks på fornavn, 
hvilket lettede den kollegiale kommunikation. Jeg var dog lidt skuffet da min tutorlæge ikke 
umiddelbart kunne fortælle mere om coping end der står i ”Samtalen med patienten”.
 Men jeg måtte jo bare cope med det på den mest hensigtsmæssige måde.
Vi fik hurtigt at vide hvem vores patienter var. Der var lidt for enhver smag. Min patient var 
en ældre dame, der havde pådraget sig en skavank eller to i hendes 64 år lange liv. Hun 
fejlede bl.a. følgende lidelser: Apoplexia m. ekspresiv afasi, KOL, Incompensatio 

Morbus Cordis, Piskesmæld, Fibromyalgi, Diabetes, 
Kronisk træthedssyndrom, Kawasaki Syndrom samt 
sequalae efter en Toxoplasmose Meningit. Det kan godt 
lyde som en hård omgang, men patienten var frisk og 
frejdig og fokuserede især på det faktum, at urinvejene 
var I.A. (Intet afløb). Jeg glædede mig meget til at møde 
patienten, men først handlede det om kagen og lidt snak 
om stress, arousal og fight-flight response.
Da jeg kom hjem igen var Karsten selvfølgelig meget 
interesseret i hvordan det var gået, mennesket er født 
nysgerrigt, men jeg måtte fastholde, at jeg som sund-
hedspersonale havde fuld tavshedspligt overfor MINE 
patienter. Aftenen forløb således rimeligt stille og roligt 
for Karsten ville naturligvis ikke fortælle noget om sin 
patient heller…. andet end at det var en person med 
Crouzon-syndrom, hvilket jeg straks måtte ind at slå op 
i Hole’s. Dog uden held, så jeg måtte bruge en del tid 
på at finde ud af dette på www.ncbi.nih.gov, sundhed.

dk og resten af nettet.
Karsten var ved at stå af den faglige udvikling for efter ganske kort tid sad han igen foran 
fjernsynet og stenede Paradise Hotel for at se Mona og Julie blive stemt ud.
Men hvis jeg lige skal opsummere dagen så har jeg da helt sikkert fået sat en god fod 
indenfor og fået ny viden som jeg ikke kunne læse mig til i Hole’s så alt i alt en rigtig god 
faglig dag trods Karstens lidt sløsede tilgang til det faglige.

KnUzZ, MøZzZzz og LovE
Stella

VAGTBUREAUET & STELLA
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GUIDE/VEJLEDER TIL 
UDSTILINGEN 'BODIES'
Man lærer ved at se. Det er meningen bag Bodies-udstill-
ingen, der fremviser ægte menneskekroppe. Udstillingen 
tilbyder en unik mulighed for at forstå kroppens anatomi. 
Og medicinstuderende kan få job som formidlere på 
udstillingen. 
Læring er kodeordet, når den amerikanske udstilling 
”Bodies”, der er set af flere millioner mennesker verden 
over, St. bededag, 18. april, og otte måneder frem gæster 
Danmark som eneste land i Norden. Indsigt og fordybelse 
i den menneskelige anatomi har indtil nu været forbe-
holdt den medicinske verden. Denne udstilling giver de 
besøgende en sjælden mulighed for at gå på opdagelse og 
forstå deres egen krop.
Med brug af mere end 200 præparater giver udstill-
ingen indblik i kroppens komplekse og forunderlige 
mekanik. Menneskekroppene er omhyggeligt forarbejdet 
og udstilles på respektfuld vis. Kroppene er bevaret via 
den banebrydende proces kaldet polymer preservation. 
Processen involverer fuld balsamering af en nylig afdød 
krop, hvor vævene erstattes med flydende silikone, der 
er blevet hærdet og tryk-imprægneret. Resultatet er en 
forbløffende udgave af menneskekroppen - præcis ned til 
det molekylære niveau.
De hele kroppe suppleres af montre med særskilte organer 
- både raske og syge - og giver et detaljeret indblik i de 
enkelte bestanddele. Man får således mulighed for at iagt-
tage de enkelte lag og mekanismer i kroppen trin for trin. 
Man kan fx se en fuldstændig og spektakulær udgave af 
kroppens kredsløb. 
---

Som medicinstuderende får du her en mulighed for 
at formidle dit fag som vejleder. En mulighed for 
at få almindelige mennesker til at forstå musku-
laturen, nervesystemet, fordøjelsen, kredsløbet, og 
hvad det i det hele taget vil sige at være en levende 
krop. Du vil stå til rådighed for de spørgsmål, som 
publikum kunne finde på at stille dig.

Er du interesseret i et job som vejleder 
på udstillingen?
kontakt (også for yderligere oplysnin-
ger)
Ulrik Lundby Hansen 
tlf. 3332 4824 
mail ulrik@bodiescopenhagen.dk
Udstillingen holder til på H.C. Andersen Slottet 
på Rådhuspladsen og vil løbe fra 18. april til 31. 
december 2008. 
Åbningstider: Man-tors fra 10-19, fre-lør 10-21 
og søn 10-19. 

KVINDELIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
I forbindelse med et studie, som har 
til hensigt, at undersøge betydningen 
af polyumættet fedt og energioverskud 
for insulinfølsomheden. Derfor søges 
moderat trænede kvinder.

Du:
· Er en rask normalvægtig kvinde mellem 20-35  
  år
· Har regelmæssig menstruation
· Tager ikke p-piller (Indenfor de sidste 3 måned   
  er)
· Er ikke-ryger
· Er motionist eller fysisk aktiv et par gange om 
  ugen og har været det gennem det sidste ½ år.
· Er villig til at følge en kostplan i 2 perioder á 8 
  dage. Stort set al kost udleveres.
· Er interesseret i at deltage i et studie, der inde
  bærer måling af maksimal iltoptagelse (kondi
  tal), bestemmelse af fedtprocent, knoglestyrke, 
  undersøgelse af insulinfølsomhed samt udtagelse                           
af blod- og vævsprøver. 
Honorar gives.
For nærmere information kontakt venligst:
Mette Yun Johansen (Stud.scient) 
myjohansen@ifi.ku.dk                   
40 73 52 07

Kim Sjøberg (Stud.Ph.d)                 
kasjoberg@aki.ku.dk
25 34 96 34

Louise Høeg (Stud.Ph.d)
ldhoeg@aki.ku.dk
61 65 14 02
    
Bente Kiens 
(Professor, dr. scient. Projektansvarlig) 

Institut for Idræt
Afdeling for Human Fysiologi
August Krogh Bygningen
Universitetsparken 13, 2. sal
2100 København Ø

CEKU SØGER STUDEN-
TERMEDHJÆLPER
 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 lægeud-
dannelsen 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 kom-
munikationstræning 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 færdigh-
eder, assistance ved anden undervisning i CEKU 
samt  teknisk hjælp til undervisningen. Herudover 
assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede 
eksaminer, vedligeholdelse af de enkelte laborato-
rier 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 kursusind-
hold, 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 internation-
ale konferencer og kongresser betaler CEKU for 
indkvartering og deltagelse af et antal studen-
termedhjælpere.
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 vagt-
møde i samarbejde med de øvrige ca. 20 studen-
termedhjælpere.
.

Flere oplysninger
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

MIDLERTIDIGE 
SKRUELÅG PÅ 
MÆLKEKARTONERNE!
Som vi allesammen har opdaget, er der for øjeblikket 
nogle andre skruelåg på Arla’s mælkekartoner end der 
plejer. Nærmere bestemt drejer det sig om Lærkevang, 
Ekspres og Harmonie Mælk. SKruelågene ligner ved første 
øjekast de samme som var der før, men der skal man ikke 
lade sig snyde. Dem af vores kære læsere der har været i 
Jylland eller på Fyn på det sidste, har sikkert lagt mærke 
til forskellen i kvalitet mellem skruelågene derovre og dem 
i sjællandske supermarkeder. 
Heldigvis har Arla lige under skruelåget skrevet ‘mi-
dlertidigt skruelåg’, så ingen går hen og tror, at det er 
meningen, at de skal være sådan.
På Arla’s hjemmeside kan man læse lidt om skruelågene 
og Arla Foods’ direktør for det danske marked, Lars 
Aagaard udtaler: “Vi er klar over, at ordningen ikke er 
optimal til mælkekartoner. Derfor arbejder vores embal-
lage-leverandør på højtryk for at finde en ny og bedre 
løsning for forbrugerne, og vi forventer at være klar med 
de velkendte skruelåg i løbet af nogle uger,” og beklager 
det besvær, forbrugerne eventuelt måtte have med de 
midlertidige låg.

Derudover er der en masse forbrugere der benytter 
hjemmesiden til at stille en række oplyste og kloge 
spørgsmål. “Nina” [vedkommenes rigtige navn er redak-
tionen bekendt.red] udtaler: “På jeres ekspres mælk 
sidder under skruelåget en hvid plastik dims, som man 
skal trække af.Denne dims er virkelig besværlig at få af. 
Specielt uden at der er mælk over det hele.” Derudover 
spørger Simone om dette er et design de har tænkt sig 
at fortsætte med.

Mok redaktionen bemærker at man eventuelt kan konsult-
ere en nudansk ordbog hvis man er i tvivl om betydningen 
af ordet midlertidigt: “som er til stede el. gælder i en 
begrænset periode”. Hvis dette stadig volder problemer 
henvises der til mok’s fædre.

“Petra” [vedkommenes 
rigtige navn er redaktionen 
bekendt.red] skriver: “Det 
er da noget værre noget 
med skruelåg. Ikke nok 
med de kan være stramme, 
men nu også med en ring, 
man skal trække op i for 
at få noget ud, og det er 
hårdt”. 

D e t  b ø r  n a t u r l i g v i s 
bemærkes, at Arla svar-
er begge ovenstående 
skribenter i en meget 
venlig og høflig tone, 
med et svar, der pudsigt 
nok er fuldstændig ens. 
Vi antager at dette sam-
menfald drejer sig om en 
pudsig tilfældighed og ikke 
kendskab til copy/paste 
funktionen...  

Til folk med rigtige proble-
mer, såsom gigt i fingrene 
skal det siges, at der på 
mælkekartonerne står, 
at det kun drejer sig om 
nogle uger.

Mia Joe mok.red

NYHEDER

lige umiddelbart under skruelåget 

kan man i øjeblikket se teksten 

"Midlertidigt skruelåg"
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Det er efterhånden lidt tid siden, at vi på redaktionen kastede et blik i annalerne. 
Men nu vi tager endnu en gang teten op, udfra devisen om at man kan lære at 
mangt og meget om fortiden.  
Efter en del palaver om hvorvidt Danmark, HKH kronprins Frederik og diverse 
politikere skal involveres i OL i Kina, bliver en reportage om en sølvmedalje til 
Danmark i de uofficielle verdensmesterskaber i toiletsang pludselig aktuel igen, 
i det den bringer lys over om Danmark tidligere har opnået triumfer som er OL 
værdige…
En ukendt skribent Søren Bruhn Roev skriver følgende i MOK den 23 april 
1986:

ET KIG I ANNALERNE & NYHEDER
Demokratiske Medicinere om prob-
lemerne med kurset i medicinsk 
kemi
Det er svært at klare sig igennem 
medicinstudiet uden at kunne noget 
kemi. Derfor er det vigtigt med et godt 
kemikursus i starten af uddannelsen, 
som opsamling for nye studerende 
med forskellig baggrund i kemi. Dette 
kursus skal kunne give en god basal 
kemividen, som gør det lettere at 
forstå fx biokemi, fysiologi og medicin 
på de højere semestre. Der er dog 
mange problemer med kemikurset for 
nærværende, som udover at være et ret hårdt 
kursus for mange nye studerende, også har nogle grundlæggende 
fejl. Det giver sig til udtryk i, at mange studerende (op mod 
halvdelen) benytter sig af privat undervisning udenfor universitets 
regi. Denne eksterne undervisning kan nok hjælpe den enkelte 
studerende med at klare den første tentamen på studiet, men vi i 
Demokratiske Medicinere ser det som en uacceptabel falliterklæring 
af universitetet, at alle studerende åbenbart ikke kan tilbydes den 
undervisning, der skal til, for at klare eksamen. Der er nemlig, 
på trods af den massive eksterne undervisning, en dumpeprocent 
på niveau med andre kurser på højere semestre. Hvis folk altså 
ikke benyttede sig af undervisning ude i byen, ville en formentlig 
langt større andel dumpe til eksamen. Det ser vi som et tegn på 
at vores kemiundervisning ikke er god nok. 
Der er mange kritikpunkter mod kemikurset. De største er: skif-
tende kvalitet af kemilærere i SAU-timer, for lidt undervisning, 
mangel på klinisk relevant kemiundervisning, dårlige forelæsninger 
samt for få timer eksamensorienteret opgaveregning. Disse ek-
sempler er taget fra de offi cielle evalueringer, som de studerende 
har udfyldt lige efter de har afsluttet kemikurset.

For at få et endnu bedre overblik over situationen, lavede vi fra 
Demokratiske Medicinere i marts en lille rundspørge blandt studer-
ende på 2. semester, hvoraf de fl este havde haft kemi i efteråret. 
Det foregik til en forelæsning, hvor vi spurgte, om folk ville benytte 
sig af ekstraundervisning, hvis den blev tilbudt af universitetet. 
Besvarelserne afspejlede som forventet, at mange gerne ville have 
mere undervisning i kemi (61 % af 172 besvarelser) og endnu 
fl ere gerne ville have mere eksamensforberedende undervisning 
(82 %). Det er betryggende at vide, at en lille undersøgelse som 
den her, på trods af rimeligt lav statistisk værdi, viser at vi er på 
rette vej, når vi fra studenterpolitisk side arbejder for at udvikle 
undervisningen på 1. semester. Den giver os desuden, sammen 
med de offi cielle evalueringer fra universitetet, mulighed for at 
tilpasse de krav vi stiller til kursusledelsen, så de bedre stemmer 
overens med den generelle holdning hos alle studerende. 

Hvad synes Demokratiske Medicinere?
Vi synes, at det er på tide, at universitetet tager ansvar og tilbyder 
os studerende et kemikursus, som giver alle studerende en god 
chance for at bestå eksamen på 1. semester. Vi skal ikke indirekte 
tvinges til at tage ekstra kurser ude i byen, og dermed betale for 
vores uddannelse. Demokratiske Medicinere arbejder med en 
række idéer, som skal tilpasse kemikurset til de studerendes behov. 
Vi synes fx, at det ville være en god idé med fl ere opgave-caféer, 
hvor man får hjælp med opgaveregning, evt. af ældre medicin- 
eller kemistuderende. 

En anden idé er en workshop efter den model som allerede bruges 
i fysiologiundervisningen på 2. semester som eksamensforbere-
delse. Det drejer sig kort om en dag i slutningen af semestret, som 
er afsat til, at man som studerende vælger det område, som man 
har svært ved, og der får målrettet undervisning i fx syre-base, 
organisk kemi eller hvad det nu kunne være. 

En tredje ændring vi foreslår, er at forelæsningerne og øvelserne 
ses efter i sømmene, og at vi kun beholder de øvelser, som er 
relevante for medicinstuderende. Fx synes vi, at en øvelse i uor-
ganisk stofi dentifi kation ikke hører hjemme på et kemikursus, 
som skal forberede til et liv som medicinstuderende og læge. Det 
overordnede mål er at få et mere klinisk relevant kursus, hvilket 
i meget høj grad også gælder forelæsningerne.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Demokratiske Medicinere er en relativt nystiftet studenterpolitisk 
organisation, der siden efteråret 2006 har arbejdet med en ny 
måde at drive studenterpolitik på. Ved valget i 2007 fi k vi 3 af de 
5 studenterpladser i Studienævnet for Medicin. Vi tror på, at det 
skal være muligt for alle studerende at få indfl ydelse på studenter-
politikken - også de studerende, der ikke selv direkte er aktive i 
en studenterpolitisk organisation. 
Der er altid brug for nye studerende, som har lyst til at være ak-
tive i studenterpolitik, så har du lyst til at være med er du mere 
end velkommen - uanset om du går på 1. eller 12. semester. Du 
behøver ikke have stor politisk erfaring, eller oceaner af tid du kan 
afsætte - det vigtigste er, at du brænder for at forbedre vores alle 
sammens studie. Vi ser frem til at du kontakter os! Lettest gør du 
det på mail@demokratiskmedicin.dk
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Bliver du læge til sommer?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til.

Gå ind på www.laeger.dk,
klik på kitlen og se, hvordan 
du kommer med.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

KANDIDATFEST & OVERLEVELSESKURSUS


