
MOK
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 25 23. april. 40. årgang 2007-2008 

.info.info



2
Det sker i ugen 2007/2008 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn 0907-5658 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: Basisgruppebar

Onsdag:  MOK nr 25, årgang 40 udkommer
  Tag en omsorgs-dag

Torsdag: Idéer til aftensmaden: Svensk pølseret, Fugl
  på dåse, Croissanter med ansjosmousse, 
  Blomkålscreme med laksesauce, Brødskåle 
  med rejestuvning, Fyrstelig krabbesalat

Fredag: Basisgruppebar kl. 12-24 (studenterpræsten kommer!) 
  Andre måder at bruge sin fredag kunne være at tage til Spleen United 
  koncert på Forbrændingen

Lørdag: Sexekspressens action-dag kl. 13
  Se Benny Lava film på YouTube
  Lav telefonfis med en du kender...
  Gratis film i Ribe 10.30 (aldersgruppen 4-8 år)
  

Søndag: Tag en tur ned i Elmegade og plej tømmer-
  mændene med Danmarks stærkeste øl (17,5%) 
  på Ølbaren
  Tag en flex-dag imorgen
  

Mandag: Tag en flex-dag
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Sehat inviterer alle med interesse for sundheds-
  formidling iblandt etniske minoriteter til måneds-
  møde  kl 16.30 på kemigangen. Der vil blive   
  serveret hjemmebagt kage, juice og kakao. velmødt

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion

Drengene på MOK:
1) Er der nogen der kan huske hvad den dér 
Crude Clay koster?
2) 200 kr.
1) Nå så er det ikke så meget man sparer...
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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) 
Hanne Buchwald 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

We love you Benny Lava.

For mere info se

Crazy Indian 
Video Buffalaxed

REDAKTIONELT...?
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EKSTERN 
VEJLEDER TIL 
OSVAL II ELLER 
BACHELOR-
PROJEKT?
Fremover vil det ikke 
være muligt at få 
godkendt eksterne 
vejledere til din OSVAL 
II eller Bachelorprojekt.

Studieadministrationen 
oplyser at det fremover kun 
vil være muligt at få god-
kendt interne vejledere, når 
du skal skrive enten bach-
elorprojektet eller OSVAL 
II. Det vil sige at vejlederen 
skal være professor, lektor, 
klinisk lærer, klinisk lektor, 
ekstern lektor eller lignende, 
i hvert fald skal vedkom-
mende være ansat af fakulte-
tet. 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 vedkommende, 
senest d. 1. juni 2008.
Hvis du har spørgsmål til 
dette, kan du spørge i eks-
peditionen på Panum eller du 
kan læse mere på www.sis.
ku.dk under Bacheloropgave 
eller OSVAL II.

PROFESSIONEL, 
GRATIS OG ANONYM 
- HJÆLP!
Er der noget i dit liv, psykisk, 
socialt eller økonomisk som 
forhindrer dig i at passe dit 
studie, er studenterrådgivning 
måske dem der kan hjælpe dig 
tilbage på sporet!  

Studenterrådgivningen er et gratis 
landsdækkende, offentligt tilbud til dig 
som studerende ved mellemlange og 
lange videregående uddannelser. Den 
nærmeste rådgivning ligger i kompag-
nistræde 21 i indre by.

Hvem er de?
I studenterrådgivningen er der ansat 
lige mange psykologer og socialrådgi-
vere. Herudover er der en psykiatrisk 
konsulent tilknyttet. Alle har de stor er-
faring med at hjælpe studerende med so-
ciale såvel som psykiske problemer. Du 
har mulighed for at være fuldt anonym, 
når du henvender dig til rådgivningen. 
Dette betyder også, at din uddannelses-
institution ikke får kendskab til, at du 
har kontakt med rådgivningen. 
Det er et krav, at dine personlige og/eller 
sociale problemer har indflydelse på dit 
studieforløb i en eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe 
mig med?
Studenterrådgivningen kan hjælpe med 
mange forskellige slags problemer. For 
eksempel problemer med at studere 
som ved koncentrationsbesvær, eksa-
mensangst, studiestrukturering, man-
glende mod til at stå frem og tale, eller 
hvis du er i tvivl om, du har valgt det 
rette studie. Herudover kan de hjælpe 
med personlige problemer som lav 
selvtillid og selvværd, nedtrykthed og 
depression, angst, ved tab og sorg og 
ensomhed mm. Desuden kan de vejlede 
og hjælpe ved problemer af mere social 
karakter som muligheder for hjælp ved 
sygdom og handikap under studiet og 
ved økonomiske problemer. . Har stu-
denterrådgivningen ikke mulighed for 
at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise 
dig til en instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte 
individuelle samtaler med psykolog eller 
socialrådgiver enten få ved samtaler el-
ler ved et forløb af individuelle samtaler. 
Indenfor flere problemstillinger tilbyder 
studenterrådgivningen desuden grup-
peforløb af længere varighed fx ved 
eksamensangst og perfektionisme. Det 
er studenterrådgivningen der i dialog 
med den studerende beslutter hvilke 
tilbud der er relevant for den enkelte 
studerende. 

Hvordan kommer jeg i kontakt 
med dem?
Du kan ringe til dem på deres telefon 
på 33 12 19 11. Du er også velkommen 
til at skrive en mail til kom@srg.dk. 
Når du kontakter dem, vil de vurdere, 
hvorvidt de kan tilbyde dig et forløb 
eller eventuelt en enkelt samtale. Hvis 
de ikke umiddelbart kan hjælpe dig, har 
de et udbredt kendskab til andre gratis 
tilbud, som måske kan hjælpe dig i ste-
det. Og husk at samtlige medarbejdere 
har tavshedspligt.

Du er selvfølgelig også meget velkom-
men til at komme forbi studievejled-
ningen og få nogle af deres brochurer, 
blandt andet har de udarbejdet pjecer 
om barsel, stress, eksamen, perfektion-
isme og revalidering.

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 studieordning, 
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 semes-
terfri 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 studievejled-
ningen 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 
studieordninger 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 mu-
lighed for at dukke op.

RING, RING… 
Studenterlinien kan være 
et godt alternativ til 
studievejledningen eller 
studenterrådgivningen, hvis 
du har brug for hjælp nu og 
her.

Studenterrådgivningen har 
oprettet en telefonlinie til studer-
ende, der har brug for at snakke 
om problemer, der går ud over 
deres studie. 
I den anden ende af røret sidder 
en psykolog eller socialrådgiver, 
der er ekspert i rådgivning af 
studerende, klar til at snakke 
med dig. Det kan for eksempel 
være en god idé, hvis du har et 
meget presserende problem for 
eksempel med eksamensangst, 
økonomi, stress eller ensomhed 
og ikke har tid, lyst eller over-
skud til at træffe en aftale med 
en studievejleder eller studenter-
rådgivningen.

Hvordan bruger jeg den?
Telefonnummeret er: 70 22 81 
31

Telefonlinien har åbent hver 
tirsdag og torsdag mellem 14:30 
– 15:30. 

Hvis du er interesseret i en 
personlig samtale med en stu-
denterrådgiver, er det ikke dette 
nummer, men 33 12 19 11 du skal 
ringe i stedet.

For mere information kan du se 
www.studraadgiv.dk

     FORÅR 2008                                      
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Uge 17-18 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
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
Mandag 28/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  Medicin
Mandag 28/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag 29/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin
Onsdag 30/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus Storch Jakobsen Medicin
Onsdag 30/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard 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 tirsdag 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   

STUDIEVEJLEDNINGEN
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Christian Dobrzanski: Kasserer og Basisgruppeansvarlig

Christian har været en del af SundRådets bestyrelse siden 2006, er en af SUNDs to Fakultetsrepræsentanter i StudenterRådet ved KU’s bestyrelse samt arrangør af Basisgrup-
peBar ‘07 og ‘08. Christian er endvidere valgt som SundRådets og Basisgruppernes Basisgrupperepræsentant i Dekanatets Studenterforum. Christain læser medicin på 9. sem. 
og er formand for PUC og KultMed. Christians opgaver i SundRådet er som kasserer at have det overordnede overblik over SundRådets økonomi og som Basisgruppeansvarlig 
repræsenterer Christian i Studenterforum Basisgruppernes interesser og formidler kontakten mellem SUNDs Basisgrupper og Dekanatet. Som Fakultetsrepræsentant i Stu-
denter Rådet ved KU supplerer Christian endvidere Steven i kontakten til SR v. KU.

Sager vedr. SundRådets økonomi: kasserer@sundraadet.dk 
Basisgrupper og disses kontakt til Dekanatet samt B-Bar: basisgruppe@sundraadet.dk

Anette Studsgaard Petersen: Formand
Formand for SundRådet og Næstformand i Studenterforum. Anette læser medicin på 9. sem, er aktiv HG’er og har været medarrangør af Bamsehospitalet og Nørre Campus 
Fest. Anettes rolle som formand for SundRådet er at præsentere SundRådet for omverdenen. Derudover er formanden koordinator for projekter medindragende studerende på 
SUND samt har ansvaret for kontakten mellem de forskellige studieretningers indvalgte studentermedlemmer i Studenterforum. Er man i tvivl om, hvem man skal henvende 
sig til, henvender man sig til formanden.

SundRådets formandskab: formand@sundraadet.dk

Sabrina Eliasson: Næstformand
Sabrina har i sin tid været med til stifte SundRådet og har siden været næstformand herfor. Sabrina læser til læge på 9. sem., sidder i Studienævnet for Medicin og er aktiv i 
Mediciner Rådet. Sabrinas arbejdsopgaver i SundRådet er at aflaste formanden i alle dennes gøremål, agere suppleant hvor nødvendigt samt indkalde til SundRådets besty-
relsesmøder. Kan formanden ikke nås, kontaktes næstformanden istedet.

SundRådets næstformandskab: naestformand@sundraadet.dk

HVAD?

HVEM?

HVOR?

Emil Pallesen: Bestyrelsesmedlem, interne relationer

Emil blev valgt ind i SundRådets bestyrelse i marts 2008 med ansvar for SundRådets interne relationer. Emil læser molekylær biomedicin.
Emils arbejdsområde i SundRådet som ansvarlig for interne relationer er at indkalde til SundRådsmøder og udfærdige dagsordener.

Kontakt: Kommunikation internt i SundRådet: intern@sundraadet.dk

SundRådet
-En studentersocial paraplyorganisation for alle basisgrupper og foreninger på SUND og disses repræsentant overfor Dekanatet!

-En studenterpolitisk paraplyorganisation for næsten alle fagråd på SUND og disses repræsentant i Studenter Rådet ved KU!

SundRådet er en forening som altid taler de studerendes sag! Ingen sag er for stor eller for lille til SundRådet! Har du en ide eller 
et problem der vedrører studentersociale eller -politiske forhold på SUND, er SundRådet stedet at henvende sig.

Af ting som SundRådet er engageret i kan nævnes: Studenterhus, Basisgruppebar, Nørre Campus Fest, Forbedring af Stud-
iemiljøet, forbedring af Panums kantine, Studenterforum og ansøgninger til hertil, og meget meget mere...

Nedenfor præsenteres SundRådets bestyrelse. SundRådet holder møder hver måned i lok. 1.2.20, hvor alle er velkomne!

Steven Andersen: Bestyrelsesmedlem, Studenter Rådet v. KU

Steven har været medlem i SundRådets bestyrelse i flere år og er en af SUNDs to Fakultetsrepræsentanter i StudenterRådet ved KU’s bestyrelse. Derudover er Steven 1. suppl. 
til KUs bestyrelse samt studenterrepræsentant i KUUR (Københavns Universitetes Uddannelsesstrategiske Råd). Steven læser medicin på 5. sem.
Steven er SundRådets hovedkontaktperson til Studenter Rådet ved KU og afrapporterer om relevante politiske forslag og afgørelser i universitære organer til SundRådet og 
SUNDs fagråd herunder.

Sager vedr. Studenter Rådet ved KU: studenterraadet@sundraadet.dk

Louise Miltenburg Caspersen: Bestyrelsesmedlem, eksterne relationer

Louise har været aktiv i SundRådet i et par år og er på sidste generalforsamling blevet valgt ind som bestyrelsesmedlem med ansvar for eksterne relationer. Louise læser til 
tandlæge på 6. sem., er aktiv i odontologisk studienævn, 1. suppl. til Akademisk Råd og medlem i Dekanatets Studenterforum.
Louises opgaver som ansvarlig for eksterne relationer i SundRådet består af koordinering af SundRådets indlæg i MOK og andre studiers medier samt en generel udbyging af 
samarbejdet og kommunikationen mellem SUNDs forskellige studenterpolitisk/socialt aktive studerende på tværs af studieretning.

Kontakt: Henvendelser vedr. kommunikation til/fra SundRådet: ekstern@sundraadet.dk

Flemmin Bjerrum: Bestyrelsesmedlem, Foreningsansvarlig

Flemming har været med i SundRådet i omkring 2 år og blev valgt ind i bestyrelsen i marts 2008 med titlen Foreningsansvarlig.
Flemming har siden 3. sem. været aktiv i arbejdet med basisgruppen SATS og har været formand for SAKS de sidste to år. Flemming læser medicin på 9. semester. Flemmings 
rolle som Foreningsansvarlig i SundRådet er at holde kontakten med de mange foreninger på SUND og SundRådet ved lige. Flemming formidler via SundRådets bestyrelse og 
den Basisguppeansvarlige  foreningernes videre kontakt til universitetet og repræsenterer herigennem deres interesser.

Kontakt: Foreninger/basisgrupper på SUND og kontakt til/fra SundRådet: forening@sundraadet.dk

Hans Jakob Hartling: Bestyrelsesmedlem, studiemiljø

Hans Jakob blev valgt ind i SundRådets bestyrelse i marts 2008 og fik ansvar for området “studiemiljø på SUND”. Hans Jakob har i en del år været studenterpolitisk aktiv i 
Mediciner Rådet og er suppleant til studienævnet for medicin. Hans Jakob læser Medicin.
Hans Jakobs opgaver som studiemiljø ansvarlig i SundRådet er at koordinere og formidle initiativer fra studerende samt at engagere sig i studiemiljøforhold på SUND, inklud-
erende sager som kaffeautomater, kantine, computerfaciliteter etc.

Kontakt: Gode ideer/problemer vedr. studiemiljø på SUND: studiemiljoe@sundraadet.dk

?

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

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

VIGTIGT
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, 
vil 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, sygehusportører, 
Bioanalytikere m.m.)
Med andre ord er en konfl ikt en realitet fra den 16.april.

FADL - VAGTER STREJKER IKKE, DOG ER DER 
NOGLE KLARE RETNINGSLINER SOM DU SKAL 

FØLGE!

Retningslinier for Vagt tagere der tager løse vagter eller arbejder 
under dispensation:

Det er vagtafdelingens ansvar ikke at sende dig ud til konfl ikt 
ramt arbejde
Du må ikke varetage andre opgave end det du er blevet bestilt 
til
Du må ikke varetage arbejdsopgaver på en anden afdeling 
end den afdeling som du er bestilt uden vagtafdelingen er 
informeret
Du må ikke have overarbejde, dvs. du SKAL gå når din vagt er 
slut
Du skal arbejde i normal arbejdstempo, dvs. du må ikke påtage 
dig merarbejde på din vagt
Hvis du arbejder under en dispensationsaftale, må du ikke tage 
vagt før vagtafdelingen eller kursusafdelingen på vagtbureauet 
er informeret og godkendt dette

•

•

•

•

•

•

Hvis du bliver bedt om at forlade din arbejdsplads under konfl ik-
ten skal det være afdelings ledelse der giver denne ordre 
Opstår der nogen form for problemer i din vagt grundet konfl ik-
ten SKAL du kontakte vagtafdelingen med det samme

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 arbejdsområde
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 kon-
fl 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 opgaver 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 kursusafdelingen på telefon 35245402. Uden for Vagtbu-
reauets åbningstider, kan du kontakte vagtafdelingen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SUPER ATTRAKTIVE VAGTER PÅ 
VELFUNGERENDE HOLD!!!!!!
Vi er et VT hjemmehold 4630 der søger 3 nye medlemmer 
til at passe søde Malte på 8 år. Malte har en cerebral parese 
der gør at han skal hjælpes med alment VT-arbejde 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

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER 
SPV- UNDERVISERE
Da fl ere 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 overens-
stemmelse 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 un-
dervisning.
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 fl eksibel, dog for-
ventes 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 ansættelses-
samtaler 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 – Ansæt-
telsessamtaler fi nder sted på VB tirsdag 29. + onsdag 
den 30. april.

•
•

•
•

OBS!
V a g t b u r e a u e t s 
e k s p e d i t i o n , 
b o g h o l d e r i  o g 
kursus-
a fde l ing  ho lder 
lukket for telefonisk 
o g  p e r s o n l i g 
henvendelse fredag 
den 2. maj.

Vagtafdelingen har 
åbent som normalt.

VAGTBUREAUET
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NYT SPV-HOLD
Trombolyse hold  1510
Bispebjerg Hospital 

Glostrup Hospital Intensiv afdeling søger hold på 10-15 
personer  til observation af patienter efter trombolyse-
behandling.
Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
behandlingsform som skal gennemføres hurtigst muligt 
og senest være påbegyndt 3 timer efter det apoplektiske  
tilfælde. De første 6 timer efter behandling skal patienten 
observeres tæt (BT, puls og neurologisk vurdering med 
GCS og SIP) bl.a. grundet blødnings risiko.
Når der ikke er nogen akut indlagte trombolysepatienter, 
forventes det at man er behjælpelig med almindelige 
sygeplejefaglige opgaver både intensiv afd. men også på 
neurologisk sengeafsnittet. 
Hver anden dag varetages denne behandling af Glostrup 
Hospital og de resterende dage af Afdeling N Bispebjerg 
Hospital (lige datoer).

Holdet skal dække :
Vagter på ulige datoer (DV+AV+ NV) og hvis det er 
muligt DV lige datoer
42 vagter pr. måned

   
Krav til ansøger : 

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

Løn :
SPV – holdløn
Oplæring vil finde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist :
Mandag den 28. april kl. 10.00 med tilmelding via 
hjemmesiden www.fadlvagt.dk – for medlemmer– tilmeld-
ing til hold – Hold 1510
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Adm. 
Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på go@fadl.dk eller 
pr. telefon 35245402

SOMMERHOLD 1001 – HILLERØD 
AKUTAFDELING
Vil du være sikker på at få nogen gode vagter i 
sommerferien ? -så se her.

Hillerød Akutafdeling søger SPV-hold på ca. 15 personer 
i perioden fra den 1. juli til den 31.august. Oplæring vil 
finde sted før holdstart dvs. i uge 26.
Om afdelingen : Den nye Akutafdeling bliver til gennem 
en fusion af skadestue-modtagelse, akut observationsaf-
snit og visitationen. Afdelingen får selvstændig ledelse 
på linje med andre hospitalsafdelinger. Visionen for 
projektet er, at patienten har én indgang på hospitalet, 
når der opstår akut sygdom eller skade. Her sikrer læger 
og sygeplejersker, at patienterne vurderes, stabiliseres 
og får alle relevante undersøgelser, inden de kommer op 
på sengeafdelingerne – eller kan gå hjem igen efter endt 
behandling.     
Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, arbejdsop-
gaver varierer. Udover almindeligt SPV arbejde, arbejdes 
der også selvstændigt. Du skal derfor kunne bevare overb-
likket i stressede situationer og være aktivt deltagende i 
afdelingens gøremål.
Arbejdstider: Holdet skal kunne døgndækkene alle ugens 
dage. 

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbevist 
Min. 200 SPV-timer (erfarne SPV´ere vil blive prioriteret)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 
Løn: SPV holdløn

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 13. maj  kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk – Køben-
havn – for medlemmer – tilmelding til hold – mærket 
”Hold 1001”
OBS. Ansættelsessamtaler vil finde sted på afdelingen i 
løbet af  Maj.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen på tlf.nr 35245402

•

•

•
•
•
•
•

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 tilmeld-
ing 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 

HOLD 1301 – BBH AKUT 
MODTAGEAFDELING (AMA).
Kunne du tænke dig at lære at lægge venflon, tage blod-
prøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne indgå i et stærkt 
team af læger, sygeplejersker etc., og vil du gerne kunne 
bestemme mere over din arbejdsdag? Vil du gerne arbejde 
på en fast afdeling? Så kig her…

Vi søger SPV´ere til AMA BBH. Vi er et godt etableret hold 
– og har et godt socialt sammenhold - afdelingen er glade 
for vores arbejde. Der er et godt arbejdsmiljø, med et 
erfarent og aktivt personale.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål. 

Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, hvilke 
arbejdsopgaver der forligger er forskellige. Udover al-
mindeligt SPV arbejde, arbejder man også selvstændigt. 
Hvis du vil, lærer sygeplejerskerne dig gerne ovenstående 
færdigheder, samt meget mere. På den måde aflaster vi 
afdelingens sygeplejersker i alle arbejdsopgaver, hvilket 
resulterer i en spændende og lærerig hver dag. 
Vi dækker alle vagter i døgnet, men det plejer ikke at være 
et problem at få vagtplanen til at falde på plads.

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbev-
ist
Min. 200 SPV-timer (gerne flere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 
Deltage i holdmødet onsdag den. 14. maj kl. 16.
Løn: SPV holdløn, som er omkring 150-160 kr./
time.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 5. maj kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk – Køben-
havn – for medlemmer – tilmelding til hold – mærket 
”Hold 1301”
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte hold-
leder Kristoffer Andresen, kristofferandresen@stud.ku.dk, 
mobil: 25 46 84 24.

SPV-HOLD 1508
Thoraxkirurgisk afdeling 
Gentofte Hospital

SPV-hold 1508 søger nye medlemmer til start i juni. 
Holdet fungerer som en del af afdelingen og er meget 
afholdt. Arbejdet indebærer primært klargøring til og 
opfølgning af patienter efter operation. Det forventes at 
du kan bibeholde overblik i stresset situationer og være 
aktiv deltagende i afdelingens gøremål. Grundet afde-
lingens speciale forventes du at være aktiv deltagende i 
akutte situationer.

Holdet skal dække :
 Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter weekend
   
Krav til ansøgere : 
- Min. 150 SPV- timer
- Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
- Gyldigt akkrediteringskort
- Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn : SPV – holdløn

Ansøgningsfrist :
Torsdag  30/4 kl. 10.00 med tilmelding via hjemmesiden  
www.fadlvagt.dk - København – tilmelding til hold – Hold 
1508
Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Adm. 
Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på go@fadl.dk 

RH NEUROFYSIOLOGISK HOLD 1614 
SØGER 1 NY MEDLEM
Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfor-
drende miljø, med søde arbejdskollegaer og
tid til at fordybe dig i dit arbejde?

Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling 
søger et nyt medlem til tiltrædelse snarest.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der 
udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, 
EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.) også 
satellitlaboratorier på Hvidovre, Bispebjerg, Amager og 
Frederiksberg hospital. 

Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde 
består i at udføre MEP (Motorisk evokerede potentialer) 
selvstændigt. Enten i samarbejde med en neurofysiolo-
giassistent eller med en anden fadlvagt fra holdet. Vi har 
fortrinsvis vagter torsdag og fredag fra hhv.
8.30 – 15.30 og 8.00 – 15.00. Du skal kunne dække min. 
én vagt om ugen.

Det forventes at du:
Har min. 300 SPV-timer, gerne flere
Har bestået 6. semester
Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres
Har et ønske om at være på holdet i længere tid.
Kan deltage i holdmødet 12/5-08 kl. 19 samt oplæring 
min. 2 vagter pr uge i uge 18 og 19 

Ansøgningsfrist: Fredag den 25. April kl.10.00. Ansøg via 
www.fadlvagt.dk – for holdmedlemmer – tilmelding til 
hold – mærket ”Hold 1614” 
Samtaler afholdes mandag d. 28/4 på afdelingen.

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”

•
•
•
•
•
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26

2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7

2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk

Tlf.: 3520 0250

Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:

kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00

Torsdag:

kl. 13.00 - 18.00

Det sker i april

 »  14. april: Hovedbestyrelsesmøde 

(Kbh) 

FADLs Sekretariat er åbent for hen-

vendelse 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, hvis 

du f.eks. skal betale for et kursus eller dit 

kontingent, kan du kontakte os angående 

alternative aftaler. F.eks. kan du overføre 

penge direkte til FADL ved indbetaling via 

netbank.

I Sekretariatet kan du også få en masse 

spændende kittelgejl. Her fi nder du blandt 

andet materiale om systematisk EKG 

analyse, akut rødt øje, retningslinier for 

avanceret genoplivning, journalkoncepter 

inden for neurologi og psykiatri, anato-

mikort og meget meget mere.

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

telefon: 3520 0250.

Lægestuderende med tilknytning til Læ-

ger Uden Grænser arrangerer paneldebat 

onsdag d. 30. april 2008.

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 parti-

erne 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

18:15: Debat paneldeltagerne og 

publikum imellem

Da dørene låses automatisk pga. alarme-

ring præcis kl. 17.00, opfordrer vi kraftigt 

til at møde op i god tid!

•

•

•

•

•

Tid & Sted
Onsdag den 30. april 2008 kl. 17.00.

Teilumbygningen, auditorium A, på Rigs-

hospitalet .

Vel mødt!

Gruppen af lægestuderende under 

Læger Uden Grænser

Lægers globale ansvar

Sekretariatet

KREDSFORENINGEN
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Informationsmøde om 
den kliniske basisuddannelse

FADL afholder informationsmøde om den kliniske 
basisuddannelse for 11. semester. På mødet vil 
Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner holde oplæg
om indholdet  af den kliniske basisuddannelse og 
om tilmeldingsproceduren.

Yngre Læger er også inviteret, men har endnu ikke svaret på om de 
deltager. Efter oplægene vil der være mulighed for, at de studerende 
kan stille spørgsmål.

Specielt efter de nye ændringer i uddannelsen og indførelsen af 
4-årsreglen, er det vigtigt, at man som kommende læge holder sig 
orienteret om de gældende forhold. Derfor håber vi, at der er opbak-
ning til mødet.

På vegne af FADL,
Mikkel Fode, Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg

Tid & Sted
Onsdag d. 7. maj 2008,
kl. 16.30-18.30
Hannover Auditoriet
Panum Instituttet.

   - sundhed for alle 

Indkaldelse til møde i Sehat
 Tirsdag d. 26. april 2008 kl. 16.30

Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, 2200 København N, ”Kemigangen”

Foreløbig dagsorden for møde i Sehat, kl. 16.30
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Godkendelse af referat d. 03/04-08
5) Oplæg v/Hassan Ahmed
6) Meddelser og siden sidst/ opdatering vedr. samarbejdspartnere - muligvis ny 
samarbejdspartner. PAK jf. www.pak.dk.  Misbrugs- /afhængighedssygdomme 
blandt etniske minorieter.
7) Godkendelse af Sehat som forening - bestyrelsesmedlemmernes underskrifter 
samt personlige oplysninger til Sara
8) 1-dags kursus
9) DTP 5?
10) Bestyrelsens underskrifter til kasseren 
11) Næste møde? Oplæg og tidspunkt?
12) Eventuelt

Velmødt!
Murtaza Khan, GS

- Punkter til dagsorden bedes sendt til GS
                                 - sundhed for alle

KOM TIL SEX/EKSPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 26. april fra kl.13 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 semestrene.
· 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 basisgruppe! 

Basisgrupper

Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 

Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blenderfest!

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste basisgruppe! 

KREDSFORENINGEN & BASISGRUPPER
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BOLIG
12-14 m2 værelse på Østerbro fremlejes til stu-
derende
2900 kr forbrug inkluderet

2 læger med turnus i Jylland udlejer værelse i 2 
værelses lejlighed pr 1/5

Værelset har altan til dejlig gårdhave, adgang til 
køkken/bad/vaskemaskine. Der er masser af skab-
splads og mulighed for internet og kabel TV.

Vi vil sjældent være hjemme og du kan have lej-
ligheden for dig selv det meste af tiden.

Vi søger en røgfri studerende, som ønsker at 
fremleje i 6 måneder. Der er mulighed for for-
længelse.

Kontakt: Peter Godsk Jørgensen, tlf. 22 48 51 75, 
petergodsk@gmail.com

STELLATE STELLAS FORNEMMELSER FOR SYND DEL 8.
Facebooks fornøjelige fortrinligheder!

Kære Dagbog.
Så er foråret kommet. Fristelserne udenfor studiet bliver større, men jeg holder stadig stand på bibliotekets er-
gonomiske stole, men jeg må dog bekende min eneste synd….. Minimum en gang i timen tjekker jeg min Facebook 
profil. Der sker normalt ikke det store, men her den anden dag var der indtil flere friend requests og en af dem var 
så fræk, at jeg næsten dånede på biblioteket. Den var fra en fræk ungersvend eller knøs skulle man måske kalde 
ham. Han var så fræk at udfordre mit og Karstens forhold, men i forhold til Karsten var han ingenting. Vi er dog 
stadig venner – i hvert fald virtuelt. Jeg skal dog ikke se mig fri for at hvis min fantastiske Karsten pullergøj ikke 
havde slået sig så fast med roden i mit hjerte allerede, kunne jeg have fundet på at køre flirten længere end jeg vil 
nu. Men som sagt er vi stadig de bedste venner på facebook. Ja man kan vel sige, at han er gået hen og blevet en del 
af min og Karstens omgangskreds på Panum. Jeg spekulerer lidt på om jeg skal invitere ham med til parmiddagen 
på lørdag. Min veninde fra efterskolen, Sussi, kommer jo også og har da brug for at møde en sød fyr efter Leo har 
forladt hende. Det tror jeg jeg vil gøre, så må jeg fifle lidt med bordplanen….
Facebook er nu smart…. Tænk sig man kan tilmelde sig fagforeningens fantastiske 1. maj over det. Glæder mig 
til den hyggelige stemning med alle de rare kolleger. Men mest af alt så er jeg rent ud sagt ikke tilfreds med den ”4 
års regel”, så den skal have fuld skrue med demo, taler og sange og efterfølgende en tur i fælledparken for det er 
første gang jeg skal derind 1. maj og opleve arbejdskampen. Puha jeg håber det bliver godt vejr. 
Jeg må virkelig fokusere på biblioteket så jeg kan komme foran læseplanen. Med alle de extra currikulære aktiv-
iteter jeg efterhånden har tilmeldt mig må det sættes i system. På fredag står jeg op kl. 6 og læser igennem. Jeg 
skal nemlig være færdig inden basisgruppebaren starter. Jeg skal ned og se SYMS stå i bar. Studerende Yngre 
medicinstuderende er jo lige hvad jeg er, og jeg ser frem til at komme ind i en basisgruppe. Deres planer om at 
besætte biblioteket og tage på læselejr for virkelig at læse igennem 24/7 tiltaler mig meget og det er ingen hem-
melighed, at der bag mine læsebriller banker et ægte aktivist hjerte.
Nu er det ved at være sent og efter sidste uges update i MOK om De Unge Mødre er jeg blevet en regulær fan. Hver 
tirsdag og onsdag kl. 21 sidder jeg klistret til skærmen for at følge min navnesøster, Malou Stellas, genvordigheder 
med kærligheden og børn. Sker det at jeg misser et afsnit pga. at læseplanen skal holdes, har man altid mulighed 
for at indhente det tabte søndag aften. Karsten vrider sig næsten altid udenom at se programmet, men efter slet 
skjulte trusler om at ”lukke for det varme vand” sidder han troskyldigt med kvæde-te koppen i hånden ved siden 
af mig og tvangshygger til kanal 4´s sendeflade…. Ja kære dagbog jeg har Karsten lige hvor jeg vil have ham. Lad 
os håbe det kan blive ved sådan her for evigt og altid…

KnuZZZ, love og masser af ”varmt vand” til Karsten
Stella 

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 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 AM
Onsdag 30/4 JS
Torsdag 1/5
Fredag 2/5

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne.

SOMMER VIKARIATER 
SOM RESERVELÆGE 
VED BORNHOLMS HOS-
PITAL
Bliver du læge til sommer ́ 08 og skal du ikke starte 
med det samme i turnus? Så er der brug for dig på 
Bornholms Hospital, kirurgisk afdeling. Du får:

- Fordelen af et mindre sygehus, hvor man 
får set alle slags patienter. Bred erfaring med 
skadestuearbejde, akutte mavetarmkirurgiske-, 
ortorpædkirurgiske-, urologi-ske og gynækologiske 
patienter.
- Et godt udgangspunkt for enhver kirurgisk intro-
stilling eller amanuensis. Særligt hvis din egen 
turnusstilling kun rummer et enkelt delområde 
af kirurgien.
- Bolig stillet til rådighed, løn som reservelæge.
- Aflønnede helikoptertransporter til København.
- Mulighed for netop den arbejdsperiode, der passer 
til din turnusstart. Minimum for ansættelsespe-
rioden er 1 måned og vi har brug for dig allerede 
fra juni og frem.
- En dejlig sommer med masser af sol, stranden 
kun fem minutter væk og et rigtig hyggeligt 
læge-miljø.

Send en ansøgning pr. brev til Bornholms Hospital, 
Administrationen, Ullasvej 8, 3700 Rønne eller pr. 
mail (rie.jessen@boh.regionh.dk) husk at anføre 
ansøgningsnr. AA7301MOK.

Ansøgningsfrist: 02.05.2008
Vi glæder os til at høre fra dig.

Annoncer

Gay or straight?
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KURSUS I ”GLOBAL HEALTH 
CHALLENGES” – 2. AFSNIT

Her følger tre historier som illustrerer bare 
nogle af de forskelle man kan møde og mærke 
ude i verden. (Den første blev bragt i sidste 
MOK). 
De mennesker der er berørt af disse skæbner 
vil vi som læger også møde på et dansk hospi-
tal. 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. 

SLOVAKIET, ET MODERNE SUND-
HEDSVÆSEN ”IN DISGUISE”
Du er taget til Slovakiet på et klinisk ophold 
fordi du slet ikke kan lade være med at 
benytte bare et af alle de fantastiske tilbud 
du får med IMCC, om at komme ud og se og 
mærke verden omkring dig. Slovakiet (som 
du ikke kendte en fløjtende fis til – du har 
aldrig været i øst Europa og ville nok dumpe 
alle spørgsmålene i TP om den del af verden 
før nu) viser sig at være forrygende. Dig og 
din rejsemakker falder hurtigt til på afdelin-
gen og bliver venner med lægerne (de er alle 
mænd og i ser gennemsnitlig godt ud (og den 
ene er blondine) – ked af det men det er jo en 
realitet nogle steder....!). Inden længe bliver 
I fortrolige med jeres omgivelser og får del i 
insider viden om hvordan og hvorledes visse 
ting foregår. Hvorfor overlægen har tre biler, 
hvorfor det var lige præcis den patient der blev 
opereret og ikke naboen, hvorfor der er gang 
i operationsstuerne om aftenen og hvorfor de 
unge reservelæger er på arbejdet 24 timer i 
døgnet, hvorfor og hvordan nogen får klaret 
diverse skavanker på de sene timer. Det bliver 
mere end hintet at korruption er en del af 
dette ellers på overfladen relativt moderen 
sundhedssystem - på vej mod det helt moderne 
sundhedssystem. DU UNDRES igen. Nu vi 
er inde på det østlige territorium UNDRES 
du igen, da du nogle år senere læser (godt 
nok en skøn litterær bog – men skrevet af en 
læge) at der før jerntæppet faldt kun var 1 % 
i østblokken og Rusland der var smittet med 
HIV imod den 20 dobling WHO rapportere 
nu. DU vil vide mere om udfordringerne i 
GLOBAL SUNDHED.

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 international sundhed? ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i 
ugeskriftet 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 sundhed-
sarena? 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 globalisering, 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 sund-
hedspersonalet bliver suget ud af lavindkomst 
landene?
Hvem er det der lægger den internationale 
dagsorden 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. 
Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 14 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: 
http://pubhealth.ku.dk/ais 
ARRANGØR: Institut for International Sund-
hed og IMCC
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

VI MANGLER DIG!! 
– som medarrangør af konferencen 
“Global Health and Violent 
Conflict”

Har du lyst til at hjælpe med til at arrangere 
en større international konference om inter-
national 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 mangler dig til at hjælpe 
os med at få denne event til at blive noget 
helt særligt!

Konferencen vil samle 300 eksperter, forskere, 
hjælpearbejdere, læger, studerende og andre 
med interesse og viden inden for området til 
en kreativ og nyskabende 4-dages konference 
bygget op omkring workshops med forskellige 
temaer. Konferencen sigter på at opbygge et 
globalt netværk, der arbejder på at forebygge 
voldelig konflikt gennem teoretisk viden såvel 
som feltarbejde. Således vil forebyggelse af 
vold og en bedre indsats før, under og efter 
voldelige konflikter blive styrket globalt set.

Du vil som del af arrangørteamet kunne delt-
age gratis i konferencen og få mulighed for at 
møde og diskutere med nogle af dem, 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 / 
28308414) eller Filip Castberg (castberg@stud.
ku.dk / 25882788).

MÅNEDSMØDE ONSDAG 7. MAJ 2008 
KL.16:15 PÅ KEMIGANGEN
Dagsorden
1. Der bydes velkommen af den nye formand, Anna Henningsson. 
Anders Skjolding, den nyligt afgåede formand, holder afsked-
stale.

2. Siden sidst: 
· Bestyrelsen
· Foredrag 
· Vin lager
· Basisgruppe bar

3. Nyt fra udvalg:
· Metodekursus 1 og II
· Opfølgning på kommende foredrag og arrangementer
· Reklame og fondsansøgninger

4. Eventuelt         
  

ER DU INTERESSERET I 
THORAXANÆSTESI? 
Vil du høre mere om de patienter og 
problemstillinger en thoraxanæstesiolog stilles 
overfor?

Kom til foredrag med tidl. thoraxanæstesiolog Mikael Rewers på 
DIMS,
Herlev Hospital (25.sal) på torsdag den 24/4 kl. 16.00-17.30.

Arrangementet er åbent for ALLE studerende. Tilmelding foregår 
på SATS hjemmeside.

Synes du at dette lyder sjovt og spændende?                                             
Læs mere og tilmeld dig på SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.
dk

Glæder os til at se Jer!
Venlig hilsen Bestyrelsen

WWW.SATS-KBH.DK

BASISGRUPPER
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TILBUD FRA STUDENTER/
PRÆSTEN – UGE 17, 2008

Mange tilbud. Husk personlige samtaler!

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

GUDSTJENESTEN IX: 
NADVEREN OG ORDENE 
Caroline holdt det som en hemmelighed. Det var 
fuldstændigt fjollet, men hun havde ikke lyst til at 
fortælle sine veninder, at hun var begyndt at delt-
age i nadveren.  Når hun tænkte efter, var det nok 
fordi hun ikke helt kunne fortælle hvorfor det var 
så fedt. Det var meget sammensat og åbnede for en 
række følelser og stemninger, som ikke var kom-
munikerbare. Måske fordi det rørte noget i hendes 
væsen, noget der handlede om tro og identitet. Det 
var nok også grunden til hendes blufærdighed. Det 
var faktisk nemmere at tale om sex. 

Hun havde talt med præsten om, hvad nadveren 
gik ud på. De var jo nået til Gudstjenestens tredje 
del, den del der kom efter at præsten havde forladt 
prædikestolen.  Hun havde fattet at nadveren 
stammede helt tilbage fra de første kristne. Nadveren 
var ældre end Det nye Testamente.  De ord man også 
i dag brugte i forbindelse med nadveren ” i den nat 
da han blev forrådt, tog han et brød, takkede, gav 
dem det og sagde, ”dette er mit legeme, tag det og 
spis det til ihukommelse af mig”. Mærkelige ord. Og 
endnu mere det med, at vinen var hans blod, som 
blev udgydt for syndernes forladelse. 

Præsten havde talt længe, men så havde han opd-
aget hendes tomme blik og var standset med en 
bemærkning om, at en hyppig synd blandt præster 
var at tale for meget.  Hun havde svaret, at hun ikke 
ville ligge søvnløs over forskellen i den katolske og 
lutherske nadverforståelse, men bare være i den ro 
som nadveren gav hende. ”Amen” sagde præsten ” 
men skyldes den ro netop ikke, at vi sættes fri”…”Ja, 
ja sikkert” afbrød Caroline ” men nu sætter jeg dig 
fri til ikke at hele tiden at skulle forklare og sætte 
ord på alting.”. Tavshed. ”Shit, gik jeg for langt der”, 
tænkte Caroline.

”Tak” sagde præsten alvorligt, ” det er meget pænt af 
dig, men jeg føler det ikke som en byrde at forklare 
og sætte ord på. Det tager heller ikke mysteriet 
væk, men udfolder det og gør det tydeligere. Men 
hvis du ikke gider tale med mig mere, så kan vi jo 
lade være”.  Caroline kunne krybe i et musehul. 
Flovheden tårnede sig op. Det var jo slet ikke det 
hun ville.  Så kiggede hun alligevel op på præsten. 
Han smilede og sagde – ”selvom nadveren giver os 
indre ro, så skal der ikke meget til at sætte den 
ro over styr igen, hva?” – ”Undskyld”, stammede 
Caroline.  ”Nej, jeg undskylder” sagde præsten ”jeg 
talte for meget og så fremturede jeg og provokerede 
dig til at sige noget du ikke mente.” Caroline, der 
havde genvundet fatningen, sagde, ”men selvom du 
tabte selvkontrollen og provokerede, så skulle jeg 
ikke hugge dig ned på den måde. Gud, er det ikke 
også det nadveren handler om?” – ”at vi altid fucker 
alting op” sagde præsten. ” Det sagde du bare ikke” 
sagde Caroline. ”Nej slet ikke” sagde præsten ”skal 
vi ses igen om 14 dage?”     

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

Alle er velkomne! Der er altid plads til en til omkring 
bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, 
snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, 
glade, perfektionister.

STUDENTER-
PRÆSTEN ER I B-
BAR PÅ FREDAG!
Kom og få et ”sæt”, en af de gode bønner og/eller 
en snak med studenterpræsten eller hans medar-
bejder. 

Tid: Fredag den 25. april kl. 16-18
Sted: Lille Bar, Studenterklubben

STUDIEKREDS OM AT-
EISME OG RELIGION-
SKRITIK.
Tid: Næste gang er onsdag den 30. april kl. 15.15 
– 17.00
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København 
K

SÅ ER DET NU!
Science and the New Atheism: 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, Købmager-
gade 44-46.

HVORDAN SMAGER 
KRISTI HIMMEL-
FARTSDAG? 
Og hvorfor er vores sanser i fokus på denne dag?

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 STUDENTER-
PRÆSTENS 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.

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

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 at udføre nødhjælpsarbejde?
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 indiske læger til Danmark?

Der vil til arrangementet være et panel bestående 
af:
- Overlæge og tidl. formand for Det Etiske Råd: 
Ole Hartling
- Formand for Lægeforeningen (DADL): Jens 
Winther Jensen
- Sundhedsordfører for Konservative: Vivi Kier
- Professor i International Sundhed: Ib Bygbjerg
- Ordstyrer: Søren Brix Christensen (formand for 
Læger uden Grænser)

Desuden vil sundhedsordførerne fra partierne DF, 
Ø og S 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

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

BASISGRUPPER


