
Tid & Sted
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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 oplægom 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 opbakning til 
mødet.

På vegne af FADL,
Mikkel Fode, Formand for Uddannelsespolitisk Udvalg
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Det sker i ugen Tryk: 

 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn 0907-5658 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet 9.2.1, 
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: FADL

Onsdag:  MOK nr 26, årgang 40 udkommer
  Copenhagen zombiecrawl - se på facebook!
  MR-møde kl. 16.15 i lok. 1.2.20
  Præstens studiekreds om religionskritik m.m. kl. 15.15
  PIPPImøde kl. 17 i lille mødesal
  Paneldebat om Lægers globale ansvar i TA kl. 17
  Torsdag: FADL's  1. maj i klubben kl. 9-13
  Gudstjeneste kl. 10.30 om kr.-flyvedag's smag i
  skt. Johannes kirke på skt. Hans torv
  Præstens Strikkecafé kl. 15.30

Fredag: Tømmermænd og så videre til...
  Lang fredagsbar i klubben

Lørdag: Vårkonsert med Svenska Kyrkans kör.
  Lør. d. 3. maj 2008, kl. 15. (Fri entré)
  Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé  
  4, København Ø

Søndag: Husk at tage til casting til TALENT 2008 showet  
  og bliv den nye x-factor-Martin. kl. 10.00   
  - Farum Bytorv, 3520 Farum
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  SIMS Osteopati-foredrag efterfulgt af måneds-
  møde fra kl. 16.30 i lok. 1.2.32
  

Tirsdag:  Donaid møde kl. 16-17 på IMCC's kontor
  Kultmed månedsmøde kl. 17.30 i lille mødesal

Denne  redaktion

MOK

".. dem der ser "Erik & Anni goes to 
Hollywood" er langt mere velud-
dannede end eksempelvis den 
typiske seer til "De Unge Mødre" 
siger Thomas Heurlin fra TV Kon-
cern, der står bag serierne. "

Urban. Tirsdag d 22 april 2008.
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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

REDAKTIONÆÆÆLT...

MOK mener
- at det er skønt at der omsider er installeret en håndfri vandhane på toilettet, plan 2, tårnet i bygning 6. 
Endelig kan man foretage korrekt håndhygiejne ifølge Statens Seruminstituts vejledning. Se mere på www.
ssi.dk/haandhygiejne. De særligt interesserede kan møde op til 6. semesters forelæsninger i mikrobiologi, 
hvor den nye philm ”Infektionshygiejne på hospitalet” bliver vist. Enjoy!

- at det lyder som om Kings of Leon synger ”I grilled the cheese” – hvad synger de? ( nyeste forskning 
har vist at de vist synger “where thrills are cheap” i sangen "dusty" – red.)

- at det er strengt at nogen kan nyde øl og sol på Torvet bare fordi de er på 7. semester, mens andre 
må slide og slæbe med eksamener allerede i april/maj

- at det lyder hyggeligt med kroketturnering for 7. semester med start i næste uge og hele eksa-
mensperioden ud, for at markere at 7. semester ikke er så forfærdeligt læsetungt. Se evt. annonce 
for kroketturnering og/eller 7. sem. manuduktørkursus.

- at det er mærkeligt at man aldrig har hørt hvad den dims der lukker kitlen bagpå hedder. Hvis man 
spørger til den offentlige mening, ender man vel sagtens med et begreb som f.eks. ”en lukkert” eller 
”en spændert”, jf. en skillert som jo blev vedtaget af dansk sprognævn for et par år siden. Word 2000 
kender dog ikke til nogen skillert. Faktisk lader det til at man kan lade alle nye ord ende på ”ert”.

Statens Serum InstitutArtillerivej 5
2300 København S

Tlf. : 3268 3268Fax: 3268 3868serum@ssi.dk
www.ssi.dk

S T A T E N S  S E R U M
I N S T I T U T

forbygger og bekæmpersmitsomme sygdommeog medfødte lidelser

www.ss i .dk/haandhygie jne

Er du nervøs for eksamen på 7. semester?
Alle har vel hørt skrækhistorierne om dem der dumpede fordi de ikke kunne tyngdepunktet på de forskellige typer refl ekshamre, ikke kunne an-
give den geometriske betegnelse for Argyl-Robertsons pupil, endsige redegøre for forekomsten af samme pupilanomali i Norden gennem det 18., 
19. og 20. århundrede, samt på ingen måder magte at skifte et fl adt batteri på en fl ad diktafon på et fl adt underlag (sidstnævnte er dog kun sket 
en enkelt gang sidste år, idet der efter heftig studenterpolitisk indsats fra Panums eneste militante basisgruppe, Militante Medicinere Med Mere 
Modstandskraft Men Mindre Meninger, forkortet 8’M, er blevet skåret ned på diktafonspørgsmål i et forsøg på imødekomme fremtidens digitale 
non-diktafonale IT-løsninger). Havde du ikke allerede hørt disse få af mange skrækhistorier, så ryster du nok allerede i din 7. semesters ende, men 
frygt ej, der er hjælp at hente.

Kom til 7. semesters manuduktør-kursus. 
Kurset består af:
- 3 timers gennemgang af refl ekshammerens anatomi og funktion. Der forventes minimum A-niveau 
fysik og et to-ugers Rudolf Steiner kursus i metalsløjd.
- Pencillygten – ven eller fjende? Brugt rigtigt kan den redde menneskeliv, brugt forkert af en 7. 
semesters studerende, er den et dødbringende våben. 6 timers intensivkursus, inkl. fantom- og 
computeriseret simulatortræning.
- Steto-hvafornoget? Alt om gætterøret –fra de første trærør til Tillmann Xtreme med indbygget 
defi brillator (se annonce)
- Bonuskursus til 6. semestersstuderende der påtænker at gå DIREKTE til kandidatdelen: 
Hængelåsen – et nødvendigt onde første dag i klinik.

Kurset arrangeres af MOKs fædre, koster 16,- kr. og en øl i fredagsbaren og fi nder sted dagen 
inden eksamen.Tilmeld dig nu på far@mok.info
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TRÆFFETIDER: FORÅR 2008, UGE 18-19    

Studievejledningen for Medicin     
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Mandag 28/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager
Mandag 28/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Jesper M. Hansen 
Tirsdag 29/4 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf 
Onsdag 30/4 1600 – 1800 1800 – 2000 Rasmus S. Jakobsen 
Onsdag 30/4 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis P.-Skovsgaard
Mandag 5/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard  
Mandag 5/5 1600 – 1800 1800 – 2000 Jesper M. Hansen  
Tirsdag 6/5 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  
Onsdag 7/5 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager 
Onsdag 7/5 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis P.-Skovsgaard 
Torsdag 8/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas V. Iversen  
Torsdag 8/5 1700 – 1900 1500 – 1700 Rasmus S. Jakobsen  

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB!: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores 
træffetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
   
Den Internationale Studievejledning     
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver tirsdag  0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl  International 
Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  International 

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                   

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

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemme-
side kun for medicinstudiet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/eksamen. Herfra kan man 
hente eksamensplanen for dette semester. Der 
er desuden links til rettevejledninger, klageve-
jledninger og meget andet vigtig information om 
eksamen.

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

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

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

ORDBLIND OG EKSAMEN
Er du ordblind og frygter du at det vil påvirke 
dine resultater ved de skriftlige eksaminer? Så 
har Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne. Eneste 
krav vi stiller er, at du kan dokumentere din 
ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

GRAVID OG EKSAMEN?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du 
ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på 
eksamenskontoret senest 14 dage før eksamen, 
medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har 
særlige graviditetsgener, kan du søge om forlænget 
tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, i dette tilfælde 
er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen 
kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation. 
Kom i god tid inden eksamen.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder 
gammelt, kan du også få bevilget 25 % tidsforlæn-
gelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times 
varighed. Kom ned til studievejledningen, og vi vil 
hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Yderligere information kan findes på http://www.
sund.ku.dk/for_studerende/eksamen/dispensa-
tion/. 

MØDE I 
MEDICINERRÅDET
Dato:  Onsdag d. 30. april 2008
Tid:  16.15
Sted:  Panum, lok. 1.2.20 

DAGSORDEN
Formalia
Godkendelse af referat fra mødet 
3. april 2008
Orientering fra bestyrelsen, 
herunder økonomi
Tilbagemelding fra semestrene
Tilbagemelding fra udvalg, bl.a. 
IT-udvalget
Studienævnet
Sundrådet
Tilbagemelding fra NMR-møde, 
herunder videre procedure for 
Ba/Ka-brev
Tilbagemelding fra konference 
i DSMU/DADL om klinikophold, 
herunder FADL’s klinikpapir og 
UPU
Tilbagemelding fra påskefrokost
Meddelelser
Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at dis-
kutere, er du meget velkommen til at 
komme forbi og lufte dine tanker.
VH.
MR Bestyrelsen

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Studenter-
politik

STUDIEVEJLEDNINGEN & STUDENTERPOLITIK
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Åbningstider for våd studiesal 

Maj/Juni 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 28/4 AM
Tirsdag 29/4 LTJ AM
Onsdag 30/4 JS
Torsdag 1/5
Fredag 2/5 CB

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 5/5 LTJ
Tirsdag 6/5 AM
Onsdag 7/5
Torsdag 8/5 AM
Fredag 9/5 CB

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 12/5
Tirsdag 13/5 LTJ
Onsdag 14/5 AM
Torsdag 15/5 AM
Fredag 16/5 CB

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 19/5
Tirsdag 20/5 AM
Onsdag 21/5
Torsdag 22/5 LTJ
Fredag 23/5 CB JS

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 26/5 JS/LTJ /AM
Tirsdag 27/5
Onsdag 28/5 AM
Torsdag 29/5
Fredag 30/5

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 2/6 LTJ(L ouise’s sidste dag)
Tirsdag 3/6 SPOT EKSA MEN SPOT EKSA MEN SPOT EKSA MEN SPOT

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne 
Louise, Anders, Jeppe og Christian 

Mikroskopisk Studiesals åbningstider forår 2008 

TA vagt  Demo vagt  

26-mar 13-17 Stine

4-apr 13-17 Irfan

10-apr 8-12 Stine

15-apr 12-16 Anna 14-16 Jon

21-apr 13-17 Irfan

23-apr 8-12 Christina

28-apr 12-16 Anna 12-16 Jon

2-maj 9-13 Irfan

6-maj 8-14 Irfan 10-14 Martin

8-maj 12-16 Christina

13-maj 8-14 Stine 10-14 Jon

14-maj 12-16 Anna 12-16 Jon

20-maj 14-18 Stine 14-18 Jon

22-maj 14-20 Christina 16-20 Jon

26-maj 8-16 Stine 10-16 Martin

27-maj 16-18 Anna 16-18 Martin

28-maj 2. Sem spot God Spot prøve 

30-maj 8-12 Irfan 10-12 Martin

2-jun 12-16 Anna 12-16 Martin

3-jun 3.Sem Spot God spot prøve 

20-jun 14-16 Jon

4-aug ? (tidspunkt kommer) 4 timer Martin

6-aug 2.sem reeks 

12-aug ? (tidspunkt kommer) 4 timer Martin

13-aug 3.sem reeks 

Stellate Stellas fornemmelser for synd 
del 9
Én ulykke kommer sjældent alene
I sidste uge konkluderede jeg, at foråret var kommet – nu ved jeg det er 
sandt… Foråret er en budbringer for mange forskellige input. Den for dig kære 
dagbog mest kendte er nok den søde du�  af amoriner, men samtidig varsler 
de smukke naturfarver også eksamens snarlige komme…. I den forgangne 
uge har jeg lagt al min eksamensenergi ind i SPV-kurset og jeg må erkende 
overfor dig at det har betydet at jeg ikke har læst om alle de eksokrine kirtler 
til næste uges undervisning.
Frisk og frejdig startede jeg sidste uge med noget jeg ikke har prøvet før. Jeg 
tog alle pakkenelliker fra læsesalen og min termokande og fandt mig et dejligt 
stort bord ude i solen. Jeg er ikke vant til så meget bordplads fra biblioteket, 
så pladsen blev udny� et til det ypperste. Alle de fi ne hvide notepapirer 
blev bredt ud over hele bordet så man med stor lethed kan overskue alt fra 
fysiologi henover anatomi til biokemi. Den første tid gik det fi nt men hen 
mod e� ermiddagens afslutning oplevede jeg noget mærkværdigt. Min hud 
blev tydeligt mærket af en 2. grads forbrænding, men på tv2 news havde jeg 
også hørt at UV indekset var 4,4 den dag. De� e alene ville kun kunne give  
1. gradsforbrændinger. Jeg må� e altså som den snu klinikker fi nde et nyt 
fokus. Jeg gennemgik alle agenser jeg havde været i kontakt med og fandt 
ud på a� enen endelig synderen. Den megen bordplads og de mange hvide 
notepapirer havde simpelthen givet bordoverfl aden en høj albedoeff ekt og 
refl ekteret al den ekstra stråling direkte mod min vulnerable bibliotekshud. 
Det var lidt af en lærestreg skal det nok siges og da jeg nu kender ætiologien 
og patogenesen ved jeg, at jeg minimum skal bruge faktor 15 eller endnu 
bedre……… holde mig til biblioteket hvor der gennem hele sæsonen ikke er 
den slags farlige ekspositioner.
Smerten må� e jeg bide i mig og komme videre med læsningen for det 
strammede til med SPV. Samtidig må et vindpust have blæst en side frem og 
jeg sad nu og læste om det måske vigtigste på en vagt- Omsorg på side 38.  
De� e er naturligvis et emne, der er ekstremt vigtigt, men mit intensive studie 
af omsorg gjorde, at jeg helt overså Virginia Hendersons  14 defi nerede behov, 
der som før nævnt var borte med blæsten. En klog mand, min far, har engang 
sagt: ”For den forberedte elev er eksamen en fest, hvor lærer og censor er 
med som gæst.” Jeg kan nu konstatere, at min far havde ret for jeg var ikke 
ordentlig forberedt. Min egen SPV eksamen udviklede sig til en mindre god 
oplevelse. Det var lidt ligesom julefrokost i en a� oldsforening. Der var så at 

sige langt mellem snapsene. Helt galt gik det da censor begyndte at spørge 
mig til pensum på side 36 om de 14 behov.  Der var dog så meget fairness, at 
censor hurtigt mærkede min usikkerhed og dere� er sprang videre til emnet 
Fæces og observation af denne. Der blev spurgt til hvilke ting man skulle 
observere og her var jeg skarp. Som skidt fra en spædekalv kom det fra mig: 
”Farve, mængde, konsistens og lugt” og uden ansporing fra eksaminators side 
trak jeg diskussionen ind på de etiske overvejelser omhandlende defækation, 
thi det er et meget tabubelagt område . Desværre kunne end ikke viden om 
indikationer og kontraindikationer for brug af frisklu� sspray ikke kompensere 
for min manglende viden på behovsområdet. Jeg dumpede og har nu fået 
en lø� et pegefi nger om at tage mig sammen og så komme til reeksamen d. 2. 
maj. Jeg havde egentlig planlagt at besøge mine forældre med Karsten den 
weekend, men nu skal jeg til reeksamen, så Karsten må tage af sted alene.
Oveni al denne dårligdom skal det siges at Karsten og jeg har ha�  større 
disputser e� er han har ytret ønske om at melde sig på listen til rusvejlednin-
gen. På den front har han virkelig fået problemer med hjemmestyret. Jeg må 
vidst hellere få sat mig ned med Karsten og diskutere hans og mine behov for 
omsorg i henhold til mit pensum både fra faglig hånd og hjemmefronten.
I fredags var jeg kort nede og vende til basisgruppebar. Jeg ledte og ledte e� er 
SYMS bar, men må� e til sidst se mig værende gået forgæves. Først senere 
erfarede jeg, at SYMS bar selvfølgelig var henlagt til læserum stilhed. Det 
burde jeg have forudset, men nu ved jeg det da til næste gang.
Alt skal dog ikke være ren dårligdom i denne uge. Der er lyspunkter i forårets 
komme. Det for mig mest betydende må være de udvidede åbningstider på 
biblioteket. Jeg glæder mig til at læse igennem uden alt for mange ”kærlige” 
pust.

At læze er at leve
QnuZzZzzZzer
Stella

1: SPV håndbogen p 38-41 FADLs forlag

2: SPV håndbogen p. 36, FADLs forlag

3: Virginia Hendersons 14 defi nerede behov, omtalt tidligere i teksten.2

4: SPV håndbogen p 151, FADLs forlag

STUDIETILBUD & NOVELLE
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Christian Dobrzanski: Kasserer og Basisgrup-
peansvarlig
Christians har det overordnede overblik over SundRådets 
økonomi og repræsenterer som Basisgruppeansvarlig Basisgrup-
pernes i Studenterforum.
Sager vedr. SundRådets økonomi: kasserer@sundraadet.dk 
Basisgrupper og disses kontakt til Dekanatet samt B-
Bar: basisgruppe@sundraadet.dk

Anette Studsgaard Petersen: Formand
Anette præsenterer SundRådet udadtil. 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 indkalder til SundRådets bestyrelsesmøder. Kan formanden ikke 
nås, kontaktes næstformanden istedet.
SundRådets næstformandskab: naestformand@sundraadet.dk

Emil Pallesen: Bestyrelsesmedlem, interne relationer
Emils arbejdsområde 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 Studiemiljøet, 
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 er SundRådets hovedkontaktperson til Studenter Rådet ved KU 
og afrapporterer om relevante politiske forslag og afgørelser i univer-
sitære organer til SundRådet og SUNDs fagråd herunder.
Sager vedr. Studenter Rådet ved KU:
studenterraadet@sundraadet.dk

Louise Miltenburg Caspersen: Bestyrelses-
medlem,eksterne relationer
Louises koordinerer SundRådets indlæg i MOK og andre studiers medier 
samt vil udbygge samarbejdet og kommunikationen mellem 
SUNDs forskellige aktive studerende på tværs af studieretning.
Kontakt: Henvendelser vedr. kommunikation til/fra
SundRådet: ekstern@sundraadet.dk

Flemmin Bjerrum: Bestyrelsesmedlem,
Foreningsansvarlig
Flemmings holder kontakten med de mange foreninger på 
SUND og SundRådet ved lige.
Kontakt: Foreninger/basisgrupper på SUND og kontakt 
til/fra SundRådet: forening@sundraadet.dk

Hans Jakob Hartling: Bestyrelsesmedlem, studiemiljø
Hans Jakob koordinerer og formidler studiemiljø initiativer fra studer-
ende samt engagerer sig i studiemiljøforhold på SUND, såsom kaffeau-
tomater, kantine, computerfaciliteter etc.
Kontakt: Gode ideer/problemer vedr. studiemiljø på SUND:
studiemiljoe@sundraadet.dk

HVAD?

HVEM?

HVOR?

Highlights fra SundRådets Basisgruppebar ‘08:

Vi ses alle igen 
til BBar09!

Tak til 
alle for 

en super 
BBar08!

SUNDRÅDET
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SÆDDONORER 
SØGES TIL PRIVAT 
FERTILITETSKLINIK
Kunne du tænke dig at hjælpe barnløse 
par i behandling hos speciallæge Peter 
Lundström, Fertilitetsklinikken IVF?

Du skal være mellem 18 og 35 år og være 
sund og rask uden arvelige sygdomme. 
Vores forventning er, at du donorer sæd 
to gange om måneden og får udført blod-
prøvekontrol hver 3. måned. 

Donationen afhentes på din bopæl, 
og honoreringen er 500 kr. skattefrit 
pr. sædprøve. Dette forudsætter dog 
tilfredsstillende sædkvalitet.

Har ovennævnte vakt din interesse, 
eller har du yderligere spørgsmål, er 
du velkommen til at kon-
takte Joakim Lundström 
på jlundstroem@gmail.com 
eller ringe på mobil: 2627 
3714.

Fertilitetsklinikken IVF
Centrumgaden 24
2750  Ballerup
Tlf. 4460 9020

FYLD KITTELLOMMEN MED 

ANDET END LOMMEULD

Munksgaard Danmark har en lang række bøger lige til kittellommen: 

MUNKSGAARD DANMARK – et forlag i Gyldendal

Se alle Munksgaard Danmarks kittelbøger på 
www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

EKG

– LET AT SE 

128 sider

Kr. 198,- (vejl.)

HÅNDBOG I PALLIATIV 

MEDICIN

216 sider

Kr. 259,- (vejl.)

PRAKTISK KLINISK 

SMERTEBEHANDLING

256 sider

Kr. 196,- (vejl.)

RATIONEL VÆSKE-, 

ELEKTROLYTBEHANDLING 

OG ERNÆRING

360 sider

Kr. 386,- (vejl.)

Københavns Uniradio præsenterer 

TORSDAGSCHILLOUT OG 
DOBBELKONCERT PÅ STUDENTERHUSET
Få hovederne op fra bøgerne, røven ud af sædet og mød op den 8. maj til Uniradioens to 
fantastiske arrangementer på Studenterhuset. Fra 14-17 afholder vi Torsdags Chill Out, hvor 
vi spiller det bedste fra undergrunden, det sejeste fra mainstreamen og alt hvad hjertet kan 
begære af nyt, gammelt dansk og udenlandsk musik for feinschmeckere. 

Klokken 21 kan Uniradioen præsentere to eksklusive gratis koncerter, hvor vi vil præsentere to 
af de mest spændende nye navne på den danske musikscene p.t.

Prins Nitram
Bag det adelige navn gemmer der sig en virtuos enmandshær, der både på album og i live-
format imponerer ud over det sædvanlige. Prinsen spiller stort set alle tænkelige instrumenter 
– ofte samtidig - og live foregår dét ved med hjælp fra 2-3 kloner af ham selv via storskærm. 
http://www.myspace.com/prinsnitram

Ginger Ninja
Ginger Ninja er et nyt band, der spiller energisk rock med elektroderne hængende løst 
udenpå tøjet. De blev i uge 6 kåret til ugens band på Mymusic.dk. Derfor tør vi godt love et 
tætpakket, sublimt elektro-rock-set med kinesiske undertoner. http://www.myspace.com/gin-
gerninjamyspace 

Lidt om os:
Universitetsradioen i København har længe haft sloganet ”Københavns største hemmelighed”. Nu skal det være 
slut. Vi har lavet logo og slogan om og kommer nu ud til folket og gør opmærksom på os selv. Den første del i 
vores plan om at overtage lyttere, er vores månedlige arrangementer på studenterhuset. 
Universitetsradioen gør en dyd ud af at spille lovende undergrundsbands, sej mainstream, både dansk og 
udenlandsk. 
Vi har en morgenflade og en natflade. På morgenfladen gør vi meget ud af at spille den nye musik, vi hele tiden 
får ind, samtidig med, at vi gøgler os igennem de første timer af dagen. Morgenfladen byder ofte på interviews 
med musikere og andet godtfolk. 
Natfladen går i dybden med emner som politik, film, drama og kultur. Der er også konceptmusikprogrammer, med 
for eksempel elektronisk musik. Natfladen er ikke bundet af en rotationsliste på samme måde som morgenen, 
så der er det mere op til det enkelte program, hvad der skal spilles. 

ANNONCER
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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 maj
1. maj i Studenterklubben
16. maj Hovedbestyrelsesmøde i Århus
22. maj Repræsentantskabsmøde

»
»
»

RejsePlus afbestilling

Hvis du skal ud og rejse, har du mulighed for at tegne en RejsePlus afbestillingsforsikring 
som supplement til din eksisterende Codan Forsikring.

Forsikringen består ud over afbestillingsforsikring af blandt andet akut tandbehandling, kri-
sehjælp, selvrisikodækning på lejet bil etc. Vær opmærksom på, at du skal tegne RejsePlus 
forsikringen FØR du bestiller din rejse, hvis du vil have mulighed for at benytte dig af afbe-
stillingsdelen.
Forsikringen dækker som den øvrige Codan Forsikring dig og din husstand.
Send en mail til FADLs Sekretariat til kkf@fadl.dk og husk at oplyse dit cpr.nummer og, hvor-
når forsikringen skal træde i kraft. 
Har du spørgsmål vedr. forsikringens dækning og betingelser, kan du læse mere på FADLs 
hjemmeside www.fadl.dk under ”For medlemmer/Codan”. Ellers er du velkommen til at 
kontakte Codan på telefon 3355 5588.

Lukket 1. maj / Kristi Himmelfartsdag
FADLs Sekretariat holder lukket for ekspedition torsdag den 1. maj, der samtidig er Kristi 
Himmelfartsdag. Kontoret åbner igen mandag kl. 9.30.
Kig i stedet forbi til FADLs 1. maj arrangement i Studenterklubben.

Udmeldinger om 4-års-
reglen ved lægemødet 
2008
Ved årets lægemøde i Herning kom både 
Lægeforeningens Formand Jens Winther 
Jensen og Minister for Sundhed og Fore-
byggelse Jacob Axel Nielsen ind på 4-års-
reglen.
Hele området vedr. den lægelige videreud-
dannelse var dog reduceret til kortvarige 
vedhæng til i øvrigt fyldige taler.

En overfl ødig regel
Jens Winther Jensen gav udtryk for at man nu 
burde lade den nye kliniske basisuddannelse 
komme til sin ret, og at 4-års-reglen i øvrigt 
var overfl ødig og burde skæres væk:

“Men hensyn til den forkætrede fi re-års regel 
kan jeg love, at vi holder skarpt øje med, at 
der ikke er nogen, der kommer i klemme med 
deres uddannelse på grund af denne regel, 
som vi mener er overoverfl ødig.”

Denne kommentar blev dog hurtigt undsagt 
af ministeren, der takkede Lægeforeningen 
for deres opbakning til reglen - en gestus der 
mest af alt mindede om en pæn påmindelse 
til Lægeforeningen om at ikke at falde ud 
af geled:

“Omlægningen af speciallægeuddannelsen 
trådte som bekendt i kraft den 1. februar i 
år. Jeg havde ikke været minister længe, før 
jeg blev bekendt med, at særligt 4-års-reglen 
blev debatteret livligt. Jeg vil gerne takke for 
Lægeforeningens opbakning i den forbind-
else. Og samtidig vil jeg understrege, at jeg er 
helt enig med formanden i, at reformen skal 
ses som en ’samlet pakke’, og naturligvis skal 
statslige og regionale myndigheder også leve 
op til aftalen.”

Læs begge beretninger i deres helhed på 
www.fadl.dk

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

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 æn-
dringer.
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 udskrevet 
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.

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 fl ere. 
-Gyldigt akkrediteringskort.

Løn: VT – holdløn. 

Ansøgningsfrist: Den 5 maj 2008 via www.fadl-vagt.dk 
-København tilmelding til hold.
Ansættelsessamtaler vil fi nde 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 

SOMMERHOLD PÅ GENTOFTE 
HOSPITAL
IV- Medicingivende Hold 1002

Gentofte Hospital  -Medicinsk afdeling F, søger MVS –hold 
i dagvager fra den 1.juli til den 31.august. Arbejdstid fra 
kl. 07.00 til 15.00 alle ugens dage.
Klinikken består af ca. 50 sengepladser fordelt på 2 afsnit. 
Holdets arbejdsopgaver vil bestå i IV- medicinadministra-
tion og venfl onanlæggelse. 

Krav: 
-Du skal have bestået 7. semester 
-Minimum 300 VT - timer
-Min. 4 vagter pr. måned, gerne fl ere 
-Gyldigt akkrediteringskort

Løn: MVS – holdløn . 
Oplæring: Vil fi nde sted på afdelingen i uge 26.

Ansøgningsfrist: Den 15.maj inden kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Hold 1002.                        

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 
eller per mail til go@fadl.dk

SOMMERHOLD 1001 – HILLERØD 
AKUTAFDELING
Vil du være sikker på at få nogen gode vagter i sommer-
ferien ? -så se her.
Hillerød Akutafdeling søger SPV-hold på ca. 15 personer 
i perioden fra den 1. juli til den 31.august. Oplæring vil 
fi nde 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 ansvars-
bevist
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 – København – for medlemmer – tilmelding 
til hold – mærket ”Hold 1001”
OBS. Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på afdelingen i 
løbet af  Maj.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen på tlf.nr 35245402

SPV-HOLD
Trombolyse hold  1509
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Hospital Akut modtager afdeling N søger 
nye 2 medlemmer til observation af patienter efter 
trombolysebehandling.

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
forholdsmæssig ny behandlingsform og skal gennem-
føres 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 herunder neurologisk scoring, 
blodprøvetagning, EKG, venfl on m.m. 

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 lige datoer•

VAGTBUREAUET
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Vagt fordeling: stort set kun aftenvagter. Enkelte 
dagvagter forekommer. 

Krav til ansøger : 
Min. 200 SPV- timer
Gerne have bestået 3. semester 
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn :
SPV – holdløn

Oplæring vil fi nde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist :
Tirsdag den 13.maj  kl. 10.00 med  tilmelding  via  
hjemmesiden  www.fadlvagt.dk – for medlemmer– 
tilmelding til hold – Hold 1509

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

SOMMERHOLD OG 
DISPENSATIONSAFTALER
Lægesekretærer

Hold 1003 : 
Rigshospitalet Hæmatologisk Klinik afd. L søger hold 
til journalskrivning mandag til fredag fra uge 26 – 35.                
Mødetid fra kl. 08.00 – 15.00 . 

Hold 1004 : 
Bispebjerg Hospital Akut Modtager afd. søger hold til dæ-
kning af nattevagter fra uge 26 – 35 (gerne før). Mødetid 
fra kl. 23.30-07.30 alle ugens dage. Afdelingen søger 
primær FADL-vagter med lægesekretær erfaring.

Hold 1005 : 
Hillerød Hospital Otopæd.kir.afd søger lægesekretær 
hold fra den 1. Juli – 31.august (gerne med snart tidl.) 
Arbejdstid mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15.30. 

Dispensationsaftale: 
Gentofte Hospital Medicinsk afd. F.723 søger 1 – 2 per-
soner til journal skrivning i uge 27+31 fra kl.23.30 – 07.00 
og uge 32 + 33 i skiftende vagter. 

Dispensationsaftale: 
Bispebjerg Hospital Børne- og ungdomspsykiatrisk center 
søger lægesekretær hjælp fra 1.juli – 31.august (gerne 
før).  Arbejdstid: tirsdag, torsdag og søndag (8 timers 
vagter). Arbejdstiden er dog mulig at aftale nærmere 
med den ledende lægesekretær.
Oplæring fi nder sted på afdelingen primært i uge 26 
eller efter aftale.

KRAV for alle lægesekretær hold/ Dispensation-
saftaler:

Medlem af FADL
Bestået 3. Semester
Minimum 200 SPV-timer
Gyldigt akkrediteringskort 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. Maj kl. 10.00. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold –ex. ”Hold 1003”
Ansættelsessamtaler til sommerhold + dispensation-
saftaler fi nder sted på afdelingerne (skriv derfor en 
uddybende ansøgning)

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK 
INTENSIV PÅ RH.
Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så 
har vi jobbet til dig!

Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirur-
giske intensivafdeling, afsnit 4141. Det er en stor afdeling 

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

med mange forskellige spændende patienter, hoved-
sagelig coronar bypass- og klapopererede patienter. 
Desuden lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, 
hjerte- og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt 
DV i weekenden. Vi er et socialt velfungerende hold. Vi 
er altid 2 ventiler på arbejde samtidigt, og kender alle 
hinanden, hvilket gør det let at komme af med vagter. 
Vi holder nogle gode holdmiddage, og nogle endnu 
bedre fester.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af holdet, 
og at du er stabil.

Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 
måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. Pga. 
afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, 
er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen 
er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der 
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen. 

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet 
mindst et år.

Ansøgningsfrist: 
Den 13. maj kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk  -  For medlem-
mer - Ledige hold

Dato for ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. 
Følgevagter afholdes i juni, således at ansatte vil være 
vagtaktive fra juli 2008.

Yderligere info fås hos holdleder: Dennis Hallager 
Nielsen: Mob.: 26978742, dennishallager@stud.ku.dk 

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

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

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

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 13. Maj 2008 kl. 10.00. 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmeld-
ing til hold. 

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

NYT LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIGSHOS-
PITALET 

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium 
søger 6 personer til at varetage optagelse af journaler i 
perioden fra den 13.maj til den 15.august (med mulighed 
for forlængelse).

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Jobbet giver god rutine i objektiv undersøgelse og 
journalskrivning. 
Arbejdet er travlt, men lærerigt.

Arbejdstid: 
Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 14.00 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: i henhold til FADLs overenskomst for læ-
gevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 

Ansøgningsfrist: 
Torsdag d.8. maj 2008 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Mær-
ket ”Hold 7702” 

Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på VB den 9.maj. 

NYT SPV-HOLD
Trombolyse hold  1510
Bispebjerg Hospital 

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

Trombolysebehandling til apopleksipatienter er en 
behandlingsform som skal gennemføres hurtigst muligt 
og senest være påbegyndt 3 timer efter det apoplektiske  
tilfælde. De første 6 timer efter behandling skal patienten 
observeres tæt (BT, puls og neurologisk vurdering med 
GCS og SIP) bl.a. grundet blødnings risiko.

Når der ikke er nogen akut indlagte trombolysepatienter, 
forventes det at man er behjælpelig med almindelige 
sygeplejefaglige opgaver både intensiv afd. men også 
på neurologisk sengeafsnittet. 

Hver anden dag  varetages denne behandling af Glostrup 
Hospital og de resterende dage af Afdeling N Bispebjerg 
Hospital (lige datoer).

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

   
Krav til ansøger : 

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

Løn :
SPV – holdløn

Oplæring vil fi nde sted på afdelingen.

Ansøgningsfrist :
Mandag den 28. april kl. 10.00 med tilmelding via 
hjemmesiden www.fadlvagt.dk – for medlemmer– 
tilmelding til hold – Hold 1510

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

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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HOLD 1707 LÆGESEKRETÆRVIKAR 
Herlev sygehus

Vi er et velfungerende lægesekretærhold på Herlev Syge-
hus, som dækker fl ere afdelinger af minimum 3 måneders 
varighed – i øjeblikket er vi på onkologisk, reumatologisk 
og urologisk. Da vi er efterspurgt på sygehuset, søger vi 
nye holdmedlemmer. 
Arbejdet bestå primært i journalskrivning og arkivering, 
men andet forfaldende arbejde kan forekomme.
 
Arbejdstid vil primært være hverdage i dag- og aften-
vagt, men weekendvagter kan forekomme, hvis man 
ønsker det.
Alle vil modtage oplæring før start.
Der er i sommerferien gode muligheder for ekstra 
vagter.
       
Krav: 

Skal have bestået 3. semester
Minimum 200 SPV timer 
Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne 
fl ere 
Det forventes, at du er på holdet i en længere 
periode
IT kyndig på bruger niveau
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: 
SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den Tirsdag 13. maj kl. 10.00 til Vagt-
bureauet via www.fadl-vagt - København – tilmelding til 
hold – Mærket ”Hold 1707”

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 
eller mail go@fadl.dk

HOLD 1301 – BBH AKUT 
MODTAGEAFDELING (AMA).

Kunne du tænke dig at lære at lægge venfl on, tage 
blodprøver, 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 afl aster 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 ansvars-
bevist
Min. 200 SPV-timer (gerne fl ere)
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 – København – for medlemmer – tilmelding 
til hold – mærket ”Hold 1301”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder Kristoffer Andresen, kristofferandresen@stud.
ku.dk, mobil: 25 46 84 24.

•
•
•

•

•
•

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ 
THORAXKIR. AFD. RIGSHOSPITALET 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER.

Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på pt. 9 
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af ele-
ktive patienter på afdelingen. Jobbet giver god rutine i 
objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
travlt, men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer lange, og vi 
dækker dagvagter på hverdage. Løn i henhold til FADLs 
overenskomst for lægevikarer. Du vil få
2 afl ønnede følgevagter med fuld løn. Vi søger

Tiltrædelse pr 1. juni 2008 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort

Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder 
Maja Carsting– e-mail: maja@carsting.dk eller mob: 
31261556

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag d. 13.5. 2008 kl. 10.00. Ansøgninger via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– Mærket ”Hold 7701” 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på VB den 15/5 fra 
kl. 15.00.

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 afdelingens speciale forventes du at være aktiv 
deltagende i akutte situationer.

Holdet skal dække :
 Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter weekend

   
Krav til ansøger : 

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 – tilmeld-
ing til hold – Hold 1508

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

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

BIOPSIHOLD 1611 SØGER NYE 
MEDLEMMER
Vi er et lille hold på pt. 7 medlemmer, der søger nye 
kolleger. Vi arbejder på Herlev Hospitals hæmatologiske 
afdeling, hvor vi tager knoglemarvsbiopsier assisteret 
af en sosu-assistent. Typisk tager vi 6-7 biopsier pr. vagt. 
Vores arbejdstider er mandag, torsdag og fredag fra 9-
14 samt tirsdag og onsdag fra 9-15. Vi afl ønnes med VT 
holdløn. Arbejdet er lægefagligt relevant og kan tælle 
som valgfrit klinisk ophold (VKO). 

Du skal: 
Min 7. semester (højre semestertrin er en fordel)
Være medlem af FADL og have gyldigt akkrediter-
ingskort 
Minimum 300 SPV-timer
Kunne tage 3 lønnede følgevagter i maj og egne 
vagter fra juni
Være indstillet på at tage 3-4 vagter om måneden
Planlægge at blive på holdet minimum et år
Stikkererfaring er en fordel, men på ingen måde 
et krav 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 8.maj kl. 12.00. Ansøg via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Hold ”1611”
 
HVis du har spørgsmål kontakt Christine på tlf. 27149616 
eller christinebenn@hotmail.com.

HOLD 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 

Amager skadestue søger nye FADL-vagter i funktionen 
som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af 8 tim-
ers og evt. 12 timers vagter. Vagterne er blandet dag-, 
aften- og nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål.
Derudover er det et spændende job i den akutte mod-
tage og skadestue funktion, og der er gode muligheder 
for ekstra vagter og sommerarbejde.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge inden 
for disse områder: 

Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
Skrive primærjournal på akut indlagte patienter 
efter bånd
Modtage patienter i samarbejde med den koordiner-
ende sygeplejerske, registrere i  Grønt System 
Div. registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb
 I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver passe 
omstillingsbord samt overvåge diverse alarmer af 
teknisk art. 

Ønsker du  yderligere information, kan Funktionsbeskriv-
else og rulleplan for hold 1704  ses hos Astrid Bruun 
Vagtbureauets kursusafdelingen.

Krav: 
Du skal kunne håndtere stressede situationer 
Det forventes at du behersker blindskrift nogenlunde 
og har rutine i skriveopgaver
SPV timer minimum 300 timer.
Skal have bestået 5. semester.
Skal kunne tage minimum  4 vagter pr.md.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med 
ledende lægesekretær kort efter ansøgningsfrist.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som 
planlægges individuelt og afvikles hurtigst muligt i maj 
måned.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6. maj kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk 
– København – Tilmelding til hold Hvis der er spørgsmål, 
skal du kontakte adm. sygeplejerske Astrid Bruun på 
telefon 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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12. – 14. september 2008 på Sandbjerg Gods

Se l s k ab  f o r  Med i c i n s k  S t uden t e r f o r s kn i n g  i nv i t e r e r  t i l
Danmarks første kongres for medicinsk 

studenterforskning!

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved
landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Arrangementet inkluderer:
� Bustransport tur/retur fra København, Odense og Århus
� To overnatninger  på værelse med fuld forplejning
� Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
� Stor festmiddag
� Præmier til de bedste præsentationer

Tilmelding sker ved indsendelse af abstract i perioden 1. maj til 1. juni 2008.
Vejledning og tilmeldingsformular findes på www.studenterforskning.dk.

Deltagerpris: 1.000,- DKK
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder om støtte i dag!

Med kongressen ønsker vi at give aktive studenterforskere mulighed for at
præsentere deres forskning i et uformelt fagligt forum og møde andre
studenterforskere på tværs af landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

MAN BLIVER SYG AF FATTIGDOM – MEN HVORDAN??
Af Dr. Karl Held
I det kolde efterår 2007 er det ikke kun 
partidage, statistikker og talk-shows, der 
beskæftiger sig med fattigdommen, også 
lægevidenskaben helliger sig ”denne per-
manente skandale” i ”en fælles journalis-
tisk kraftanstrengelse i 234 internationale 
fagblade” og Süddeutsche Zeitung (SZ) fra 
23.10.07.

Fra den kampivrige patos – ”Sørg 
for, at sundhedsforskelle hører for-
tiden til”!   …
”Resultaterne er skræmmende … I be-
tragtning af, at det er muligt at undgå den, 
er den høje børnedødelighed i hele verden ikke 
nogen geografisk-klimatisk betinget ulighed, 
men derimod en socioøkonomisk og politisk 
betinget uretfærdighed” (Deutsches Ärzte-
blatt 43/07). ”Man bliver syg af fattigdom. 

Fattigdom fører til, at mennesker dør tidligt 
og må lide hyppigere” (SZ, 23.10.07)
Og her er medicinmændene på hjemmebane: 
”Medicinerne har vidst det gennem længere 
tid. Alligevel bliver den verdensomspændende 
ulighed mellem fattig og rig stadig større”. 
Dette ”alligevel” er godt nok en smule frækt. 
Det lever af forestillingen om, at de tonean-
givende interesser, der ”betinger” fattigdom-
men ”socioøkonomisk og politisk”, ikke kan 
lade elendigheden bero på sig selv, eftersom 
medicinerne jo er klar over og henviser til, 
at fattigdom er sundhedsskadelig. Det bærer 
snarere præg af det lægevidenskabelige 
storhedsvanvid, der bilder sig ind, at men-
neskeheden slet ikke har noget andet valg 
end at følge deres råd, eftersom de jo ved, 
hvad der er godt for den.

… via den lægefaglige bestræbelse 
på at forblive sund på trods af fat-
tigdom …
I sammenligning med den forudskikkede 
patos, om at man vil foretage sig noget mod 
”den verdensomspændende ulighed mellem 
fattig og rig”, har målet for faggruppens 
forenede bestræbelser alligevel en noget 
anden retning. De drives af den medicinske 
stræben efter at hjælpe mennesker og lindre 
deres lidelser. Under dette synspunkt hel-
liger de sig elendigheden, og vel at mærke ud 
fra et ret egensindigt perspektiv: Fattigdom 
interesserer dem som en dårlig betingelse 
for sundhed. Derfor er fattigdommen selv 
ikke genstand for deres undersøgelse. Det 
er derimod spørgsmålet om, hvorvidt fat-
tigdommen gør folk syge eller forhindrer en 
terapi. Det er derfor også konsekvent, når 
den lægevidenskabelige ekspertise tager fat 
i netop dette problem og alvorligt forsøger at 
adskille behandlingen af sundhedsskader fra 
fattigdommen. Lægevidenskaben forsøger at 
finde midler imod den fattigdomsfremkaldte 
sygdom for at sætte den sammenhæng, som 
den selv har fået øje på, ud af kraft – som 
om der var tale om en infektion, den kun 
behøver at finde en vaccination eller et 
passende antibiotikum mod. Så måtte det 
da også være muligt at mildne de værste 
virkninger på sundheden og gøre det muligt 
at leve et liv i fattigdom uden graverende 
sundhedsskader.

Under denne målsætning er der rigeligt 
behov for ”at udforske sammenhængen 
mellem fattigdom, sundhed og menneskelig 
udvikling”. Allerførst gælder det om at 
levere et videnskabeligt vandtæt bevis på, 
at fattigdom virkelig gør folk syge – med et 
ambitiøst observationsstudie af 94.4 % af 
verdens befolkning, der påviser en højsigni-
fikant korrelation mellem lav indkomst og 
forhøjet dødelighed (British Medical Journal, 
27.10.07). Og vel at mærke i fattige såvel som 
i rige lande, for alle aldersgrupper og begge 
køn! Hvem skulle have troet det? Åbenbart 
har forskerne i forbindelse med deres opd-
agelse slet ikke tænkt på den banalitet, at 
fattigdom med udtalt nødvendighed ødelæg-
ger mennesker fysisk og psykisk. At sige den 
slags ville for dem formodentlig kun være 
socialkritisk og ikke videnskabeligt. De anser 
det for bemærkelsesværdigt og værd at finde 
ud af at spørge, for hvilke sygdommes vedk-
ommende og hvorvidt denne sammenhæng 
eksisterer. Med alle deres statistiske beviser 
relativerer og tilslører de på denne måde 
udgangspunktet: at fattigdommen tydeligvis 
er grunden til de beskrevne sygdomme.

Som det næste punkt må den verden-
somspændende elendighed granskes med 
henblik på dens skadelighed for sundh-
eden. Og sandelig, de findes rent faktisk, 
de fattigdomsspecifikke risikofaktorer, fx 
i forbindelse med ”brystkræft: fattigdom 
er et karcinogen” (Deutsches Ärzteblatt). 
Desuden skal der udforskes mange nye 
sammenhænge, blandt andet onde cirkler 
af følgende art: ”Gør arbejdsløshed folk syge 
eller gør sygdom folk arbejdsløse” (Deut-
sches Ärzteblatt)? For at bryde denne onde 

ARTIKEL & KONGRES
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cirkel kræves der bedre samarbejde mellem 
lægen og arbejdsformidlingen, hvilket skal 
forhindre, at ”sundhedsforstyrrelser bliver 
permanente” i kraft af ”svingdørseffekter i 
det sociale sikringssystem”. Imod dette vil 
den socialstatslig-medicinske joint venture 
anbefale en terapi, som ikke lader nogen 
tvivl om den gyldige målestok: ”Aldersbet-
inget arbejdsløshed hos folk, der stadig er 
præstationsdygtige skal ikke længere tolereres 
med et blink i øjet (fx ved at melde folk syge 
eller give dem en lægerklæring): dette bliver 
folk ofte sygere af og det kan desuden ikke 
længere finansieres”. Det bedste for Hartz-
IV-modtagerne er derfor stadig arbejdet og 
ikke velment hensyntagen til deres ødelagte 
sundhed …

Når alt kommer til alt bliver kendte tera-
piformer så gennemgået med henblik på, 
om man kan tilpasse dem til de elendige 
betingelser og dermed effektivisere dem. 
I Guinea Bissau fx kunne malaria-behan-
dlingen af børn ’forbedres signifikant’ via de 
mest simple forholdsregler (British Medical 
Journal). Tidligere fik børnene kun deres 
tabletter i utilstrækkeligt omfang; til dels 
blev de omsat i penge af sygeplejerske som 
supplement til deres sultelønninger, og til 
dels havde familierne alligevel ikke råd til 
malaria-tabletterne til deres børn. Og hvad 
hjælper så på sundheden? Rigtigt: En smule 
mere kontrol med afsætningen af pillerne, en 
lille bonuspræmie til sygeplejersker, der ud-
leverer pillerne – og straks kunne ’terapiens 
effektivitet fordobles’! Herligt, når man ikke 
behøver at ændre mere ved elendigheden for 
at bekymrede læger også kan være tilfredse 
med slum-beboernes sundhedstilstand!
Man kan desuden lære af disse bestræbelser, 
hvor beskeden lægernes kamp mod de fat-
tigdomsbetingede sygdomme nødvendigvis 
er. Når de som højst officielle repræsen-
tanter for sundhedssystemet tager sig af 
ofrene for den kapitalistiske verden, så er 
dennes massive og permanente fattigdom, 
som artiklerne beretter så udførligt om, en 
selvfølge for lægerne. Dermed behøver de 
heller ikke at beskæftige sig yderligere med, 
hvorfor fattigdommen med nødvendighed 
opstår ved siden af al den rigdom, der pro-
duceres i rig målestok i hele verden; det vil 
de tydeligvis heller ikke, men forudsætter 
hellere elendigheden som udgangsposition 
for deres hjælp og lægekunst. Og når de så 
behandler de syge efter alle deres moderne 
sundhedssystems regler, orienterer de sig 
hele tiden efter de markedsøkonomiske 
betingelser, som fremkalder elendigheden, 
og under behandlingen tager de bestik efter 
det, som staterne anser for at være foreneligt 
med den kapitalistiske vækst – intet studie 
kommer i dag uden om det synspunkt, hvor-
vidt dets erkendelser enten umiddelbart eller 
”samfundsmæssigt set” hjælper med at spare 
omkostninger. 

…til en anmodning til staten om 
mere støtte.
I forbindelse med alt dette har de udpeget 
lige nøjagtig de instanser som hjælpere, der 
er ansvarlige for hele elendigheden: ”Ikke 
kun sygdom er økonomisk og socialt determi-
neret, også modgiften er politisk vilje, penge 
og samfundsmæssigt ansvar” (SZ). Til disse 
instanser retter de den forhåbningsfulde ap-

pel om, at de skal støtte lægevidenskabens 
bestræbelser: ”Situationen har endnu aldrig 
været så gunstig og behovet for handling ald-
rig så stort som nu, for at gennembryde den 
onde cirkel af fattigdom og sygdom – ifølge det 
amerikanske sundhedsinstitut NIH” (SZ). I 
betragtning af det enorme behov for handling 
er det mere end gådefuldt, hvor lægerne 
får deres optimisme fra. De samme stater, 
under hvis regimer de beklagelige tilstande 
er opstået og opretholdes, er ifølge denne 
logik egentlig parate til at udbedre skaden. 
Men når man betragter fattigdommen ene 
og alene ud fra det standpunkt, at den er 
sundhedsskadelig, så er de ”socioøkonomiske 
og politiske” interesser, som ”betinger” 
sygdommene, i sidste ende ikke andet end 
justerskruer, der er forbundet forkert. Når 
lægevidenskaben så deltager i et samarbe-
jde med staten for at ”skærpe bevidstheden 
om disse problemer”, ”vække interesse” og 
”forske i sammenhænge”, så er de mest gun-
stigt tænkelige betingelser for kampen mod 

elendigheden tilsyneladende til stede! Og for 
at lægevidenskaben kan gøre sine tjenester 
og søge efter ”modmidler” i denne forbindelse 
er der brug for flere penge til medicinernes 
søgen efter veje til at ”bryde den onde cirkel”.  
Når det kommer til stykket, består appellen 
til de statslige instanser i, at de skal bruge 
flere penge på forskning i sammenhængen 
mellem fattigdom og sundhed.
Jamen så er sagen jo klar! Så er der virkelig 
kun brug for et par professorater mere i fat-
tigdoms-medicin, og så udgør elendigheden 
garanteret ikke mere nogen forhindring for 
den sunde levevis …

1:  ”Make health inequality history!” (British Medi-
cal Journal, 27.10.07)

Oversat fra GegenStandpunkt 1/2008: Armut 
macht krank – aber wie??
http://www.gegenstandpunkt.com/gs/08/1/inh081.
htm

Indsendt af stud. med. Ulla Martens

ARTIKEL & AFRIKAS KVINDER
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TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN – UGE 18, 2008

Efter en uge med både et vellykket arrangement med Alister McGrath og en hy-
ggelig eftermiddag i B-baren plus alt det løse og alt det faste, kommer der nu et par 
uger med meget lavt blus på studenterpræstens kontor. Både præst og medarbejder 
er på forskellige møder og konferencer i denne uge og i næste uge – altså ugen fra 
den 5. til den 9. maj - er vi i Løgumkloster på efteruddannelse. 

Derfor er kontoret stort set lukket begge uger, og vi vil nok være lidt svære at 
få fat i. Det skal dog ikke afholde dig fra at sende mails til os eller at prøve at få 
fat i studenterpræsten på hans mobiltelefon, hvis du har brug for det. Du kan 
være heldig.

Føljetonen holder også pause i disse uger, så du må vente et par uger med at få 
næste afsnit. Nu er det jo ikke nogen decideret cliffhanger, så vi forventer ikke, at 
du ligger søvnløs af spænding, men bare vent – der er flere godter i posen inden 
vi når frem til sommerferien!

Læg mærke til at strikkecafeen holder ekstraordinært åbent onsdag – og til 
gengæld er lukket torsdag, som er Kristi Himmelfartsdag. Denne dag er der til 
gengæld gudstjeneste i Sankt Johannes Kirke med prædiken ved den akademiske 
medarbejder og herefter udvidet kirkekaffe. Læs mere herunder.

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

STUDIEKREDS OM ATEISME OG 
RELIGIONSKRITIK.
Tid: Næste gang er onsdag den 30. april kl. 15.15 – 17.00
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København K

STRIKKECAFEEN DEN RØDE TRÅD – 
DENNE UGE ONSDAG!
Tid: Normalt torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

I anledning af Kristi Himmelfart er der ikke nogen strikkecafé på torsdag den 1. 
maj, men til gengæld er vi i gang med pinde og garn onsdag. Alle er velkomne! 
Der er altid plads til en til omkring bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, 
unge, snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, perfektionister 
– og alle de andre…
 

GUDSTJENESTE I SANKT JOHANNES 
KIRKE
Hvordan smager Kristi Himmelfartsdag? Hvorfor er vores sanser i centrum denne 
dag? Havde Jesus mon lakrids mellem tæerne?

Cand. Theol. Lise Lotz prædiker og prøver at finde meningen med denne særlige 
helligdag, og der vil efterfølgende være udvidet kirkekaffe med adskillige bud på 
smagen af Kristi Himmelfart.

Lissi Rasmussen er præst ved gudstjenesten.

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.

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

BASISGRUPPER

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 herrehåndboldhold, osteopatistuder-
ende 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 patienter!

ALLE ER VELKOMNE!!!

Mange hilsner
SIMS

SVED PÅ PANDEN OG VABLER PÅ 
HÆNDERNE?!

SIMS ARRANGERER:

DET TRADITIONSRIGE FORHINDRINGSBANE LØB

7. maj byder SIMS op til leg på officersskolens forhindringsbane.
Arrangementet er for alle.

Det koster 25 kr. for medlemmer af SIMS og 50 kr. for ikke-medlemmer.
HUSK: Langærmet bluse og bukser. Ingen smykker.
TID OG STED: Onsdag den 7. maj kl. 17-19 på hærens officersskole, Freder-
iksberg slot.
Tilmelding til skjoldvang@stud.ku.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!!!

Mange hilsner
SIMS

OBS! ÆNDRET MØDEDAG I MAJ!

SIMS holder månedsmøde mandag d. 5/5 kl. 18.00 i lokale 
1.2.32

Efter osteopatiforedraget holder SIMS månedsmøde.

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin, og nu hvor vintereksamenerne 
er vel overstået er vi i gang med igen at arrangere foredrag, praktiske kurser og 
lignende hvor vi kan lære mere om idrætsmedicin og have det sjovt. 

Er dette noget for dig, så kom til vores månedsmøde og hør nærmere!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering af B-bar
3. Opfølgning på Christian S’ mail
4. Status fra kasserer
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS
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SÅ ER DER MØDE!
Hvis du sidder og tænker – Gid jeg dog kunne 
få indflydelse på Donaids arbejde, så har du 
chancen nu. 

Næste møde afholdes 
tirsdag d. 6. maj 

kl. 16.00-17.00 på IMCC’s kontor. 

Så har du lyst til at være med til et super 
spændende projekt der omhandler organdonation, 
så kom og vær med – alle er velkomne!

Donaid, kbh

SEXEKSPRESSENS 
SIDSTE MÅNEDSMØDE 
DETTE SEMESTER: 

-Vil du også gerne være 
medlem af en af de mange 
gode basisgrupper på pa-
num?
-og er DU frisk på at skulle 
fortælle en folkeskoleklasse 
om følelser, førstegang mv.?

Så kom: torsdag d. 8. maj 
Kl 17-18 i FADL’s mødelokale

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. 
semester og frem, og vi lærer dig hvad du skal vide, 
når du skal ud i de flinke folkeskoleklasser. 

-Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe 
udover vores arrangementer, så kom velmødt og 
hør fx et spændende oplæg fra den vidensansvar-
lige, og masser af andre ting.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i 
sexualundervisning, dvs. følelser, første gang, 
kærester, basal anatomi, kønssygdomme og 
prævention mm. -og vi skal nok lære dig hvad du 
skal vide til dette formål!
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu

- Sexekspressen er Panums hyggeligste 
basisgruppe!

EN ERFAREN 
PSYKIATERS 

OVERVEJELSER 
VEDRØRENDE 

STRESS
Foredrag torsdag d. 8/5 kl. 
16.30 i sofastuen med over-

læge og psykiater 
Bent Lauritsen.

Emnet er de stress situationer vi 
som stud. med’er og nyudannede 
læger oplever, og hvordan vi hånd-
terer dem.

Bagefter bestiller vi pizza 
sammen
Arrangører: 
Kristne Medicinere

KURSUS I ”GLOBAL 
HEALTH CHALLENGES” 
– 3. AFSNIT
Her følger den sidste af tre historier som illus-
trerer bare nogle af de forskelle man kan møde og 
mærke ude i verden. (De første to blev bragt i sidste 
MOK). 
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.

GRØNLAND OG GLOBALISERING
Du er taget til Grønland, en tur på klinik ophold på 
kysten på et distrikts hospital. Her får du virkelig 
lov at lave noget (og i øvrigt betager naturen dig 
HELT VILDT).
Du bliver mødt af et venligt folk, der er lidt som 
Danmark og så overhovedet ikke. Du kan købe 
billedbladet i brugsen men du forstår ikke et ord 
af hvad befolkningen siger når de taler deres eget 
sprog og du har det lidt mærkeligt med nogle af deres 
yndlingsretter. 
Du finder hurtigt ud af at der på Grønland er flere 
aborter end fødsler – DU UNDRES. Du er en tur 
ude i en bygd (måske er du lidt uheldig) MEN 
stemningen er voldsomt trykket – to henvender sig 
med selvmordstanker og to pga. seksuelt overgreb, 
til den lille lægekonsultation på sygeplejestationen 
– DU UNDRES. 
Du har en dag en snak med den grønlandske veneria 
sygeplejerske på distriktshospitalet. Hun har været 
der i umindelige tider og hun har diagnosticeret 
HELT utænkeligt unge og HELT utænkeligt ældre 
mennesker med klamydia (og det der er værre), hun 
er bekymret over koblingen mellem alkohol og sex 
– det er der de helt unge, de unge, dem midt imellem, 
de ældre og de helt gamle bliver smittet. 
Hun UNDRER sig over at der ikke bliver lavet nogle 
kampagner af den slags. Du UNDRER dig over hvor-
for sundhedssituationen på Grønland er som den er 
– er det Globaliseringen? Er det generationsskriftet? 
Er det de store fiskeindustrier? Er det Danmark? 
Er det et folk der lever en dag af gangen? Er det 
Uddannelse? Det er i hvert fald noget der ligger dig 
meget på sinde. 
Du vil vide mere om INTERNATIONAL SUND-
HED.

SÅ:
· Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om 
global sundhed? ELLER
· Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om globalal 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 deltage 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, udviklingsstrategier, globale aktører, 
sundhedssystemer og - politik, “communicable og 
non-communicable diseases”, børne- og reproduktiv 
sundhed, voldelige konflikter, menneskerettigheder, 
hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge og indvan-
dere i sundhedssystemet, braindrain.
Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
HvorfoHr er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet 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: 350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers 
gratis for KU studerende. 1900 kr i kursusgebyr for 
ikke KU-studerende 
MERITERING: VKO godkendt, 4 ECTS. Frem-
mødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 14 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: Kan hentes på: http://pub-
health.ku.dk/ais 
ARRANGØR: Institut for International Sundhed 
og IMCC
KONTAKT: globalhealth.ku@gmail.com

BASISGRUPPER

SIDSTE PIPPIMØDE PÅ 
DETTE SEMESTER.

Mødet afholdes på onsdag d. 30/4 kl. 17 i lille 
mødesal, der ligger på højre hånd på vandregangen 
når man går mod kantinen.

Temaet denne gang er luftvejssygdomme. Marie-
Louise von Linstow der har skrevet P h . D 
om emnet kommer og holder et 
spændende foredrag.

Vi glæder os til at 
se så mange som 
muligt!

Mvh
PIPPI

PIPPI
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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 Dan-
mark?

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 imellem

Vel mødt!
- Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden Grænser

BASISGRUPPER

LAAAANG 
FREDAGSBAR PÅ 
FREDAG D. 2. MAJ
Kom glad og nyd det gode vejr med os! Der vil 
traditionen tro være udendørs aktiviteter såsom 
fodboldturnering og ølstafet. 

Regler til Fodboldturneringen kl. 14: 
5 personer på banen, ingen fodboldstøvler med 
knopper, minimum 1 pige pr. hold, kampvarighed: 
10 min.

Regler til Ølstafet kl. 16:
4 personer på holdet, valgfri udklædning.

Tilmelding: 
Holdnavn, kontaktperson og holddeltagere skrives 
på kardus i klubben inden fredag.

Vi åbner som sædvanlig dørene kl. 11.00 og lukker 
dem igen kl. 23.30. 

Tag endelig en enkelt ven med, mod forevisning 
af dit studiekort.

Vi gæder os til at nyde det gode vejr med jer alle.
- Studenterklubben 


