
MOK
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 27   7. maj   40. årgang   2007-2008

.info.infoMOKMOK.info.info

Medicinerne sejrede over DJØF'erne   •   Stor Sportssektion på midtersiderne   •   Reportage fra Ølstafet, Kapsejlads og 1. maj    
Debat: 15% af folkesundhedsvidenskabs-undervisningen skal spares væk!     •     MR & DM har været til klinikopholds-konference i Lægeforeningen       
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Det sker i ugen 2007/2008 

 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: MOK i Marken i Århus

Onsdag:  MOK nr 26, årgang 40 udkommer
  SATS månedsmøde kl.16.15 

Torsdag: Foredrag ved psykiater Bent Lauritsen kl. 16.30 i sofastuen
  Sexekspressens månedsmøde kl. 17-18   
  Sundrådsmøde kl. 16 i lok. 1.2.20 
  Temaaften om Afrikas kvinder. 17-19 

Fredag: Operation 2015 målene giver gratis te og kaffe
  foran LU fra kl. 8 

Lørdag: Bandaften i studenterklubben kl. 20-04
  

Søndag: Nyhederne kl 19 på TV2 NEWS. Formodentlig er en
  hund blevet væk i Tappernøje, og TV2 NEWS’s
  helikopter er på sagen.. 
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl. 16.15 

Denne  redaktion

MOK
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Der var dog også mere underholdende ind-
slag. Proktologerne fra årets Medicinerrevy 
kom på besøg og sang en sang om proktolo-
gien, og hr. Sneider holdt sin sædvanlige 
råbende tale, som de færreste fatter (du 
kan se det meste af den på mok.info). 
Anker læste op af sin brevkorrespondance 
med daværende sundhedsminister Lars 
Løkke, hvori han blandt andet kunne 
afsløre, at ministerens egne lidelser lå 
til grund for udformningen af den nye KBU 
(særligt kombinationen Distriktspsykiatri & 
Urologi havde fanget Ankers årvågne blik). 
Alt dette blev krydret med et par af de 
traditionelle sange fra FADLs 1. maj sang-
hæfte, og som sædvanlig var der ingen der 
kunne fi nde ud af at synge Internationalen 
rigtigt...
Også et par læger havde vovet sig ned i 
studenterklubben, og den ene af dem - 
manden der til sin ærgrelse engang brugte 
en hel weekend på et FADL-seminar der 

udmundede i et mislykket forsøg på at 
samle FADL i én forening, hvor han ellers 
kunne være blevet level 60 i WOW – Jesper 
O. leverede en pragttale hvor han roste sin 
tidligere fagforening for arbejdet mod 4-
års-reglen. Han udtrykte i øvrigt sin skuffelse 
med sin nuværende fagforenings håndter-
ing af sagen, fra deres ”Elfenbenstårn af 
Arrogance”, og påpegede også at det er de 
studerendes kamp, og at de færdige læger 
(inkl. ham selv) ikke har tænkt sig at gøre 
en skid ved det… øv.

Da klokken nærmede sig tretten regnede 
det. Det havde været rarest hvis vi kunne 
have droppet den annoncerede, tilladte 
demonstration, og forblevet i de varme try-
gge rammer i klubben, men da vi så politiop-
buddet ude foran Panum følte vi ligesom at 
vi skyldte dem et show. Formanden hævede 
den i forvejen høje fane mange meter op 
i luften, og førte tropperne ud på de reg-
nvåde gader. Turen gik selvfølgelig forbi 
Rigshospitalets indgang, hvor vi traditionen 
tro udtrykte vores utilfredshed med H:S. En 
tradition der er kommet for at blive, men 
som muligvis burde redigeres lidt... 
Da optoget endelig nåede frem til Fælled-
parken, var de fl este blevet godt våde. Flere 
havde teorier om at højrefl øjen ved hjælp 
af ”vejrbomber” stod bag det hæslige vejr, 
men ikke desto mindre stoppede det ikke 
forsamlingen i at tage del i de socialistiske 
ballademageres festligheder. 

Tak for en god kampdag!
Jannie / MOK-red.

Flydende morgenmad har nu altid sagt mig 
mere end det hersens nymoderne ”brunch”, 
så derfor var det jo en selvfølge at min Kristi 
fl yvedags morgenmad skulle indtages i Klub-
ben, og ikke i Kirken. Selvfølgelig var der 
igen i år disket op med Håndværkere og Rød 
Tuborg ad libitum, men vi var dog mange 
der konkluderede at vi gerne ville betale en 
tier mere i kontingent for at der også var et 
par basser til morgenkaffen. Men hvad, man 
tilhører vel proletariatet…
Der var traditionen tro obligatorisk kedelige 
taler fra formændene (Morten fra Kreds-
foreningen, og Bjarne fra Hovedforenin-
gen), som selvfølgelig ikke kunne lade være 
med at bringe 4-års-reglen på banen. Det 
er da rart at formændene ikke behøver at 
lede længe efter en inspirationskilde. I min 
snigende brandert slog det mig: Hvis vi nu 
holder op med at tale mere om den regel… 
så en dag *poof* så forsvinder den vel af 
sig selv? Vi har jo alle sammen glemt Cowi 
og Nice Device. 

Reportage fra FADLs 1. maj 2008

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

FADLs 1. maj - også for børn
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slag. Proktologerne fra årets Medicinerrevy 
kom på besøg og sang en sang om proktolo-
gien, og hr. Sneider holdt sin sædvanlige 

Løkke, hvori han blandt andet kunne 
afsløre, at ministerens egne lidelser lå 

udmundede i et mislykket forsøg på at 
samle FADL i én forening, hvor han ellers 
kunne være blevet level 60 i WOW – Jesper 
O. leverede en pragttale hvor han roste sin 

en hel weekend på et FADL-seminar der 

taler fra formændene (Morten fra Kreds-
foreningen, og Bjarne fra Hovedforenin-
gen), som selvfølgelig ikke kunne lade være 
med at bringe 4-års-reglen på banen. Det 
er da rart at formændene ikke behøver at 
lede længe efter en inspirationskilde. I min 

af ”vejrbomber” stod bag det hæslige vejr, 
men ikke desto mindre stoppede det ikke 
forsamlingen i at tage del i de socialistiske 
ballademageres festligheder. 

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

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. 
semester, skal du også prioritere dine ønsker 
vedrørende valg af sekretariat for klinisk ud-
dannelse (der tidligere var kendt som klinikud-
valgene). I den forbindelse afholder Studi-
evejledningen for Medicin en lille forelæsning 
vedrørende dette. 

Dette oplæg vil blive afholdt den 14. maj 
kl 17:15-18:00

Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du 
være opmærksom på transport, læsemakker, 
forskning, arbejde, børnepasning, etc.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikud-
valg resten af din studietid med mindre at du 
får imødekommet en dispensation vedrørende 
skift af klinikudvalg.

Disse og andre ting vil vi komme ind på ved 
oplægget, og der vil også være mulighed for 
stille spørgsmål. Det er endnu ikke afklaret i 
hvilket auditorium oplægget vil blive afholdt, 
men det vil vi oplyse om i et senere nummer 
af MOK samt på vores hjemmeside:

www.medicin.ku.dk/vejledning

Vi håber at en masse studerende!

ELEKTRONISK 
TILMELDING TIL 
UNDERVISNINGEN
Tilmeldingsfristerne til næste 
semesters undervisning nærmer 
sig, og i år sker tilmeldingen for 
første gang elektronisk.

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

Alle der ønsker at blive holdsat på 6. – 12. 
semester på næste semester skal huske at 
tilmelde sig senest den 1. december/1. juni. 
Skal du på 7. semester skal du desuden 
udfylde en blanket om optagelse på kandi-
datdelen.

Tilmeldingen til undervisning sker fra i år af 
elektronisk via punkt.ku. Husk derfor at kigge 
i din punkt.ku mail op mod tilmeldingsfristen, 
hvor du vil få mere information omkring 
hvordan du tilmelder dig. Tilmeldingen til 
kandidatdelen vil formentlig stadig foregå 
ved at udfylde en blanket.

Hvis du fortryder en tilmelding skal du afmel-
de den senest 10. januar/1. august 2007.

VIL DU BYTTE OM PÅ 10. OG 11.SEMESTER?
Ovenstående er en tillokkende mulighed for en variation, i et ellers meget skemalagt studie, 
men pas på du kan blive fanget i en situation, der gør det hele lidt mindre lyserødt!

     Forår 2008     
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Uge 19-20 
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder   
Mandag 5/5 1800 – 1900 1500 – 1800 Gro Askgaard  Medicin 
Mandag 5/5 1600 – 1800 1800 – 2000 Jesper Marsner Hansen Medicin 
Tirsdag 6/5 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 7/5 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  Medicin 
Onsdag 7/5 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Torsdag 8/5 1700 – 1900 1500 – 1700 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 8/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Rasmus Storch Jakobsen Medicin 
Tirsdag 13/5 1200 – 1300 1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 14/5 1600 – 1800 1800 – 2000 Malene Esager  Medicin 
Onsdag 14/5 1800 – 2000 1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Torsdag 15/5 1500 – 1700 1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 15/5 1700 – 1900 1500 – 1700 Rasmus Storch Jakobsen 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 

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   

Ifølge studieordningen af 2000 er der 
intet til hinder for, at de medicinstu-
derende vælger at tage 11.semester 
før 10. semester. Der er dog fire 
meget vigtige forhold du lige skal 
overveje, inden du tager beslutnin-
gen om at bytte rundt..

Punkt 1 - Overbooking 
11.semester er et kort semester, 
hvor eksaminerne i de tre sansef-
ag ligger i henholdsvis april for 
forårssemestrene og november for 
efterårssemestrene. De andre dele 
af 11.semester er VKO og OSVAL 
II. Udsigten til en lang sommerferie 
i forårssemestret (april-september) 
gør, at mange gerne vil tage 11.se-
mester i foråret. Dette resulterer i, 
at antallet af studerende, der skal 
på 11.semester er meget stort i 
forårssemestrene, og antallet af 
studerende på 10.semester er meget 
stort i efterårssemestrene. Dette går 
især ud over klinikundervisningen 
på 10.semester. Da universitetet 
kun råder over et vist antal pladser 
pr. semester, vil der blive overbooket 
på holdene. 
Resultat: Du får et ringere udbytte af 
de kliniske ophold og undervisningen 
på de forskellige afdelinger på 10. og 
11.semester!

Punkt 2 – Manglende eksaminer 
på 10. semester
Der er tre eksaminer på 10.semester: 
Neurologi/neurokirurgi/psykiatri, 
Socialmedicin og Retsmedicin. Disse 
skal være bestået, inden du kan 
blive holdsat på 12.semester. Har 

du således taget 11. før 10. semester, 
så du skal direkte fra 10.semester til 
12.semester, og dumper du en eller 
flere eksaminer på 10.semester, kan 
du ikke gå videre på 12.semester og 
du må holde semesterfri for at bestå 
de manglende eksaminer. Resultat: 
Du kan blive ½ år forsinket!

Punkt 3 – Manglende eksaminer 
på 9. semester 
Eksaminerne på 9.semester skal 
være bestået inden du kan blive hold-
sat på 11.semester. Tilmeldingsfris-
ten til undervisningen er henholdsvis 
1.december og 1.juni. Dette er før 
eksaminerne i slutningen af 9.semes-
ter. Har du således tilmeldt dig 11.se-
mester direkte efter 9.semester, men 
dumper en eller flere eksaminer kan 
du ikke gå videre på 11.semester. Da 
tilmeldingsfristen til 10.semester vil 
være overskredet på tidspunktet, 
hvor du finder ud af, at du er dumpet, 
kan du ikke nå at tilmelde dig, du 
må søge dispensation om at indgå i 
lodtrækningen om ledige pladser på 
10.semester og kan ikke være sikker 
på en plads. Resultat: Du kan blive 
½ år forsinket!

Punkt 4 – Sammenfald af ob-
ligatorisk undervisnig og ek-
saminer
12.semester er 2 uger længere end 
alle andre semestre på studiet. Dette 
betyder, at undervisningen starter 2 
uger tidligere. På 10.semester er der 
som omtalt tre eksaminer, og derfor 
ligger den sidste eksamen typisk sent 
i eksamensterminen. Dette vil blive 
et problem for dig, hvis du har taget 

11. før 10.semester, således at du har 
været på 10. semester i efteråret og 
skal direkte på 12 .semester. Så vil 
eksaminerne på 10. semester i januar 
nemlig ligge oveni undervisningen i 
de første 2 uger af 12.semester. Re-
sultat: Du kan risikere at skulle til 
eksaminer på 10.semester samtidig 
med, at du skal deltage i obligatorisk 
undervisning på 12.semester.

Ud over ovenstående skal du tænke 
på, at der er en faglig mening med, 
at fagene er placeret på semestrene, 
som de er. For eksempel er det en 
fordel at have fået repeteret sine 
kranienerver godt og grundigt i neu-
rologiundervisningen på 10.semester, 
inden man skal have undervisning i 
øjensygdomme og ørenæsehalssyg-
domme, hvor det antages , at man 
kan sin neuroanatomi. Ligeledes er 
der en ide med at have et studieforløb 
med et hårdt 10.semester, efterfulgt 
af et mindre hårdt 11.semester inden 
man skal igang med det afsluttende 
hårde 12.semester. Især overgangen 
fra 10. til 12.semester i januar helt 
uden pause vil af de fleste opleves 
som meget hård.

Ovenstående skal ikke opfattes,som 
en afskrækkelse fra at udnytte de 
friheder, der er studieordningen til at 
lave alternative studieforløb, men det 
skal gøres på et informeret grundlag. 
Generelt opfordres alle studerende 
til at snakke med en studievejleder, 
hvis de overvejer at lave om på deres 
studieplan og er i tvivl om hvilke 
konsekvenser, det kan have. 

STUDIEVEJLEDNINGEN
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KLINIKOPHOLD – 
ØRKEN ELLER AHA?
Konference i Lægeforeningen 
og DSMU
Når man som lægestuderende skal ud i 
klinik, er det altid lidt spændende, om 
det nu er en ”god” eller en ”dårlig” afde-
ling, man har fået tildelt. Man håber 
selvfølgelig at komme ud et sted, hvor 
man lærer en masse og føler sig velkom-
men og gruer lidt for at havne et sted, 
hvor det kommer som en overraskelse 
for afdelingen, at der pludselig sidder 
studerende med til morgenkonferencen. 
Men burde alle klinikophold ikke være 
af samme gode kvalitet – især efter 
forkortning af turnus og indførelse af 
den nye ”klinisk basisuddannelse”? Er 
det ikke den samme uddannelse, vi alle 
sammen skal have? 
Desværre er der stor forskel på de ”gode” 
og de ”dårlige” steder. Kvaliteten af 
de kliniske ophold svinger meget på 
de danske hospitaler.  Nogle steder er 
klinikopholdene planlagt langt ned i 
detaljen, der er sørget for supervision 
og feedback og der er klare mål for, 
hvad de studerende skal lave og lære. 
Afdelingen er glade for at have de stu-
derende, kender deres kompetencer og 
lægerne er undervisningsmindede. Så er 
der de steder, hvor det mere kører efter 
devisen ”Nå, har vi nu studerende på 
afdelingen igen? Jamen, så må I bare 
lige hægte jer på. Var det 4. Eller 10. 
Semester, I gik på?” Og derimellem er 
der alle de andre afdelinger - enten i 
den bedre eller dårligere ende. Som stu-
derende er du selvfølgelig interesseret 
i det bedst mulige ophold, men du kan 
desværre ikke være sikker på, at det 
bliver optimalt.
Der er heldigvis også andre end medicin-
studerende, der kan se det fornuftige i 
gode klinikophold. Derfor var temaet 
for en konference afholdt af Lægefore-
ningen og DSMU (Dansk selskab for 
Medicinsk Uddannelse) netop forbed-
ringen og udviklingen af disse under 
den lettere poppede titel ”Klinikophold 
- ørkenvandring eller aha-oplevelse”. 
Foruden de ”voksne læger” deltog også 
studerende fra studienævnene i alle 
tre medicineruniversitetsbyer samt 
repræsentanter fra FADL.
Der var oplæg fra uddannelsesansvar-
lige overlæger fra afdelinger rundt om 
i landet – dem der har ansvaret for 
klinikopholdene – der gav deres bud på, 
hvor udfordringerne ligger i at skabe 

gode klinikophold, der ruster de stud-
erende til en klinisk hverdag, formidler 
kompetencer og opfylder læringskrav. 
Der er lavet en masse forskning i klinisk 
uddannelse og hovedtaleren var den 
britiske Professor of Medical Educa-
tion Peter McCrorie, der fortalte om sin 
erfaring med tilrettelæggelse af kliniske 
ophold og om uddannelseselementer og 
kvalitetssikring. Disse oplæg ledte til 
en debat, der heldigvis viste, at de fleste 
synes, at klinikophold er en væsentlig 
del af den prægraduate uddannelse og 
at det er vigtigt at have fokus på kval-
iteten og især kvalitetsforskellene.
Efter frokost kom de studerende til 
orde.
Én fortalte om sit kliniske ophold på en 
ortopædkirurgisk afdeling og en nyud-
dannet kandidat berettede om, hvordan 
det er at stå ude i den ”virkelige verden”, 
klædt på til jobbet som læge med den 
kliniske erfaring, han havde fra studiet. 
Det kunne godt være frustrerende.
Herefter fremlagde en repræsentant 
fra FADL’s udannelsespolitiske udvalg 
(UPU) et politikpapir om prægraduat 
klinisk uddannelse. Det blev pointeret, 
at de studerende ser dårlige og us-
trukturerede klinikophold som yderst 
problematiske, ikke mindst i lyset af 
indførelsen af den nye kliniske basis-
uddannelse, der gør det endnu mere 
vigtigt, at vi som studerende får en bred 
klinisk funderet uddannelse, hvis vi 
skal være ordentligt rustet til arbejdet 
som autoriserede læger. Pointerne blev 
modtaget positivt, selvom holdningen: 
”ja, ja, I skal jo nok lære det på et el-
ler andet tidspunkt når I står derude, 
ingen grund til at male fanden på 
væggen.”, også kom til udtryk fra lettere 
forstokkede, ældre læger. En noget uam-
bitiøs og resignerende holdning… 
Men hvad så nu? Er ørkenvandringen 
endt og bliver alle klinikophold fantas-
tiske fra næste semester? Nej, det skal 
man nok ikke regne med. Alle blev 
med lethed enige om vigtigheden af 
tilfredsstillende og gode klinikophold, 
men desværre blev intet konkret sat 
i værk på konferencen. Dvs. en masse 
snak, men hvornår sker der noget? 
UPU vil selvfølgelig arbejde videre og 
i MR beskæftiger vi også kontinuerligt 
og konstant med emnet. Derfor er vi 
glade for, at der fra tid til anden bliver 
sat ekstra fokus på den prægraduate 
kliniske uddannelse fra andre end de 
studerendes side. Men der er brug for en 
samlet koordineret indsats, hvis der for 
alvor skal ske noget og som studerende 
vil vi fortsat presse på! 
Vil du vide mere? Se UPU’s klinik-
papir på FADLs hjemmeside. Har du 
kommentarer, input, klager, ideer, 
etc. til forbedring af klinikophold, så 
henvend dig til MR! Du kan se MRs 
arbejdsgrundlag på vores hjemmeside 
www.mediciner.nu, på vores opslag-
stavle eller i næste uges MOK. Det 
skal da i hvert fald ikke være pga. de 
studerende, at et klinikophold bliver en 
ørkenvandring!

Line Engelbrecht Jensen
MR 

DEN EVIGE HISTORIE 
OM KLINIKOPHOLD 
– nu med et frisk pust fra det mørke 
Jylland!
De kliniske ophold er noget, mange 
medicinstuderende glæder sig til. En-
delig får vi lov til at komme ud i den vir-
kelige verden og prøve vores teoretiske 
kundskaber af i praksis. Desværre er 
der også en del, der kommer skuffede 
hjem efter en dag i klinik. Meget af 
den tid man bruger i afdelingen, går 
ikke til at øve journaloptagelse, under-
søgelsesteknik og kliniske procedurer, 
men til at flakke planløst rundt i håb 
om at finde noget relevant at lave 
eller kigge på. Når lægerne efter mor-
genkonferencen løber af sted ud i den 
travle hverdag, kan man undertiden 
få fornemmelsen, at studerende er en 
belastning, som der ikke er nogen der 
har overskud til at tage sig af. 
Selv om kvalitetsforskellen på de klini-
ske ophold er stor – mange afdelinger 
klarer opgaven ganske udmærket - er 
et af de tilbagevendende problemer med 
kliniske ophold, at de studerende ikke 
altid føler sig inkluderet i afdelingens 
daglige arbejde. Man har ikke nogle 
egentlige arbejdsopgaver eller ansvar-
sområder, og bliver på nogle afdelinger 
overladt til selv finde noget, man synes 
er spændende at se eller prøve. Dette er 
måske en velment tanke, men ender ofte 
med planløst flakken omkring, hvor man 
som studerende oplever stor frustration 
over sit ønske om at lære, men uden at 
vide hvordan dette skal administreres. 

Kan studerende drive en afdeling?
Når vi arbejder for at forbedre studiet 
her i København, er det altid gavnligt at 
kigge lidt på, hvad der foregår i resten 
af landet. I den forbindelse deltog vi for 
et par uger siden, i en konference om 
klinikophold afholdt af Dansk Selskab 
for Medicinsk Uddannelse og Læge-
foreningen.. Her kunne man blandt 
andet høre om et projekt i Holstebro 
hvor de har indført en ny model for 
klinisk ophold, der også er afprøvet 
andre steder rundt om i verden. En 
del af hospitalets ortopædkirurgiske 
afdeling er lavet om til et tværfagligt 
studieafsnit, hvor de studerende under 
vejledning står for al undersøgelse, 
behandling, pleje og rehabilitering af 
patienterne. Den studerende bliver 
tildelt et større ansvar, og står som 
behandlende ”læge” overfor patienten. 
Vejlederen holder sig i baggrunden og 
observerer, men findes til rådighed for 
spørgsmål, feedback og naturligvis for 
at sikre, at kvaliteten af patientbehan-
dlingen er i orden. Overordnet set har 
både studerende og kliniske lektorer 
mange gode erfaringer fra modellen, og 
den er helt klart et alternativ, der skal 
overvejes flere steder som en del af et 
klinisk ophold.  I Demokratiske Medi-
cinere synes vi, at Holstebro-modellen 
ser appellerende ud, og vi vil derfor 
arbejde for at gennemføre et forsøg med 
en lignende model her i København. I 
første omgang som et forsøg på et enkelt 
sygehus, men hvis projektet kan lykkes 
og blive en succes, vil det være oplagt at 
udbrede til flere sygehuse.

Inspektionsbesøg på den enkelte 
afdeling
En anden konklusion på konferencen 
var en vi godt kendte i forvejen, men 
som ikke kan gentages ofte nok: Mange 
problemer omkring klinikophold bunder 
nemlig i, at undervisning traditionelt 
ikke er særligt højt prioriteret i forhold 
til det kliniske arbejde. For at skabe 
et rigtigt god indlæringsmiljø kræves 
derved en holdningsændring, hvor 
undervisnings- og vejlederfunktionen 
bliver en højere prioriteret del af 
afdelingens arbejde. Her satser vi i 
Demokratiske Medicinere i høj grad 
på, at en større opmærksomhed fra 
universitetets side kan stimulere afde-
lingerne til at prioritere uddannelse 
højere og integrere studerende mere 
i afdelingens opgaver. Helt konkret 
arbejder vi derfor lige nu – i samarbejde 
med underviserrepræsentanter - med 
at få gang i en slags ”inspektions-
besøg” på udvalgte kliniske afdelinger 
– præcis som Sundhedsstyrelsen laver 
inspektionsbesøg i afdelingerne for at 
sikre yngre lægers videreuddannelse. 
Ideen er, at afdelingerne skal have 
besøg af repræsentanter fra evaluer-
ingsenheden (PUCS), en klinisk lektor 
samt en studenterrepræsentant, der 
så drøfter uddannelsesforholdene med 
afdelingens læger, samt de studerende 
der har klinikophold i afdelingen. På 
den baggrund kan der så laves konk-
rete, skriftlige aftaler, om hvordan den 
enkelte afdeling skal forbedre forhold-
ene for studerende på klinikhold. Der 
mangler stadig en del arbejde, før disse 
afdelingsbesøg kan komme i gang, men 
vi håber, at de første besøg kan afvikles 
i efterårssemesteret. Vi håber at dette 
også på længere sigt, kan være med til 
at gøre uddannelse af medicinstuder-
ende til en mere synlig og prioriteret 
del af afdelingernes opgaver. 

Hvem er Demokratiske Medici-
nere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk or-
ganisation, der arbejder med en ny 
måde at drive studenterpolitik på. Ved 
sidste valg til studienævnet for medicin 
fik Demokratiske Medicinere 3 af de 
5 studenterpladser. Vi tror på, at det 
skal være muligt for alle studerende at 
få indflydelse på studenterpolitikken 
– også de studerende, der ikke selv 
direkte er aktive i en studenterpolitisk 
organisation. Samtidig lægger vi stor 
vægt på et godt samarbejde med under-
viserrepræsentanterne i studienævnet 
– der opnås langt mere gennem dialog 
med underviserne end gennem kon-
frontationer. 
Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som 
indførsel syge/re-eksamen, læseferie, 
større konsekvens af fagenes evaluer-
inger, ekstra hjælpemidler til eksamen 
på 4./5. semester og en generel styr-
kelse af studenterdemokratiet. Vi har 
også forsøgt at sætte mere fokus på de 
medicinstuderendes forhold i pressen og 
hos politikere i folketinget – bl.a. i sagen 
om syge/re-eksamen, der udmundede 
i at vi nu har fået syge/re-eksamen 
på samtlige semestre fremover. Der 
mangler altid studerende som har lyst 
til at være aktive i studenterpolitik, så 
har du lyst til at være med er du mere 
end velkommen – uanset om du går på 
1. eller 12. semester. Du behøver ikke 
have stor politisk erfaring, eller oceaner 
af tid du kan afsætte – det vigtigste er, 
at du brænder for at forbedre vores alle 
sammens studie. 
K o n t a k t  o s  p å 
mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis 
du gerne vil være aktiv i Demokratiske 
Medicinere, eller hvis du har ideer til 
hvilke sager vi bør arbejde med.

INDSPARK TIL 11. SEMESTER
D. 6. maj var der møde i 11. semesters udvalget. Temaerne var:
 
Tentamen vs. eksamen: Fordele og ulemper
Temadagene om onsdagen: Hvad skal der ske med dem?

Hvis du har nogen indspark til disse emner, så send dem til mig, så skal jeg sende 
dem videre til udvalget.
 
Anne Holm, MR
medicinerraadet@punkt.ku.dk

STUDENTERPOLITIK
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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 repræsent-
ant 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...

SundRådet holder møder hver måned i lok. 1.2.20, hvor alle er velkomne!

HVAD?

HVEM?

HVOR?

SUNDRÅDET INVITERER TIL SUNDRÅDS MØDE
tor 8. maj kl. 16

i lok. 1.2.20

-Vil du høre, hvad der i øjeblikket foregår på SUND?
-Vil du være med til evaluering af årets basisgruppebar?

-Vil du være blandt de første til at høre om dekanatets nye skræmmende spareplaner?
-Er du nysgerrig mht. status for Studenterforum ansøgninger?

-Har du en sag eller to, som SundRådet bør tage op?
-Er du nysgerrig mht. hvad og hvem SundRådet er?

-Har du lyst til at engagere dig i studenterpolitisk eller studentersocialt arbejde?
Alt dette, og mere til, vil du kunne få mulighed for eller få noget at vide om,

på tor 8. maj, fra kl. 16, i lok. 1.2.20.
Vel mødt!

Vil du gerne holdes opdateret med studentersociale/-politiske sager på SUND 
og automatisk modtage dagsordener til SundRådsmøder?

-Så meld dig ind i SundRådets info grupperum på punkt.ku.dk: sundraadet-info@punkt.ku.dk

DER ER IKKE FEJET NOGET 
UNDER GULVTÆPPET!
Onsdag eftermiddag – det var altså lige før 1.maj, at bomben skulle 
falde. 15 % af alle undervisningsaktiviteter, der udbydes af Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, skal spares væk. 

I brevet, som dekanatet har udsendt til studielederne, hedder det, at de beklager, men at den økono-
miske virkelighed har gjort besparelsen uomgængelig. Uomgængelig, må jeg være fri! Hr. Fakultet-
sdirektøren har selv underholdt med diverse økonomiske kalkyler på indtil flere møder i Akademisk 
Råd den seneste tid, og dekanatet har bedyret, at det hele handler om en stor lagkage, vi skal finde 
ud af at dele. Økonomisk prioritering er en grundpræmis for al ledelse. Også i uddannelsessektoren. 
På hvilken måde lagkagen fordeles, og hvordan stykkernes størrelse bestemmes, bliver hermed den 
interessante øvelse. Der må tages valg for at få regnestykket til at gå op, og det er netop, hvad dekanatet 
har gjort. Uomgængeligt - det er ansvarsfralæggelse så det batter! I en tid, hvor regeringen netop har 
nedsat en forebyggelseskommission, og hvor forebyggelse og sundhedsfremme i øvrigt prioriteres højt 
på landspolitisk niveau, er det tankevækkende, at KU’s sundhedsvidenskabelige fakultet så ensidigt 
vælger at beskære på undervisning, der omhandler forebyggelse og sundhedstjenesteforskning, samt 
den undervisning, der skal lære kommende læger at omgås patienterne.

Et andet valg dekanatet har foretaget i forbindelse med 2008 budgetlægningen er at indføre den 
økonomisk noget diffuse term ”efterkorrektion”. En interessant post, viste de sig på sidste møde i 
Akademisk Råd. Direkte adspurgt måtte dekanatet indrømme, at der er tale om en ekstraoverførsel 
på 3 mio. kr. til Biomedicin. En overførsel der er foretaget efter diverse budgetkorrektioner på alle 
institutter følgende et nøje beskrevet sparescenarie. Så meget for åbenhed og Lundskovmøder! Nu 
ved vi altså, hvordan det foregår. 

Det er naturligvis ganske rimeligt, at aktivitetsniveauet skal passe til budgetrammerne – der skal 
være balance i tingene. Efter en præcis opgørelse af aktiviteterne på SUND blev det åbenbart, at 
underviserne på Institut for Folkesundhedsvidenskab leverer langt mere undervisning, end der er 
bevilliget ressourcer til. Hvorfor mon det? Jo, blandt andet fordi dekanatet har pålagt instituttet 
væsentlige opgaver (udbud af can.scient.san hold + varetagelse af Erasmus ordninger) i 2007 uden 
at tilføre ressourcer til dette. På samme måde forventer dekanatet at samme undervisere naturligvis 
stiller op når kommende studerende på den nye uddannelse i IT og Sundhed skal modtage under-
visning i bl.a. statistik. Måske var det på tide, at dekanatet droppede rollen som klassens duks i 
videnskabsministerens sorte skole, og rent faktisk lyttede til sit bagland. Og måske var det på tide, 
at de bekymrede sig om at sikre den bedst mulige kvalitet af igangværende initiativer i stedet for 
beredvilligt at takke ja til nye (ufinansierede) initiativer. 

Af: Sarah Wadmann Lauritsen

30. APRIL 2008
Til studielederne for:
Medicin, Odontologi, Folkesundhedsvidenskab,  
Molekylær Biomedicin, Humanbiologi, MPH, MIH, 
MDMa, Cand.scient.san. 

Reduktion af undervisning fra 
Institut for Folkesundhedsviden-
skab
Fakultetets og institutternes økonomiske situation 
er vanskelig. Der foreligger stramme budgetter 
for de kommende år, og på SUND er vi nødsaget 
til at tage højde for et fremtidsscenarie, hvor in-
dtægterne er vigende. Samtidig har vi på SUND 
igennem flere år opbygget en situation, hvor vores 
VIP un-derviser mere og mere. Pga. den økono-
miske situation har fakultetet ingen mulighed for 
at tilføre yderligere ressourcer til institutterne, 
hvorfor en markant udvidelse af VIP staben ikke 
er en mulighed.

Vi er derfor nødsaget til at se kritisk på alle 
undervisningselementer på alle uddannelser. 
Dekanatet har således taget initiativ til en plan, 
som sikrer dette.

Èt element – men bestemt ikke det eneste – relat-
erer sig specifikt til den un-dervisning, som leveres 
fra Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV).

På IFSV er der endog betydelige ressourceproble-
mer. Instituttet leverer langt mere undervisning 
end der er ressourcer til – et forhold som insti-
tutleder Mette Madsen gentagne gange har gjort 
fakultetet opmærksom på. 

Der kan i budget 2008 desværre ikke tilføres 
IFSV yderligere ressourcer, hvorfor der må 
ske en tilpasning af de undervisningsmæssige 
ydelser til de muligheder, som IFSV har. 

Princippet er, at studienævn/studieledelse rek-
virerer kursusundervisningen, men størrelsen 
af denne skal være i overensstemmelse med de 
ressourcer, som fakultetet har til rådighed og den 
fordeling mellem institutterne, der er fastlagt i 
budgetterne.

Dekanatet har derfor besluttet, at der skal ske 
en reduktion af den mængde undervisning, som 
leveres fra IFSV. Dvs. en reduktion af de UAT-
udløsende ydelser, som omfatter undervisningsar-
bejde af ansatte på IFSV. Dette kan ske ved f.eks. 
en omlægning af undervisningen og/eller en reduk-
tion i konfrontationstimetallet på kurser – evt. en 
undladelse af rekvirering af kurser. Samlet set 
skal der reduceres med 15 %.

Denne reduktion gælder samtlige ovennævnte ud-
dannelser, som rekvirerer undervisning på ISVF. 

Fakultetets økonomiske situation er van-
skelig, og der er ikke umiddelbart udsigt til 
en bedring. Reduktionen er derfor i princip-
pet permanent. 

Studielederne bedes inden den 1. juni 2008 frem-
sende en plan for, hvorledes dette mål nås på den 
enkelte uddannelse. Reduktionen skal implemen-
teres fra efterårssemesteret 2008 – medmindre helt 
særlige forhold gør det umu-ligt. I så fald skal der 
redegøres for disse forhold over for dekanatet

Dekanatet beklager, at dette har vist sig nød-
vendigt, men den økonomiske virkelighed gør 
det uomgængeligt.

Venligst
Ulla Wewer  
Dekan

Birgitte Nauntofte 
Prodekan

Flemming Dela
Prodekan for uddannelse

Ole Faber  
Klinisk prodekan

Karsten Bech  
Klinisk prodekan 

Arnold Boon
Fakultetsdirektør

DEBAT & SUNDRÅDET
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Klokken er 22. Jeg går alene på en tusmørk vej under 
en fantastisk stjernehimmel- man kunne næsten tro, 
jeg var i Jylland. Men nej, jeg kan skimme enkelte 
skikkelser. Deres støvede tøj og deres mørke hud falder 
meget ind i mørket, deres bare tæer går stille skridt, så 
at jeg næsten kommer til at gå ind i enkelte personer. 
Jeg er i Afrika.
-Sent om aftenen alene som hvid kvinde på en mørk vej 
i Afrika???- Min mor er ikke begejstret.
Jeg er i et lille land med navn Rwanda. -Rwanda? Er det 
ikke der, der var folkemord i 90erne? Der, hvor naboer 
slagtede naboer med macheter? 1 Mio mennesker der 
blev slået ihjel på bare 100 dage?- Jo, det er lige det land 
jeg taler om. -Er det ikke farligt?- Også mange af mine 
venner er bekymrede. 

Men nej, det er ikke farligt. Jeg føler mig sikker i Butares 
gader. Det er ikke første gang, jeg går her alene, eller 
med nogle af mine mange venner - dem fra Rwanda og 
dem fra Danmark. 
Jeg må nok indrømme, at det også kom bag på mig i 
starten. Jeg havde selv tidligere rejst i Kenya, og hørt 
masser af forskellige historier om hvor meget man skal 
passe på. Men her i Butare, Rwandas universitetsby, her 
kan man færdes sikker på de fleste af vejene, både som 
europæer og afrikaner, som mand og kvinde. 
Rwanda er et land med et af de mest grusomme folke-
mord i den nylige verdenshistorie i bagagen. Det er ikke 
engang 15 år siden at naboer har slaget naboer med 
macheter i disse egne, gaderne flød af sårede og døde, 
1 Million mennesker der blev dræbt i kun 100 dage, 2 
Millioner mennesker var på flugt, og det internationale 
samfund lukkede sine øjnene.
Rwanda er et land på størrelse med Jylland, har 8 Mill 
indbygger, ligger mellem 941 og 4507m højde midt i Af-
rika. Landet er grønt og frodigt. Menneskerne jeg møder 
i gaderne er venlige, smilende og utrolig hjælpsomme. 
Og engageret! Gennem 3 år har jeg nu arbejdet i tæt 
kooperation med en del rwandiske medicinstuderende, 
har været i Rwanda i 3 omgang i ca 2 uger per gang. 
Det mest fantastiske ved alle disse ture var, at opleve 
engagementet af de mennesker jeg har mødt, viljen til at 
genopbygge et land og et samfund der blev fuldstændig 
ødelagt i foråret 1994.

Det nyeste projekt jeg er engageret i er et projekt der 
omhandler mental sundhed. I Rwanda er stor set hver 
eneste borger berørt af folkemordet: som offer, gernings-
mand eller begge dele. Og hvis man ikke selv er blevet 
traumatiseret så har man helt sikkert en pårørende 
der er. I sådan et samfund er PTSD (posttraumatisk 
stresssyndrom) ikke ligefrem sjældent forekommende. 
Især i mindeperioden i april måneden lider mange 
mennesker under akutte stressreaktioner. Mange 
skoler, butikker, etc. bliver nødt til at lukke. Personalet, 
elever, en stor del af befolkningen bliver indhentet af 
fortidens spøgelser. Landets kapacitet til at hjælpe disse 
mennesker er begrænset. Der er kun få psykiatere og 
psykologer til at tage sig af problemet, en enkelt speciel 
psykiatrisk afdeling i hele landet.

Nu har en gruppe af 40 medicin- og psykologistuderende 
besluttet sig for at gøre noget. Bruge deres egne res-
sourcer til at hjælpe andre. De organiserer foredrag og 
konferencer der omhandler psykisk sygdom, prøver at 
oplyse blandt studerende om problemerne og at komme 
ud i samfundet.
I samarbejde med 6 dansker (3 stud.med, 2 stud.psyk, 
1 psykiater) er det lykkedes at skaffe penge til at køre 
et projekt, der har som konkret formål at styrke det 
psykiske helbred blandt befolkningen i det sydlige 
Rwanda. Målgrupper er secondary school elever, or-
phans og lokalbefolkningen i det hele taget.  En ”mental 
health task force” er blevet oprettet, til at rådgive og 
støtte mennesker i mindedagene i april måneden, tage 
ud og undervise i skoler, kommuner og ferielejre.

I december har Rebecca, Kirsten, Michael, Jim, Morten 
og jeg nu været i Rwanda. I fælleskab med vores 
rwandiske partnere har vi holdt 7 dage seminar om 
mental sundhed, PTSD, counselling, psykoedukation 
og andre relevante emner, for at forberede ”task force” 
til deres opgaver.

Og vi er begejstrede!!! Vores partnergruppe viste sig 
som 40 enorm engagerede studerende, der ikke bare 
har viljen og interessen i at gøre noget ved landets 
problemer, men der også er utrolig kreative, målrettede 
og lyse hoveder, der bruger deres ferie på at komme til 
seminaret, udvikle guide-manuals, diskutere og organ-
isere og planlægge al verdens aktiviter. Desuden er de 
fantastiske skuespiller, sanger og danser – vi havde 
det MEGET sjovt!

Nu føler de sig rustet til at tage ud i secondary schools 
og lokalsamfundet til at oplyse om mental sundhed, 
stressymptomer og deres konsekvenser, for at modvirke 
stigmatisering af ramte mennesker og vha oplysning, 
counselling og psykoedukation at nedbringe psykiske 
problemer hos enkelte personer.

Vores ledende psykiater spåer om, at denne gruppe vil 
vise sig til at være grundlæggere for en meget mere 
veludviklet psykiatri i Rwanda, hvis gruppebillede vil 
være eftertragtet om 20 år. 
Vi får at se! Men i hvert fald bliver der gjort små skridt 
på vej til et velfungerende samfund efter et forfærdeligt 
folkemord. Vi er glade og taknemmelige at vi kan være 
en del af det!

Anne 
Mental Health Rwanda - IMCC

Vi er en gruppe danske medicin og psykologi studer-
ende der nu gennem længere tid haft en meget aktiv 
cooperation med en del rwandiske medicinstuderende 
med formålet at bekæmpe fysisk og psykisk mistrivsel 
i det sydlige Rwanda. 

HVORDAN BEHANDLES TRAUMER 
EFTER FOLKEDRAB? 
Mental Health Rwanda og   Dansk 
Psykologforenings Studentersektion 
inviterer til:
Debataften om psykologien og psykiatrien 
hos psykisk traumatiserede med fokus på 
folkemordet i Rwanda.

Tirsdag d. 13. maj kl. 17-19 i H05, Hovedbygningen 
Vor Frue Plads
(Mellem Fiolstræde og Nørregade, ved Studiestræde)

Program 
· Oplæg, fra hhv. en FN-flygtning, en psykiater og en so-
cialpsykolog om forholdene og mulighederne for psykisk 
traumatiserede efter folkemordet i Rwanda.
Oplægsholderne vil tale om de etniske spændinger der 
var til stede i Rwanda før folkedrabet i 1994, og om 
hvorvidt disse spændinger stadig gør sig gældende i 
hverdagen i Rwanda i dag. 
Og hvordan hjælper man mennesker, der har været 
udsat for så ekstreme hændelser, som et folkedrab 
er? Dette vil blive eksemplificeret med et eksisterende 
projekt om fremme af den mentale sundhed efter folke-
drabet i Rwanda.
· Debat med oplægsholderne.

Oplægsholdere
Morten Ekstrøm                      
Overlæge og Ph.D. i psykiatri med særlig interesse i den 
psykiske traumatologi. Leder af Hovedstadsregionens 
Psykiatriske Traumeklinik for Flygtninge og medlem 
af Amnesty Internationals Lægegruppe.
Johannes Lang                    
Psykolog og Ph.D. studerende ved Institut for Psykologi, 
Københavns Universitet. Udforsker de psykologiske 
konsekvenser efter folkedrab i sit Ph.D. projekt.
Jim Ngoga Innocent                  
Rwandisk FN-flygtning bosat i Danmark siden 1998. 
Aktuelt ved at uddanne sig til læge i Danmark. 

Initiativet kommer fra Mental Health Rwanda – en 
gruppe frivillige, der i samarbejde med rwandiske stu-
derende kører et projekt mhp. empowerment af psykisk 
traumatiserede i Rwanda.

MÅNEDSMØDE ONSDAG 
7. MAJ 2008 KL.16:15 PÅ 
KEMIGANGEN
Vi vælger foredrag til næste 
semester, så kom og få indflydelse!! 

Dagsorden
1. Der bydes velkommen af den nye formand, 
Anna Henningsson. Anders Skjolding, den 
nyligt afgåede formand, holder afskedstale.

2. Der skal vælges foredrag til næste semester, 
så kom med en masse gode idéer!!

3. Siden sidst: 
· Bestyrelsen
· Foredrag 
· Vin lager
· Basisgruppe bar J

4. Nyt fra udvalg:
· Metodekursus 1 og II
· Opfølgning på kommende foredrag og ar-
rangementer
· Reklame og fondsansøgninger

5. Eventuelt           

WWW.SATS-KBH.DK

Udsendt for forsvaret;
TRAUMELÆGE I 
VERDENS KRIGSZONER
præsenterer
Overlæge, major Anne Marie Fenger

CV’et rummer bl.a.; Bosnien, Kabul, 2 x Kan-
dahar – og mere civilt to et halvt års erfaring 
fra Rigshospitalets Traumecenter.

Ortopædkirurg Anne Marie Fenger har været 
tilknyttet forsvaret siden 1993 og arbejder, når 
hun ikke er udsendt, ved Livgarden. 

Kom og hør om bl.a. hvad der får hende til at 
tage afsted, om dagligdagen som udsendt læge 
og hvad hun har taget med sig hjem.

Foredraget finder sted i Konferencerum 1 på 
Rigshospitalet 8/5 – 2008 kl. 1700 og er åbent 
for alle.

Tilmelding via SATS hjemmeside 
www.sats-kbh.dk



8

I næsten 30 år har universtitetsparken i Århus 
været sæde for en magtdemonstration som vil 
gøre OL i Kina fodnote kuriosum, universiteternes 
fag dyster om det prestigefulde trofæ – det gyldne 
bækken. Mok redaktionen sendte et par af de mest 
knivskarpe reportere til den jyske hovedstad for 
at se på om det jyske gøgl(et) kan hamle op med 
rigets sande hovedstad.

Udstyret med en pose onsdagssnegle, et stk. au-
tomobil fyldt med godt selskab og en invitation 
til brunch indeholdende mere bitter end boller 
drog MOKs udsendte tidligt om morgenen mod 
en sagnomspunden begivenhed. 
Hvad der startede som en som en spontant dyst 
mellem de læge- og tandlægestuderende har siden 
udviklet sig til et tilbagevendende fænomen. 

Velankommet med hjælp af GPS, og indtagelse af 
føde gik turen mod universitetsparkens Colloseum 
med tilskuerne siddende afventende, kun med øl 
og hinandens selskab til at overdøve tonerne af 
en fesen Rasmus Nøhr.
For at undgå af publikums entusiasme skulle lede 
til regulær håndgemæng, og for at sikre medicin-
erne godt udsyn var alle pladser fordelt på forhånd. 
De var der alle sammen: medicinerne, juristerne, 
økonomerne, statskundskaberne, sygeplejersker, 
ingeniørere, naturvidenskabsstuderende, idrætss-
tuderende, teologerne, tandlægerne, debutan-
terne fra handelshøjskolen og humanisterne

Duellen er et stafetløb i gummibåd over søen, 
hvorefter der bundes en øl og herefter drejes ti 
gange om egen akse, inden der sejles tilbage og 
stafetten gives videre.
I omegnen 15000 ventede på rektors velsignelse 
af legene inden Anders Lund Madsen og Anders 
Bregnholdt fra de sorte spejdere som konferenciers 
kunne overtage den rituelle handling. 
En stor del af dysten består i fagenes posering 
af studiets samlede mængde selvfedt gøgl på 
tid i form af en spektakulær entré. Medicinernes 
studenterklub kaldet noget så selvcentreret og 
navlepillende som Umbilicus, står som arrangører 
og har desuden vundet 20 ud af de sidste 22 år. 

Umbilicus startede derfor og havde kørt en større 
Indiana Jones opsætning i stilling. Dette inklud-
erede masser af vilde indianere, en kæmpe kugle, 
ildspyende hedninge og tempelriddere som den 
gode indiana Jones skulle forcere inden kampens 
omdrejningspunkt – Det gyldne bækken, kunne 
frigives. 
Ingen kunne måle sig med denne legendariske, al-
toverskyggende propaganda forestilling som med 
sikkerhed ville have gjort den tyske propaganda 
instruktør Helene Riefenstahl våd i trussen. Vi vil 
derfor kun nævne de øvrige studiers mere politiske 
tolkninger, herunder sygeplejerskernes påmindelse 
om den igangværende storkonflikt og kønskamp, 
frihedskampen i tibet etc. 
”Medicinere er kendt som gode mennesker, som 
rare mennesker med en indlevelse i andre end dem 
selv og fraset kirurger folk med en ret høj intel-
ligens” proklamerede Anders Lund Madsen at have 
researchet sig frem til via sin nære kilde.  

MOKs bestikkelse med den medbragte valuta i 
form af Harboe gav pote, og vi kunne opsnappe 
pålidelige informationer om holdopstillingen fra 
Umbilicus. 
Umbi som de kaldes i dagligdags tale (hvem i 
husgruppen kalder det også for andet end HG???) 
havde ikke mindre end to piger på holdet, én mere 
end påkrævet. En magtdemonstration lignende sås  
sidst da Bjarne Riis i 96 vandt etapen på Hautacam; 
den gule trøje, som ville og turde angribe. (dem 
der ikke normalt læser sporten skal blot stiltiende 
undres, og lade øjnene falde ned på næste linie… 
lidt som i neurofysiologi).
Endvidere kunne MOKs 
kilde oplyse, at der 
på universitet florer 
ondsindede, men for-
mentlige sande rygter 
om tidligere afviklinger 
med urent trav. Således 
skulle bl.a. bestikkelse 
af linjedommere og 
dykkere taktisk plac-
eret til at forstyrre 
modstander bådene 
være elementer i kam-
pen for at holde det 
gyldne bækken hos 
medicinerne. 

En kort redegørelse af 
selve afviklingen :
1. runde havde ti l 
formål at afklare om 
det skulle være umbili-
cus, HUMBUG (human-
isterne), idræt,  
På forhånd havde in-
ternetsitet Unibet tip-
pet medicinerne som 
klare favoritter. ”De 
ved tydeligvis, hvordan 
søen skal krydses og mod-
standerne besejres”, siger 
bookmaker Frederik Søvang fra NordicBet.
Og ganske rigtigt, var der ingen tøven, Umbi havde 
styr på åretræk, bundtræk og rotationstræk og 
man kunne tale om en ren ydmygelse af konkur-
renterne. 

Fra de øvrige heat gik Økonomisk forening og 
politoligisk forening. Arvefjende opgøret i eliten 
mellem DJØF og den sande videnskab var således 
en realitet. 
Bådplacering blev demokratisk afgjort ved at 
bunde en bajere. Umbi sendte kækt en gæv 
tøs til dommerbordet, men måtte sande oldtid-
skundskabens hybris som værende en realitet 
da de sorte spejdere tildelte dem den dårligste 
startplacering. 
Over de fem runder som finalen varede, udspillede 
sig et regulært søslag. En fatal 3. runde bragte 
medicinerne i bunden, og en pinlig 4. runde ret-
tede ikke op på situationen. MOKs udsendte gøs 
ved tanken om i fremtiden at skulle sidde ved at 
skulle  forhandlingsbordet med disse kombat-
tanter. 
Retfærdigheden skete dog fyldest, Umbi smed 

NORDICBETS ODDS:
Medicin: 1.60 
Idræt: 4.50 
Økonomi: 4.50 
Ingeniørerne: 6.00 
Statskundskab: 7.00 
Jura: 7.00 
Handelshøjskolen: 10.00
Teologi: 20.00
Sygeplejerskerne: 20.00
Humanistisk Fakultet: 30.00
Århus Tandlægeskole: 30.00
Tågekammeret (Nat. Fak.): 40.00

Es´et på bordet, trykkede sømmet i bund, trum-
fede, fandt den rigtige øldybde, tørrede øjnene 
selvom mælken var sur og klemte ballerne (bagde-
lens to kødfulde halvdele) sammen.

Og i en legendarisk slutspurt hvor en ØF’er 
knækkede sig, en fatal miskalkulation hos PF og 
en hidtil aldrig set ølbundingstid blev koordin-
eret med en sidste-øjebliks liniedommer kendelse 
gjorde sejren til en realitet. Kære læser de må tro 
MOKs udsendte når vi siger at det i sandhed var 
videnskabens sejr. 

Umbilicus kunne således atter mod-
tage trofæet det gyldne bækken 
fra de sorte spejdere. 

Mikael & Troels / MOK-red.

DEN EVIGE KAMP MELLEM VIDENSKAB OG DJØF´ERNE

Et fuldt overblik over søen: på samme side til venstre sidder medicinerne, 
jurabakken på den anden side af søen delvist skjult af træer og økonomisk 
forening og andre gøglere lige ved den sorte scene

dysten i et kritisk øjeblik

De sorte spejdere som konfenciers

DER RESEARCHES...

SPORTEN
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Da signalet om dette års ølstafet nåede regngud-
erne,  trak de sig straks tilbage, og lod solen blotte 
sin krop over atleterne. Årets stafet bød på flere 
debuttanter i den traditionsrige duel.
Team pjerrot angav at have første deltagelse på 
dansk jord, efter en større udenlandsturne med 
en 28. plads i kazakstan som sidste nævneværdige 
triumf.
Ligeledes havde holdet Megkulos (betyder ”min 
røv” /mok. red) indfundet sig på grønsværen. 
Holdet lagde vægt på en fordeling med 50% 
deltagere med solbriller og 50% med selebukser. 
”Vi vinder på vores lidt langsomme, men umid-
delbart hurtige respons på 
modstanderens respons” 
udtalte holdet  inden kamp-
start. Ligesom de hævdede 
at have højdetrænet i alp-
erne og/eller Mexico (her på 
MOK gik vi ellers og troede 
at kun kyllingen havde de 
evner. /red.)
Sidste debuterende hold var 
110% Prag (MOK antager at 
dette sted findes et par hun-
drede meter efter hegnet. 
/red.), som havde indsuppleret en vaskeægte 
model i dagens anledning. 

Af gengangere havde Scorebogen 
stillet et særdeles kampberedt, men 
lidet påklædt hold.
Cheftræner magnus og BS udtalte at 
påklædningen var en gennemtænkt 
detalje. Ølkasseforcering skulle 
således klares nemmere uden de ne-
dre benklæder, ligesom forcering af 
bord skulle kunne optimeres ved den 
minimale stof/græs friktion.

Sidste års vindere Team OLK havde 
installeret sig i de velkendte grønne 
cykelbudedragter som bragte Tour 
de France sejren i hus. Cheftræner Jøgn mente 
dette ville reducere vindmodstanden, ligesom 
teamet ikke ville glemme hvad i kassen der skulle 
drikkes. 
Et særligt træningsfokus var evnen til snarrådig 
opbremsning efter omdrejningsseancen, der efter 
sigende har været trænet i særlige vindtunneler 
(Et godt bud er tunnelen under Tagensvej/MOK 
red).

Efter en mindre disputs om højden på første 
forhindring, fastlagde dommerkomiteen sig en-
delig på to kassers højde. Herefter blev de tons 
tunge borde udskiftet med letvægtsmodeller.

Første heat stod 
mellem Score-
bogen ,  Team 
Pjerrot og 110% 
Prag, og der var 
dømt spænd-
ing  f ra  s ta r t 
af! 110% Prag 
formåede aldrig 
at komme over 
hegnet og ind i 
kampen, men de 
fik da løbet deres 
runder i flot stil. 
Således lå duel-
len nu mellem 
Scorebogen og 
Team Pjerrot. 
Drukforcen hos 
Team Pjerrot var 
tydeligvis kombi-
nationen XX på 
kromosom 23, 
da kun Malene 
f o r m å e d e  a t 
sætte en øl til 
livs i ordentlig 

tid. Emil, der var iklædt sygeplejerskernes 
strejke-t-shirt, havde øjensynlig taget FADLs 
strejkeformaninger om ikke at arbejde hurtigere 
end vanligt lidt for bogstaveligt, og det normale 
fredagsbarstempo han lagde for dagen bidrog 
ikke just positivt.
Scorebogens antifriktionstaktik virkede efter 
hensigten, bortset fra Jauho, der døjede med kol-
lision på kollision med det opstillede bord (mok 
mente ellers at det var logik for kommende læger 
at en genstand med større diameter end den 
påtænkt penetrerede åbning ikke uden smerte 
og svie kan penetrere påtænkte åbning /mok. 

red). Således kunne Scorebogen 
gå fra første heat som vindere.

Andet heat stod mellem Team 
OLK og Megkulos. Således lå dys-
ten i høj grad mellem det strøm-
linede og det mere flagrende 
look, de garvede mod de lidt mere 
uprøvede, de gamle mod de unge 
og smukke, de sponserede mod de 
ukendte. Det var tydeligt at se at 
Team OLK’s træning i vindtunnel 
havde givet dem en klar fordel, 

og de lagde sig gennem hele løbet i glans posi-
tion, som forreste penetrator, og endte det også 
i denne.

Den ene semi-
finale stod mel-
lem Team OLK 
og Team Pjerrot, 
og efter at have 
set semifinalen 
stod det klart 
a t  d e n  m a s -
sive styrke OLK 
lagde for dagen 
måtte grunde i 
taktikker hentet 
fra selveste frø-

mandskorpset. Team lignede til sammenligning 
noget hentet fra 9-12 årige kvindelige tivoligar-
dere. Muligvis var Team Pjerrot’s Jonas’s akutte 
behov for hvile særdeles dårligt placeret under 
anden forhindring. Dog var hans omdrejninger 
umenneskelige hurtige, og MOK-redaktionen 
mener han burde kunne få merit for nystag-
mus-øvelsen på tredje semester. Det var dog 
ikke nok, og Team OLK løb af med sejren i 
dette heat.

Den anden semifinale stod mellem Score-
bogen og Team Megkulos. Team Megkulos 
var først til at give stafetten videre, hvilket 
var i direkte modstrid med deres erklærede 
taktik, hvilket resulterede i, at det samlede 
respons på modstanderens respons (som 
teamet ikke havde set endnu) fuldstændig 
udeblev. Scorebogens cheftrænerstab havde 
som en anden Anja Andersen placeret sig 
tæt ved dommerne. På uforklarligvis havde 
staben fået opfattelsen af at omdrejning-
stællingen skulle foregå i binære tal. Så mens 
BS forsøgte at overbevise dommeren på sin 
side om dette, gav Magnus nabodommeren 
en reprimande, som sportsverdenen normalt 

tildeler kendte trænere som Anja Andersen og 
Morten Olsen en spegepølsemad for. Det stod dog 
hurtigt klart, at Scorebogen var en kende overle-
gen, og de 
røg også 
d i rekte  i 
finalen.

F i n a l e n 
s k u l l e 
s å l e d e s 
m e l l e m 
ærkeriva-
l e r n e 
Team OLK 
og Score-
bogen, og 
det skulle 

vise sig at blive nervepirrende! Jauho havde 
været taktisk og skiftet ølmaven ud med en 
slankere kittelmodel. Dog fik han alle tvivl om 
at det var dragtdiameteren der havde udløst 
føromtalte karambolage med bordet til at 
forstumme. Først i allersidste runde lykkedes 
det ham at passere bordet uden at vælte dette 
(applaus /mok.red). OLK-lokomotivet var ikke til 
at bremse, og i anden runde var de således én 
mand foran, og de formåede at holde føringen 
frem til de således kunne kalde sig vindere af 
Ølstafetten 2008! 

På vegne af alle femte semesters studerende 
takker redaktionen Scorebogen for genop-
friskningen af de ydre mandlige genitaliers 
anatomi.

Mikael og Mia Joe /mok.red   

ØLSTAFET 2008

Sejrherrerne

”Vi vinder på 
vores lidt lang-
somme, men umid-
delbart hurtige re-
spons på modstan-
derens respons”

OLK-lokomotivet 
var ikke til at bremse, 
og i anden runde 
var de således én 
mand foran, og de 
formåede at holde 
føringen frem til de 
således kunne ka-
lde sig vindere af 
Ølstafetten 2008! 
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EN ERFAREN PSYKIATERS 
OVERVEJELSER VEDRØRENDE 
STRESS
Foredrag torsdag d. 8/5 kl. 16.30 
i sofastuen med overlæge og 
psykiater Bent Lauritsen.
 
Emnet er de stress situationer vi som 
stud. med’er og nyudannede læger 
oplever, og hvordan vi håndterer dem.

Bagefter bestiller vi pizza sammen

Arrangører: Kristne Medicinere

SEXEKSPRESSENS 
SIDSTE 
MÅNEDSMØDE 
DETTE SEMESTER: 

-Vil du også gerne være medlem af en af de mange 
gode basisgrupper på panum?

-og er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskole-
klasse 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 sexu-
alundervisning, 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 basis-
gruppe!

BASISGRUPPER

PMS ARRANGERER:
28. maj 2008 kl. 16.15-17.15

Sted: Panum Instituttet (nærmere info følger)
Titel: OCD - kliniske og neurobiologiske as-
pekter
Forelæser: Tom G. Bolwig, professor emeritus, 
MD, DMSc, Psykiatrisk Klink, Rigshospitalet

Mere end 1% af verdens befolkning lider af OCD 
- Obsessiv-Kompulsiv Lidelse. Det er således en 
hyppig psykiatrisk lidelse. 

Kom til foredraget og mød en af verdens førende 
forskere fortælle om OCD og fremtidens diagnos-
tik ved hjælp af scanningsmetoder. Det bliver en 
inspirerende eftermiddag i selskab med professor 
emeritus Tom G. Bolwig.

Mvh.
Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

www.pmsmedicin.dk

STUDERENDES ALMENE 
KIRURGISKE SELSKAB
Månedsmøde 13. maj

Den 13. maj kl. 16.15 afholder SAKS det sidste 
månedsmøde for dette semester. 

Mødet afholdes som altid på kemigangen.

Alle er velkomne!

På dette møde planlægges desuden aktiviteterne 
for næste semester, så mød op og kom med dine 
forslag!

Et af vores medlemmer vil desuden holde en lille 
præsentation med tips arbejde på til operations-
stuen.

Dagsorden kan som altid findes et par dage før 
mødet på vores hjemmeside, www.studkir.dk.

Mvh
SAKS Bestyrelse

www.studkir.dk 

ÆNDRET PROCEDURE FOR VALG AF 
VEJLEDERE TIL BACHELOR- OG OSVAL II 
OPGAVER
 Fra efterårssemestret 2008 yder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
ikke honorar til eksterne vejledere til medicinuddannelsens bachelor- og 
OSVAL II opgaver. 

Årsagen til de ændrede vilkår er nødvendige besparelser på fakultetets samlede budget. Den 
faglige bredde som udgøres af undervisere tilknyttet de 7 prækliniske og 5 kliniske institutter 
sikrer at der fortsat er store valgmuligheder.
For studerende der aktuelt er i gang med en opgave med ekstern vejledning eller ønsker en 
ekstern vejleder, er der sidste frist for aflevering af forside den 1. juni 2008.

Forbedret emnekatalog
For at gøre det lettere fremover at finde en intern vejleder til det ønskede emne har Bach-
elor og kandidat opgave udvalget (BKO udvalget) besluttet at Emnekataloget (se link på 
SIS) fremover skal indeholde navne og kompetenceområde for alle fakultetets interne 
undervisere.

BKO udvalget har desuden besluttet, at data fra det allerede eksisterende Kompetencekatalog 
for de universitetsansatte vil blive indrykket i emnekataloget for de institutter, der endnu 
ikke har indsendt bidrag til emnekataloget.

På OSVAL-udvalgets vegne,
Flemming Dela, Prodekan for uddannelse
 
Venlig hilsen
Michael Loua, Kommunikationschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet   

STYRENDE ORGANER

STUDENTERKLUBBEN 
HOLDER 

GENERALFORSAMLING 
OG BESTYRELSESMØDE 

D. 29. MAJ KL. 17.00 
I STUDENTERKLUBBEN.
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Vores allesammens 

Lise Bjørnskov Petersen 

er gået bort alt for tidligt. 
Der afholdes derfor 

mindehøjtidelighed i Studenterklubben 
tirsdag den 13. maj kl. 17.00.

Alle er velkomne til at komme og sige 
farvel.

FÅ EN OPKVIKKER FØR 
FORLÆSNINGEN – GRATIS 
KAFFE / TE FORAN LU 
FREDAG DEN 9. MAJ FRA 
KL.8

Hvorfor alle disse godter?! Det er 
fordi Operation2015 gerne vil lære 
dig om FN’s 6. mål for 2015. 

MÅL 6: STANDSE UDBREDELSEN AF HIV/
AIDS, MALARIA OG ANDRE SMITSOMMESYG-
DOMME

Uganda var tidligere et forgangsland inden for 
bekæmpelsen af HIV. 
Man satsede på oplysning om både afholdenhed, 
troskab mod sin partner og kondomer som midler i 
kampen. Uganda er afhængig af bistand fra andre 
lande, og da den største bidragsyder har skiftet 
strategi i forhold til bekæmpelse af spredningen af 
HIV/AIDS, anbefaler man ikke længere brugen af 
kondomer. Dette har ført til perioder med total stop af 
kondomimport, hvorfor folk i desperation har forsøgt 
at bruge plasticposer som beskyttelse. 

Malaria kan både forebygges og behandles – hvis 
man da har pengene til det. I Tanzania koster et 
myggenet 20kr. Men med en dagløn på 6kr., som skal 
række til en hel familie, er dette en meget stor udgift. 
Det er hovedsageligt fattige børn og gravide kvinder 
der bærer byrden af malaria epidemien. Hvordan 
prioriterer man sin økonomi hvis der kun er råd til 
medicin til et ud af syv børn? Og hvis man ikke har 
råd til mad når man køber malaria medicin? 
Vidste du at?

Hvert år dør over en million mennesker af malaria. 
Det svarer til over 1 tsunami HVER TREDJE 

•

MÅNED! 
Malaria forårsager op til 500 millioner syge 
årligt.
I 2007 levede 33,2 millioner mennesker verden 
over med HIV.
I Sydafrika dør 250.000 mennesker om året som 
følge af AIDS – det svarer til halvdelen af Køben-
havns kommunes indbyggere! 
AIDS alene har forårsaget at der er 11 millioner 
forældreløse børn i Afrika – det forventes at stige 
til 20 millioner i 2010
HIV epidemien i Rusland har eksploderet, og FN 
vurderer at der findes over 1 million HIV smittede 
i Rusland.
Hvert 10. grønlandske barn har tuberkulose.
Omkring 8,8 millioner nye tilfælde af tuberkulose 
blev registreret i 2005 – det svare til ca. 16 men-
nesker hvert minut. I samme år døde 1,6 millioner 
mennesker af tuberkulose – det svarer til 3 men-
nesker hvert minut.

I år 2000 satte 189 af verdens statsledere sig sammen 
og formulerede FN’s Millennium erklæring.
Otte mål blev defineret for at sikre en værdig og bære-
dygtig fremtid for hele verdens befolkning. Målene er 
tidsbestemte til år 2015. Fortsætter vi i samme tempo 
som hidtil, når vi først målene om 110år.

Operation2015 er en gruppe under IMCC 
som laver oplysningskampagner om de 
otte 2015 mål.

•

•

•

•

•

•
•

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 international 
sundhed og voldelig konflikt?

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

Konferencen vil samle 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 om-
kring workshops med forskellige temaer. Konfer-
encen 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 deltage 
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 onsdag d. 14. maj kl. 19 hos 
Filip Castberg, Fælledvejens Passage 8, 3. th., 
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).

KURSUS I “GLOBAL 
HEALTH CHALLENGES”

Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og 
undrer dig over, hvorfor du ikke har lært noget 
om Global Sundhed? ELLER
Er du en af dem der læser alle artiklerne i ug-
eskriftet om Global Sundhed, fordi det bare er 
FOR spændende? ELLER
Er du den der springer dem over, men sværger 
at du nok skal få dem læst, når du ikke har en 
stor eksamen hængende over hovedet, fordi du 
egentlig synes det er ret vigtigt? ELLER
Har du været ude og rejse – har oplevet en 
masse ting inkl. nogle du ikke rigtig forstår 
(eller ikke havde tid til at forstå fordi der var 
så mange andre indtryk), men nu vil du gerne 
vide mere? ELLER 
Er du på vej ud og vil vide mere om, hvad der 
foregår ude i den Globale Sundhedsarena? 
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 synes det er lidt 
en fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad 
WHO egentlig laver, nu du repræsenterer din 
profession? 

Så er Kursus i ”Global Health Challenges” måske 
noget for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen 
af at udvide din horisont ud i sundhed og glo-
balisering, udviklingsstrategier, globale aktører, 
sundhedssystemer og - politik, “communicable og 
non-communicable diseases”, børne- og reproduktiv 
sundhed, voldelige konflikter, menneskerettigh-
eder, hjælpeorganisationers arbejde, flygtninge og 
indvandere i sundhedssystemet, braindrain.
Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og 
hvordan påvirker den os i Danmark?
Hvorfor er det også vores problem at sundhedsper-
sonalet bliver suget ud af lavindkomst landene?
Hvem er det der lægger den internationale dag-
sorden i Sundhed?
Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande.
Og meget mere......

Er DU med på vognen?

Med Venlig Hilsen
Kursus i Global Health Challenges

TID: 
18. August til 29.August 2008
STED:
København, Kommunehospitalet
PRIS: 
350 kr for den obligatoriske bogpakke ellers gratis 
for studerende. 1900 kr i kursusgebyr for ikke-
studerende 
MERITERING: 
VKO godkendt, 4 ECTS. Fremmødepligt 80 %.
ANSØGNINGSFRIST: 
14 maj 2008
ANSØGNINGSSKEMA: 
Kan hentes på: http://pubhealth.ku.dk/ais 
ARRANGØR: 
Institut for International Sundhed og IMCC
KONTAKT: 
globalhealth.ku@gmail.com

•

•

•

•

•

•

•

HJÆLP

Vores sygeplejerske har sagt op pr. 1. 
juni og vi har derfor brug for ekstra 
hjælp indtil vi har fundet den rette til 
at overtage hendes plads.

Så kunne du tænke dig at arbejde i almen praksis 
fra 1.juni og 1-3 mdr frem så send os en mail til 
naomi@dadlnet.dk
Vi er en samarbejdspraksis med 2 kvindelige læger 
på Østerbro og der er tale om en arbejdstid på ca. 
25-30 timer ugentlig

STUDERENDE TIL 
FORSKNING!  
Vi søger en forskningsinteresseret studerende til 
Biomedicinsk Institut. Det drejer sig om hjerte-
forskning med sigte på at mindske omfanget af 
hjerteskade efter et myocardieinfarkt.  Projektet 
udføres i samarbejdet med kardiologiske afdelinger 
på Rigshospitalet og Gentofte Hospital og har en 
stor klinisk relevans.  
Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-op-
gaven, eller indgå i et ”prægraduat forskning-
sår”. Du kan læse om ordningen på  http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/ , og om selve 
projektet  på http://sund.ku.dk/for_studerende/for-
skningsaar/opslag/

Du er velkommen til at kontakte Marek Treiman, 
Panum Instituttet  M.Treiman@mfi.ku.dk, tel. 
3532 7510. 
Du kan også komme forbi laboratoriet (Panum, 
6.6.24) og få en nærmere orientering, eller kon-
takte vores aktuelle forskningsstuderende Alvilde, 
aossum@mfi.ku.dk  
  

ANNONCER
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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

TIL ALLE VAGTTAGERE!  -  VIGTIGT  
-  VIGTIGT  -  VIGTIGT 

Nye Stamkort.

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

Den store ændring – for sådan en er der også – vil være at 
brandtesten for fremtiden kun vil være åben i perioden 
01.05. – 18.05. hvert år. 
Dvs. at alle vagttagere hvert år skal forny brandtesten in-
denfor 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 peri-
oden 01.05. – 18.05. Vi vil så i den efterfølgende periode 
udskrive nye stamkort til alle.

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 
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

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 med-
lemmer – 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
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 tilmeld-
ing 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 

LÆGESEKRETÆR TIL LÆGEHUSET 
ØSTERBROGADE 62,1, 2100 KBH Ø

Vi søger vikar til sekretærstilling, dvs. pasning af telefon, 
tidsbestilling og lign 
uge 24+25+26+36+ mandag 25.08.08
 
Tidspunkter er:
Mandage kl. 13.00-18.00, tirsdage + onsdage + torsdage 
kl. 14.00-18.00. 

Ansøgningsfrist: 
Så hurtigt som muligt via www.fadlvagt.dk – København 
– for medlemmer – tilmelding til hold – mærket ”lægehus 
Østerbro”
Ring gerne hvis nogle af dagene har interesse. 
Vi vil gerne have dig så hurtigt som muligt, da vi skal nå 
at vise dig telefonsystemet og vejlede dig. 

Venlig hilsen Inger Malthe 
35387828 0800-1800(fredag -1600) 

•
•
•
•

VAGTBUREAUET
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EKG- OG BLODPRØVETAGNINGSHOLD 
1601 PÅ RH SØGER NYT MEDLEM
Vi er et lille, hyggeligt og velfungerende hold på 
5 personer, der søger et nyt holdmedlem pr. 1. 
september 2008.

Vores arbejdsopgaver går ud på, at tage EKG og blod-
prøver på onkologiske ptt, der henvises fra forskellige 
afdelinger på RH.
Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende ven-
teværelse, hvor ptt. selv finder hen, så der er intet 
patientopsøgende arbejde.
Vores ambulatorium er åbent fra man-fre fra kl. 9.00 
til 13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man 
arbejder alene.
Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blod-
prøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling 
5042.
Udover vagterne i ambulatoriet er der mulighed for at 
supplere ved, at arbejde som sekretær på afd. 5042. 
Her kan arbejdstiderne stort set tilrettelægges, som det 
passer dig bedst!

Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi 
fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter.

Krav:
min. 150 SPV-timer
erfaring i blodprøvetagning er godt, men kræves 
ikke 
fleksibilitet og selvstændighed
tage 4-6 vagter/md
blive på holdet min. ½ år, gerne længere
komme til holdmøde sidst i august (dato endnu ikke 
fastlagt)
gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-holdløn

Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring, både som 
EKG-tager samt som sekretærvikar (hvis dette ønskes)
Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kon-
taktperson på 5042, også dette er lønnet.

Ansøgningsfrist:
22. maj 2008 kl. 12.00
Ansøgningsskema findes på www.fadl-vagt.dk, husk at 
mærke den ”hold 1601”.

Yderligere info:
Hvis du har behov for uddybende information kan 
du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på 
katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 93. 

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 afdelingen. 

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 

VT-HOLD PÅ RIGSHOSPITALET
Vores opgave består i at observere og registrere even-
tuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtids-
video-EEG-overvågning med henblik på udredning af 
epilepsi og evt. kirurgisk behandling. 

Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen 
med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til 
observation ad gangen, og det er generelt fredelige 
og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder 
plejeopgaver.
 
Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden 
uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8¼ time. 
Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i 
påsken og i sommerferien. 

Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed 
og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske.

Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle 
får vagter der passer deres kalender

Krav:
100 VT-timer
Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse
Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned
Gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: 
13 maj 2008 kl. 10.00
Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk – københavn 
– tilmelding til hold

For yderligere oplysninger kan holdleder kontaktes på 
mail: mettenormark@hotmail.com

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
fleksibilitet 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 – 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

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 lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 

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

Ansættelsessamtaler vil finde sted på VB den 9.maj. 

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 aflønnes 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.

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
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HOLD 1707 LÆGESEKRETÆRVIKAR 
Herlev sygehus

Vi er et velfungerende lægesekretærhold på Herlev Syge-
hus, som dækker flere 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 journal-
skrivning 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 
flere 
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.d

HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, 
NEURO-INTENSIV AFD. 2093 
Vi har tidligere haft et VT-hold tilknyttet afdelingen. Et 
hold som indgik i tæt samarbejde med afdelingens øvrige 
personale og vi vil nu gerne have et hold igen.  
På vores afdeling vil du opnå stor erfaring med og viden 
om pleje af intensive patienter, især neurokirurgiske 
intensive patienter, men også patienter med andre neu-
rologiske sygdomme. Arbejdsområdet omfatter bl.a.

GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og voksen-
patienter
Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstrem-
iteter m.v.)
Tage A-gasser/ A-punkturer
Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og 
intrakranielle blødninger
Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn 
Modtage patienter efter operation
Beregne væskebalance
Sætte drop op, sikre at CVK fungerer
Alm. observation og pleje af intensivpatienter

Samt meget meget mere

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en 
opvågningsstue med 4 sengepladser.

Holdet skal dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, 
aftenvagt fredag, dagvagt lørdag og søndag.
Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågningen 
og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Desuden får 
du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i computer-
systemerne Care Vue, VIPS, Orbit samt scoringer, hvilket 
ligeledes er lønnet. 

Krav:
Min. 200 timers erfaring som ventilatør
Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to 
måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter om 
måneden.
Følgevagter skal afholdes så du er klar
Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt 
samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale.

Ansøgningsfrist: den 13.maj 2008 kl. 10.00  søges via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold- mærket 
”4408” 
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler.

Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagt-
bureau 3524 5408 eller ab@fadl.dk

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 aflønnede 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. Ansøgnin-
ger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7701” 
Ansættelsessamtaler vil finde sted på VB den 15/5 fra 
kl. 15.00.

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 dækning 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 finder sted på afdelingen primært i uge 26 
eller efter aftale.

KRAV for alle lægesekretær hold/ Dispensa-
tionsaftaler:

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 finder sted på afdelingerne (skriv derfor en 
uddybende ansøgning) 
 

•
•
•
•

LET MEDIUM SVÆR

SUDOKU

VAGTBUREAUET
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Fredag var en rigtig hård dag. Jeg skulle tidligt 
op for at tage min reeksamen i SPV. Dog nåede 
jeg lige en frisk løbetur rundt om søerne sammen 
med Karsten. Han udpegede alle garderne for mig 
der overhalede os. Jeg må indrømme at jeg fi k lidt 
røde kinder af at tjekke deres numser ud…. Karsten 
havde selv været garde og fortalte tit om sine 
soldaterkammrater, der var nogle vilde krabater. 
Karsten bedyrede dog, at han aldrig havde været 
med til strip om torsdagen på Piccadilly i Hillerød….. 
Nok om det sidespring høhø. SPV eksamen skulle 
stå sin prøve. Jeg trådte ind i lokalet og så en syg 
patient i sengen…… eller han spillede bare syg. Det 
viste sig, at det var min gamle vejleder fra rustur 
jeg havde haft et godt øje til, der spillede patient. 
Eksaminator bad mig om at vise et sengebad. Jeg 
blev ildrød i hovedet, men fortsatte helt hen til 
sengen. Figuranten var en god skuespiller og så 
meget syg ud, men bag facaden kunne jeg se hans 
øjne der blinkede til mig. Selv om jeg have Karsten 
må jeg erkende, at jeg blev helt blød om hjertet. 
Han var sød og hjalp mig gennem hele eksamen 
og jeg gik derfra med et stort fl ot BESTÅET. I min 
taske på vej hjem fandt jeg en lille seddel hvor der 
stod ”glæder mig til at se dig til fredagsbar” hilsen 
Figuranten. Mit hjerte slog et ekstra slag og pulsen 
steg til i omegnen af 200. Hvad skulle jeg dog gøre? 
Karsten stod dernede og spillede bordfodbold som 
sædvanlig, men ville han nogensinde opdage det, 
hvis jeg dansede bare en enkelt dans med min yn-
dlings fi gurant. Det var jo ikke fordi jeg ville noget, 
men min hjerne og min krop var ikke helt enige. Jeg 
blev ligesom draget mod dansegulvet af en usynlig 
kraft, der til beatet fra Boten Anna trak mig længere 
og længere ud i den sump dansegulvet var. Kære 
dagbog jeg var virkelig på vej ud på dybt vand hvor 
jeg absolut ikke kunne bunde. 

Jeg og min figurant dansede tættere og tæt-
tere. Hele tiden skævede jeg over skulderen mod 
bordfodboldbordet, hvor Karsten stadig var vildt 
optaget. Min dansepartner tog min hånd og førte 
mig gennem mylderet ud i en lille gård, jeg aldrig 
havde været i før. Det var en slags syndens hule, 
hvor der langs alle sider var tæt bevoksning og el-
skovslystne par i hjørnerne. Min partner slog armene 
om mig og hans læber nærmede sig mine. Jeg var i 
7 sind. Skulle jeg give efter for min lidenskab eller 
skulle Karstens trygge forhold sejre.
Mundens fugtige læber kom tættere og tættere 
på, jeg skælvede og var helt ude af den. Lige før 
læberne ramte mine trak han hovedet væk og satte 
en smøg i munden. Med et henslængt blik bød han 
mig en grøn Max Havelaar certifi ceret cigaret. Der 
blev jeg sikker. Sådan en røgjunkie skulle ikke ind 
i mit liv. Mine atributters fortegn lagde sig med et 
og jeg snurrede rundt på mine høje hæle og for 
ind og faldt Karsten om halsen. Jeg stortudede og 
græd og græd. Jeg græd så meget, at glaspladen 
over bordet blev helt sølet til og de andre klagede 
over at de ikke kunne se bolden. Jeg tog Karsten 
i hånden og slæbte ham med ud i syndens gård. 
Foran fi guranten valgte jeg helt ublu at bundsnave 
Karsten så mundvandet løb ned over min hage 
og før vi var færdige var jeg helt fugtig i kavaler-
gangen….. Tyngdekraften var min ven. Samtidig 
var en såkaldt k3 ved at indfi nde sig i mine nedre 
regioner….. Jeg kiggede mig omkring og så en 
lang række småbende og imponerede blikke. Jeg 
blev igen den forlegne pige jeg har indeni og greb 
Karsten i armen og trak ham væk fra baren så vi 
kunne fortsætte vores skærmydsler i fred.  

KnUzzz, LoVe og HarmONY

Stella

FLEXIBELT EKSTRA-JOB 
– EKG ANALYSE
EKG Core lab ved kardiologisk klinik B, Rigshospi-
talet, søger 3-5 stud.med.’ere til analyse af EKG’er 
fra stort multicenterstudie.

Efter oplæring kan du arbejde hjemme hos dig selv, 
når det passer dig.

Krav: 
Erfaring med EKG-analyse, gerne som ventilatør, 
cardiologiassistent el. lign. 
Du skal kunne arbejde minimum 10 timer pr uge 
de næste 4-5 mdr.

Nærmere oplysninger hos

Lene Holmvang, afdelingslæge, dr.med
Kardiologisk klinik B, 2013
Lene.holmvang@dadlnet.dk

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 65 år søges 
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsøget 
er at undersøge sammenhængen mellem stof-
fet calcitonin gen relateret peptid hos patienter 
med familiær hemiplegisk migræne samt raske 
kontrolpersoner.

Baggrund:På baggrund af tidligere 
forskning ved vi, at migrænepatienter er 
mere følsomme end raske kontrolpersoner 
overfor signalstoffet calcitonin gen relateret 
peptid, som er medvirkende til fremkaldelse af 
migrænehovedpinen. Calcitonin gen relateret 
peptid kan derfor bruges til at tydeliggøre 
mekanismerne bag udviklingen af hovedpine.  
Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Hospital, 
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dage à ca. 3 
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Ubehag: Der skal lægges plastickanyle (Venflon) 
i albuebøjningen til indsprøjtning af calcitonin 
gen relateret peptid. Indsprøjtning forventes at 
udløse hovedpine, andre bivirkninger af medicinen 
kan være hjertebanken, kvalme og varmefornem-
melser. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 750 kr. (Skat-
tepligtigt).

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 
og 100 kg., alder 18-65 år. Du må ikke lide 
af for lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre 
væsentlige sygdomme.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske 
Komité 

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01, 
Glostrup Hospital. 
Henvendelse på: Tlf .  43232713  E-mail :  
jamoha01@glo.regionh.dk

FÆRDIG SOM LÆGE NU 
TIL SOMMER? 
– har du ventetid på din turnus opstart 
og har du interesse for psykiatri er der 
mulighed for vikariater af individuelt 
aftalt varighed på Psykiatrisk Center 
Glostrup eller er du medicinstuderende 
og har været til psykiatrieksamen og 
bestået, så kontakt overlæge Flemming 
Tived på Glostrup Psykiatrisk Center. 
Du vil blive grundig introduceret til 
afdelingen og vil få tildelt en erfaren 
personlig faglig vejleder. 

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

Stellate Stellas fornemmelser for synd 
- del 10 

       Verdens Hypertensionsdag
  Tirsdag d. 20. maj 2008

  Kender du dit blodtryk?
  I anledning af Verdens Hypertensionsdag 
   tilbyder vi ansatte og studerende på Panum 
   Instituttet at få målt deres blodtryk 
     mellem kl. 12:00 og 16:00
       Du fi nder os i lokale 12.2.39.

              Kom glad!
                  Mange hjertelige hilsener 
                        Peter Norsk
                              Jakob Utzon-Frank
                                      Sine Arvidsen
                                               og 
                                                  Ali Asmar

ANNONCER & STELLA
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VINDERNE AF ÅRETS 
FODBOLDTURNERING


