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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: AP (2006) - Genbrug er sundt for miljøet.

Onsdag: MOK nr 29, årgang 40 udkommer
                         Og det er det tredie-sidste MOK i semesteret.  

Torsdag: S.U. til Studenterpræstens Pinsefest
           Strikkecafeen den røde tråd kl. 15.30

Fredag: Studenterpræstens Pinsefest kl. 17.30

Lørdag: Alle dine venner skal til fest, men du skal læse
  

Søndag: Alle dine venner har tømmermænd.....
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: Anna 27 år

Denne  redaktion

MOK

UGENS MOK-CITATER:

Ukendt kilde på MOK-redaktionen: 
"Der var jo ikke andet vel. Der var 
hvad der var!" 
(om udbuddet af singler på MOK, red.), 

Mia Joe:
"Nej nej nej, en lyserød kanin. 
Hvad fanden laver blenderen?! 
Kan man putte kaninen i 
blenderen?"
"NEEEJ! Du skal ikke stikke af 
med min champignon!"
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Hanne Buchwald 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-sku@@rh.regionh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Mandag - torsdag kl. 9 - 14. Fredag lukket

Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH)
Hvidovre Hospital, Kettegård Alle´30, 2650 Hvidovre.
Tlf: 3632 2792
Mail: SKU-HVH@hvh.regionh.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent Marianne Sørensen
Træffetid: Hver dag fra 10.00 - 14.00

Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@heh.regionh.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30

Sundhed og sandhed
Yes! Så blev det eksamensperiode, så må man 
spise hvad man vil! Sådan er reglerne, jeg hørte 
selv nogen sige det i bussen forleden: "Når man 
sidder og læser, så må man altså spise hvad man 
vil, så må man jo bare tabe det igen bagefter!" 
sagde pigen til sin veninde. Det var veninden 
vist ret enig i.

Det ved man jo så godt at man ikke gør, 
altså taber det igen, og da slet ikke inden den 
berømte 'bikini-sæson'. Okay, det var svært at 
erkende, men det er jo sandt! 
I virkeligheden står valget vel mellem opre-
tholdelse af en (urealistisk, nej vel?) forestilling 
om at shake-a-cake og pizza med mascarpone 
let kan forbrændes når eksamen er overstået. 
Selvfølgelig kan det det, for der har man jo 
masser af fritid, og vejret er godt og man har 
lyst til at løbe en tur næsten hver dag. Og når 
man bare ved at man nok skal få dyrket en 
masse motion når ferien indtræder, så er det 
altså okay at spise Marabou mens man læser. 
Desuden stimulerer  det indlæringen at tygge! 
Det vil sige, det distraherer også lidt. Så hvis 
man lige skynder sig at spise hele pladen med 
karamelknas, så ligger den ikke der på bordet 
og frister. Så er det overstået og man kan 
koncentrere sig 100% om teksten... Plus, når 
man alligevel har overbevist sig selv om sin 
kommende selvdisciplin, kan man også godt 
tillade sig at fylde en skuffe eller to op med slik 
og småkager. Der er nogle virkelig gode tilbud 
i Netto og Føtex nogle gange - så har man altid  
lidt i huset. Det kan man godt administrere.   

- og den anden mulighed: Nej, jeg kan ikke 
administrere en slikskuffe, nej jeg kommer ikke 
til at løbe i sommerferien (jeg kommer til at 
drikke øl) og nej dellepuden forbrænder ikke 
sig selv. Andet valg er altså at tænke over hvad 
man spiser! Øv... 
Bedste trick er umiddelbart ikke at have noget 
man gider spise i huset. På den måde bliver man 
ikke fristet og forstår derfor at spise sundt og 
varieret af alle de grøntsager og det magre kød 
man har indkøbt. Så tager man jo bare hjem 
og bager et par rodfrugter og snitter en salat 
og blender en grøntsagssmoothie, så har man 
også lidt til madpakken. Heldigvis kan man også 
sagtens spise tun med mayo til aftensmad - det 
er jo fisk - og hvis man kniber øjnene sammen 
når man tager noget i køleskabet, så er det 
næsten som om man ikke ved at der ligger 
squash og radiser. 
Alternativt udvikler man sin kreative sans (og 
undertrykker den kritiske) og lærer for eksem-
pel at sætte pris på hvidløgskiks med honning 
eller meget tyk O'boy (i den forbindelse kan 
man lige advare mod Mariekiks med rejeost 
og krymmel, det er grimt!). 

Nå men tilbage til eksamensperioden. Solen 
er væk (tak for det, hvem kan reelt læse når 
der er sol på græsset), Klubben er lukket, der 
lugter så småt af stresssved på vandregangen 
og folk er begyndt at pive på facebook. Så er 
det op over! Uanset om du spiser kager el-
ler kartofler uden smør, så er vi alle i samme 
vindkedel* - så hiv op i hestehandlerpungen, 
brug gråpæren og kog suppe på jydepotten. 
Læs MOKs Tjekliste for ting du skal nå mens du 
læser til eksamen og husk at holde igen med 
march og bongospil**. Hvis du ved hvorfor, skal 
du nok klare dig flot! 

Kysser fra Redaktionen 
Elise /MOK.red
 

*Måske lige på nær de tarvelige kroketspillende 7-semester-
pamfiler, der bør nyde livet ekstra meget nu! 
**Makroangiopatisk hæmolytisk anæmi.

INFO-BOKS 
På den meget saglige søgemaskine google 
kan man se at man bruger mellem 6 og 
12 liter vand i minuttet når man tager et 
brusebad. Det antages at Bodies-folkene 
har været i spare-humør og brugt 6 liter i 
minuttet.

Deraf følger at man, hvis man skyller sit lig i 
en uge, bruger:

6· 60· 24· 7 =  60.480 liter vand.....

Anmeldelse af Bodies udstillingen
”Med rigtige menneskekroppe, der er 
omhyggeligt forarbejdet og udstillet med 
respekt, giver udstillingen Bodies besøgende 
i alle aldre mulighed for at udforske den 
menneskelige krop på en lærerig og 
fascinerende måde.” 

Således bliver Bodies- udstillingen præsenteret på 
det store internet (rete indicus). ”Juhu! En udstilling 
med døde mennesker, det må da være lige noget 
for sådan nogle anatominørder som os!” – tænkte 
MOK-redaktionens udsendte naivt, da de hørte om 
udstillingen. Efter at have ligget på vore grædende 
knæ (geni lacrimabundi) lykkedes det os at få skaffet 
presseadgang til den verdensomrejste udstilling, der 
nu endelig var kommet til København (Hafnia). 

Med højt opskruede forventninger drog vi derfor 
til H.C. Andersen-slottet; det i Rosenborg-stilen 
opførte slot fra 1892-93. Vi blev budt hjerteligt 
(cardialt) indenfor, og bedt om at efterlade samtlige 
ejendele i garderoben (lidt ligesom når man skal i 
svømmehallen, der må man heller ikke have kam-
eramobilen med). 

Vi trådte ind i selve udstillingen hvor vi oplevede 
hele menneskekroppe og udforskede mere end 
200 organer… måske fascinerende for de fleste 
almindelige mennesker, men næppe for den 
gængse medicinstuderende. En cadeau skal lyde til 
præparatfremstillerne, som uden tvivl havde gjort et 
yndigt stykke arbejde med at uddissekere de stakkels 
kinesere. Dog havde de fleste kødstykker en langt 
mere dramatisk rød farve, end den bleggrå farve du 
kender fra spotsalen, men det er fordi der er noget i 
kinesernes mad (det samme som Zoo putter i flamin-
goernes (phoenicopterus ruber) mad). 

Præparaterne er lavet ved en proces der hedder Plas-
tination. På Bodies hjemmeside indledes forklaringen 
af dette begreb således: ”Først skal man modtage en 
menneskekrop gennem en lovlig donationsordning. 
Sådanne ordninger findes i det meste af verden og 
har til formål at forsyne videnskaben med anatomisk 
materiale med henblik på forskning og undervisning.” 
– Offensivt! Nå men en videre etisk diskussion af hvor 
kroppene kommer fra vil vi ikke begive os ud i, men 
blot konstatere at plastination i sin enkelthed går ud 
på at gennembløde kroppen af et præserveringsmid-
del (fx formalin som du kender fra spot/dissektion). 
Herefter dissekeres kroppen ud og skylles med koldt 
rindende vand. Bodies oplyser at det kan tage op til 
en uge at skylle en hel krop – vi tør slet ikke tænke 
på hvor meget vand det må være (se regnestykket 
i boksen nedenfor). Siden bliver den sænket ned i 

acetone (endnu et afvandingsmiddel, kendt fra fx 
neglelaksfjerner) og efterfølgende silikone (som du 
fx måske kender fra mammae siliconae) som senere 
bliver hårdt. Vupti! Resultatet er ca. 200 stenhårde 
organer med en smuk cinnoberrød farve. Imponer-
ende, vil de fleste mene. Men ikke os, for vi lader os 
ikke bare sådan imponere.

Vi synes vi sneglede os gennem udstillingen, men vi 
overhalede hurtigt de fleste almindelige folk der ikke 
havde set dødt organisk menneskevæv før. Og  nej 
det er ikke for at lyde arrogante (men det kunne det 
godt have været, for sådan kan vi også være) men 
faktisk var det lidt som om det var en ret trættende 
opgave at kigge på alle præparaterne. Man følte sig 
henvist tilbage på 3. semester, og mærkede så småt 
angstens sved (perspiratio anxiolysis) pible frem, men 
samtidig en vis lettelse over ikke at skulle kunne huske 
alle de latterlige små dingenoter i detaljer. 

Tjo bevares, udstillingen kunne nu nok være sjov på 1. 
eller 2. semester, lærerig på 3. semester, men herefter 
går det støt ned ad bakke. Dog kan man sikkert godt 
få et par gode timer ud af det, med at blære sig med 
sin overlegne viden overfor sine udenforstående 
venner/familie. Husk på at vi medicinstuderende jo 
er blomsten af Danmarks ungdom (de af os der er 
unge), og er 

Til slut skal blot lyde en tak til Bodies 
for at lukke os to mokker ind, samt en 
tak til de medicinstuderende guider på 
udstillingen. Det er altid en nydelse at 
se kittelklædte medstuderende, og de 
kunne da også svare på næsten alle 
vores dumme spørgsmål (hvor lang tid 
går der egentlig efter døden, før led-
brusken er nedbrudt, hva’ Tanja?!).

Elise & Jannie / MOK-red.

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

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

EKSAMEN – DET 
VED JEG ALT OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via Internettet 
inden den 15. september/15. februar, herefter er det 
for sent og du vil ikke få lov at gå op. Derfor skal du 
også huske at kontrollere dine tilmeldinger.

Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret. Dette gøres bedst 
ved at logge ud af punkt.ku.dk og derefter logge ind 
igen. Vælg Selvbetjening > Eksamen, tilmelding > 
Vis tilmeldinger. 
 
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 5 hverdage inden 
dagen hvor eksamen afholdes. Eksamensdagen 
tæller ikke med i de 5 dage. Vær opmærksom på 
at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke 
mulighed for at gå op før næste semester, derfor er 
det en god ide at tale med en studievejleder inden 
man afmelder eksamen. 
Studerende på første studieår (1. og 2. semester), 
skal desuden være opmærksomme på førsteårsre-
glen.  
 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

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

Studievejledningen for Medicin har oplevet at flere 
studerende der har taget 4. semester i efteråret 
07 er forvirrede over forskellige ting. Hvad fx hvis 
du har dumpet 4. semester i vinters, eller hvis du 
holder semesterfri her til foråret? Det kan være 
du er i tvivl om, hvorvidt du kommer til at mangle 
kursus i energiomsætning eller det i blod.

På den baggrund har studievejledningen besluttet 
at holde et oplæg for alle interesserede omkring 4. 
og 5. semester. Oplægget er relevant hvis du gik på 
4. semester E 07 eller hvis du er på 2000-ordningen 
og ikke er færdig med 4. eller 5. semester endnu. 
Vi vil komme ind på hvor længe undervisningen 
og eksamen bliver udbudt på de forskellige studie-
ordninger og hvad du skal gøre hvis du kommer til 
at mangle kurset i energiomsætning. Der vil også 
være mulighed for at stille spørgsmål.

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

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

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

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

FORÅR 2008
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Uge 21-22
Dag Dato Telefontid  Træffetid Vejleder
Mandag 19/5 1800 – 2000  1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen  Medicin 
Mandag 19/5 1600 – 1800  1800 – 2000 Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Tirsdag 20/5 1200 – 1300  1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 21/5 1600 – 1800  1800 – 2000 Malene Esager  Medicin 
Onsdag 21/5 1800 – 1900  1500 – 1800 Gro Askgaard  Medicin 
Torsdag 22/5 1500 – 1700  1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 22/5 1700 – 1900  1500 – 1700 Rasmus Carter-Storch  Medicin 
Mandag 26/5 1800 – 2000  1600 – 1800 Jesper Marsner Hansen  Medicin 
Mandag 26/5 1600 – 1800  1800 – 2000 Gro Askgaard  Medicin 
Tirsdag 27/5 1200 – 1300  1300 – 1600 Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 28/5 1600 – 1800  1800 – 2000 Malene Esager  Medicin 
Onsdag 28/5 1800 – 2000  1600 – 1800 Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Torsdag 29/5 1500 – 1700  1700 – 1900 Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Torsdag 29/5 1700 – 1900  1500 – 1700 Rasmus Carter-Storch  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   

STUDIEVEJLEDNINGEN

MOK'S HELT EGEN SPORTS-
JOURNALIST MIA JOE INTER-
VIEWER:

Efter sidste uges afsløring om at børneormen 
muligvis kunne have angrebet flere end blot Rune 
Hasselager fik MOK stablet et inteview med den 
sagnomspundne Anders Nordholm på benene:

Anders: - Ja hallo..

- Ja, goddag, jeg ringer fra MedicinerOrganisation-
ernes Kommunikationsorgan. Jeg hedder Mia, og 
er sportsjournalist.

- Ja, hej

- I sidste uge bragte vi et indlæg, hvor vi omtalte, 
at Rune Hasselager havde fået børneorm, og I den 
forbindelse blev det nævnt at du muligvis også 
var blevet angrebet. Er det noget du vil be- eller 
afkræfte?

- Jamen det vil jeg da godt bekræfte!

- Så må det jo være nødvendigt at spørge ind til hvilke 
toiletter du primært benytter på panum?

- Det under biblioteket primært.

- Og hænger din førnævnte pådragelse af børneorm 
på nogen måde sammen med grill-arrangementet  
(jvf. MOK 28, sporten), hvor Rune Hasselager efter 
sigende har pådraget sig sin lille orm?

- Nej, det stammer nok tilbage fra i sommer, hvor 
jeg var på cypern, og mødte de her to fede piger, og 
sad i den samme sofa som dem... Der ligger billeder 
af dem på facebook....

- Vil de så sige, at det muligvis kan være dig det 

SPORTEN

hele startede med da føromtalte Rune Hasselager 
pådragede sig sin børneorm?

- Det er ikke utænkeligt. Man ved jo aldrig helt hvor 
han dypper sig...

- Og kan du så slutteligt fortælle MOK's læsere hvordan 
det er at rende rundt med børneorm så længe?

- Jaaa.... Jaaaaa, man vender sig jo til det...

CALORIE RESTRICTION
I sidste uge skrev jeg at jeg ville prøve CR i en uge, 
og det gjorde jeg så. Jeg måtte dog indse en række 
problemer opstod undervejs:

Der står på hjemmesiden at man godt må snyde!!!

"Jamen dog" tænker Mia så, når der kommer en pizza 
gående forbi søndag morgen, "jeg snyder lige, for det 
må man godt"

Jeg havde dog ca. to dage med fin gennemførsel, og 
der var i de dage ret meget sultenhed involveret. Det 
var ikke udpræget rart, men jeg havde enormt god 
samvittighed....

Konklusionen er, at jeg prøver lidt længere tid, og ser 
om jeg er blevet ældre...
Mia Joe /MOK.red 
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 21, 2008

Så er vi tilbage efter konferencer, Kristi Himmelfart, 
efteruddannelse og pinse, og har en masse på program-
met i den kommende tid. 
Lige om lidt er der (forsinket) pinsefest og du kan 
stadig nå at melde dig. Strikkecafeen er tilbage på 
sporet og vi fortsætter i en måneds tid endnu, og 
studiekredsen om ateisme har sin store finale foran 
sig. Læg også mærke til det eksklusive tilbud om et 
besøg på den jødiske begravelsesplads kun nogle få 
hundrede meter fra Panuminstituttet. 
Men ellers er vi på kontoret som vi plejer og tilbyder 
chokoladebønner og samtaler. Kontakt studenter-
præsten, hvis du trænger til nogen at tale med og 
nap en lille håndfuld af de gode bønner, hvis du bare 
trænger til lidt sødt.
Vores føljeton om gudstjenesten er desværre kommet 
lidt i klemme, så den er først tilbage igen i næste 
uge.

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og Lise Lotz, 
akademisk medarbejder

PINSE-/SOMMERFEST – ALLER-
EDE PÅ FREDAG!
Traditionen tro afholder vi en pinsefest, hvor god 
mad og god sang er i centrum. I år bliver det med et 
skovturstema, så på med stråhatten og pinsesnittet! 
Vi leverer madkurve, og der er mulighed for at købe 
drikkevarer til pinsepriser.
Vi håber, at vi ligesom tidligere år vil kunne stable 
en sangdyst på benene i løbet af aftenen og at ånden 
vil komme over os – enten i form af den ene eller den 
anden form for ”spiritus”…
Tilmelding er nødvendig på pinsefest@hotmail.com 
(eller lotz@adm.ku.dk) senest torsdag.
Tid og sted: fredag den 23. maj kl. 17.30: Optaktsgud-
stjeneste i Skt. Johannes Kirke på Sankt Hans Torv
kl. 18.30: Velkomst i Johannesgården, Blegdamsvej 
1, kælderen
Festen slutter kl. 23.59.
Pris: Kr. 75, som betales i døren

STRIKKECAFEEN DEN RØDE 
TRÅD
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Vi strikker videre selvom solen skinner, og der ikke 
længer er behov for uldne halstørklæder og filtede van-
ter. Nu er det toppe, lette sjaler, fine sokker og andet 
sommerligt, der er på pindene. Kom og vær med!
Alle er velkomne! Der er altid plads til en til omkring 
bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, 
snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, 
glade, perfektionister – og alle de andre…

Der er altid kaffe og som regel god hjemmebagt kage, 
så ingen går sukkerkolde. J

For mere info: kontakt Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 
 

Besøg på den jødiske begravelsesplads i Møllegade
Bag de gamle mure gemmer der sig et åndehul, som 
de færreste kender. Nu har du muligheden!

Vi får en rundvisning i haven, som kaldes ”Evighedens 
Hus” fordi gravstederne efter jødisk tradition aldrig 
må sløjfes. Gravpladsen er etableret i 1694 og rum-
mer gravene fra 5.500 jøder. Der er kun plads til 20 
personer på rundvisningen fordi en større flok vil øge 
risikoen for at der sker skade på de gamle sten. Du 
skal derfor tilmelde dig – gerne hurtigt – hvis du vil 
med. Mænd bedes have hovedbeklædning på.

Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk 

Tid: Tirsdag den 27. maj kl. 15.00
Sted: Vi mødes ved indgangen i Møllegade 

STUDIEKREDS OM ATEISME OG 
RELIGIONSKRITIK.

Tid: Næste gang – som er sidste gang - er onsdag den 
28. maj kl. 15.15 – 17.00
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København 
K

FEV: Mikael Stenmark: Scientism and the Limits of 
Scientific Knowledge
Some scientists have an almost unlimited confidence 
in science and about what can be achieved in the 
name of science. For at least some of them, science 
even seems to be able to offer us salvation. For oth-
ers science at least sets the boundaries for what we 
humans can ever know about reality. This is roughly 
the view of scientism. 

In my lecture I shall give an overview of different kinds 
of scientism and in particular focus on the question 
about the limits of scientific knowledge. I shall argue 
that scientism is a problematic position to take, one 
that in the end we ought to reject. There are good 
reasons to believe that the world is bigger than the 
world of the natural sciences and that obtainable 

knowledge about this bigger world cannot be reduced 
to scientific knowledge. 

Mikael Stenmark is Professor of Philosophy of Reli-
gion and Head of Department of Theology at Uppsala 
University. His books include How to Relate Science 
and Religion: A Multidimensional Model (Eerdmans 
2004), Environmental Ethics and Environmental 
Policy Making (Ashgate 2002), Scientism: Science, 
Ethics and Religion (Ashgate 2001), and Rationality 
in Science, Religion and Everyday Life (University of 
Notre Dame Press 1995).

Tid: tirsdag den 3. juni kl. 19.30
Sted: Aud. 1, Det teologiske Fakultet, Købmagergade 
44, 1150 København K
Entré: Kr. 20,-

FEV = Forum for Eksistens og Videnskab

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på 28 75 70 94 
eller pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

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

BASISGRUPPER

Pinsefest
23. maj

2008

Picnic-mad, sangdyst, dansemusik  
+ Spiritus ~ Ånd og Fællesskab

Kl. 17.30 
Optaktsgudstjeneste 

v. studenterpræst Nicolai Halvorsen

Skt. Johannes Kirken 

Sankt Hans Torv 2200 Kbh. N

Kl. 18.30 

Velkomst i Johannesgården

Blegdamsvej 1, kælderen

Studenterpræsternes

Tilmeldning på pinsefest@hotmail.com senest d. 22. maj

Pris kr. 75,- betales i døren

www.ku.dk/praesterne

Drikkevarer sælges til pinsepriser
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KURSUSBESKRIVELSE FOR INTRODUKTION TIL PLASTIKKIRURGI. 

Sted: Panum Instittutet lokale 1.2.18 
Tid: Onsdag den 28. maj kl 16-20 
Form: 1 time teori, 1 træning og 1 time teori, 1 træning. 
Målgruppe: Medicinstuderende der behersker basal suturteknik. 
Krav til deltagere: Medlemskab af SAKS forudsættes. Deltager skal have 
gennemgået basal suturteknik, enten ved SAKS basale suturkursus, FADL’ 
suturkursus, LKF’ suturundervisning eller gennem anden undervisning. 
Program: 16-18: Teori om plastikkirurgiske principper, insciosionsteknik, hvordan 
laver man det pæneste ar, og hvilket suture er gode at bruge. -Træning af varierende 
suturteknikker herunder intracutan på grisefødder 
18-18:15: Pause med lidt at drikke og spise 
18:15-20: Teori om lapkirurgi. og kontrakturophævning. Træning af anlæggelse af forskel-
lige ofte anvendte lapper og teknikker til kontrakturophævning, herunder Z-plastikker,Y-V 
plastiker og rotationslapper. Der trænes igen på grisefødder. 
Antal: 14 deltagere pr. gang 
Kursusansvarlig: Ebbe Thinggaard 
Underviser: Line Breiting 
Kursusafgift: Kurset koster 50kr per deltager 
Tilmelding: Fra torsdag d. 22/d kl. 12.00 til lørdag d. 24/5 kl. 12.00  På 
tilmelding@studkir.dk 

BASISGRUPPER

ANNONCER
JOB SOM AV-OPERATØR PÅ 
RIGSHOSPITALET!

Operatørholdet på Rigshospitalet søger 2 nye 
medlemmer.
Jobbet består i at gøre auditorierne klar til brug 
i forbindelse med møder og konferencer, herunder 
opstille computer og projektor, gøre mikrofoner 
klar, optage møderne på bånd/cd-rom, etc. 
Du behøver ikke at være et teknisk vidunder for 
at klare jobbet, men det er en god idé, hvis du ikke 
går i panik når nogen siger, at deres power-point 
præsentation ikke vil køre.
Du skal være forberedt på at du en gang i mellem 
bliver nødt til at droppe din undervisning, for at 
passe jobbet.
Løn: 150 kr i timen.
Grundig lønnet oplæring vil finde sted.
Du kan regne med ca. 20 timer om måneden.
Du er en fordel at du går på et lavt semester, men 
ikke et krav.

Er du interesseret, så skriv en kort ansøgning til 
torpedo@stud.ku.dk. Husk at skrive hvilket semes-
ter du forventer at gå på efter sommerferien. 

UNDERVISNINGSASSISTENTER 
TIL KURSUSUNDERVISNING
EFTERÅR 2008

Se: www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegn-
ingsskemaer/
og Universitetsavisen d. 23. maj 2008 
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelses-
vis kun 5. semester.

Bianca Houlind og Pia Keller
Studiesekretariatet
ICMM, bygn. 18.1.12

VIL DU UNDERVISE ANDRE 
STUDERENDE I ANATOMI?

Et antal stillinger som timelønnede studenter-
undervisere i de indre organers makroskopiske og 
mikroskopiske anatomi, på henh. 4. og 5. semester 
på medicinstudiet, samt 3. semester på tandlæges-
tudiet, er ledige til besættelse i efterårssemesteret 
2008. 

Ansøgningskrav: Bestået 5. semester. 

Vi lægger vægt på, at du er glad for anatomi og 
god til at kommunikere, mere end at du har høje 
karakterer. Som underviser i anatomi på BMI får 
du en grundig introduktion til jobbet, og du vil bl.a. 
få stillet div. undervisningsmaterialer til rådighed. 
Du får på den ene side en stor grad af frihed til 
at strukturere undervisningen, som du vil, og på 
den anden side bliver du en del af en gruppe af 
engagerede undervisere, som løbende udveksler 
ideer og erfaringer med hinanden.   

Ansøgningsskemaet kan hentes på www.bmi.ku.dk 
eller udleveres på BMI, bygning 12.6.8-10. 
 
Ansøgning stiles til: Eva Helsing. Studiesekre-
tariatet. Københavns Universitet, Biomedicinsk 
Institut, Blegdamsvej 3c, Lokale 12.6.8-10, 2200 
København N. Mærk kuverten ”Undervisningsas-
sistent”. 
  
Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. juni 2008, kl. 
12.00. 
(Bemærk: Anden ansøgningsfrist end på ICMM)
Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 30. 
juni 2008.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til 
at kontakte studentermedhjælper og underviser 
Henriette på mail: rysse@stud.ku.dk eller tlf.: 
29848437.

SIKRINGSSTYRELSEN
Studentermedhjælp (lægesekretær) til Sikrings-
styrelsen
I 7. kontor, Internationalt førtidspensionskontor 
er der en stilling ledig som studentermedhjælp 
(lægesekretær).

Arbejdsopgaverne består i skrivning af lægeskøn 
i førtidspensi-onssager 

Kvalifikation: Du skal være lægestuderende. Du 
skal have or-denssans og basale kendskaber til IT. 
Så skal vi nok sætte dig ind i arbejdet.

Arbejdstiden er 6 timer hver anden uge. Timerne 
kan lægges efter aftale, oftest i week-ender.

Tiltrædelse: snarest.

Du vil blive ansat efter fællesoverenskomsten 
mellem Finansmi-nisteriet og STK og organisa-
tionsaftalen for kontorfunktionærer. 

Lønnen ligger mellem 106,36 kr. og 111,58 kr. i 
timen afhængig af om du har anciennitet fra andet 
kontorarbejde. Har du be-stået de eksaminer, der 
forudsættes bestået efter 2 års studier, tæller det 
for 1 års lønanciennitet.

Vil du vide mere om arbejdet, kan du ringe til Lene 
Donatsky på tlf. 33 95 16 25. Du kan læse om Sty-
relsen på vores hjemme-side www.sist.dk.

Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 3. 
juni 2008 kl. 12. Send din ansøgning til Sikringss-
tyrelsen, Landemærket 11, 1119 København K, 
att. Tina Geertsen (tge@dss.dk).

Samtalerne vil finde sted i uge 24.

+

=

Fylogenese 4 Dummies
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INVITATION TIL STIFTELSEN 
AF GLOBALE LÆGER

Kom og vær med til stiftelsen af Globale Læger. 
The Lancets chefredaktør Richard Horton og Læge-
foreningens formand Jens Winther Jensen har sat 
kryds i kalenderen. 

Den 30. maj 2008 fra kl. 15.00
Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, Kbh Ø

Globale Læger har fokus på global sundhed, og 
foreningen er åben for alle interesserede. Vi ønsker 
at oplyse og skabe debat og dermed sætte global 
sundhed på den offentlige dagsorden igennem 
aktiviteter spændende fra mindre lokale arrange-
menter til større internationale projekter. 

Program:
15.00–16.40: Workshops:

Privatisering af sundhedsydelser
Essential medicine
Asylansøgeres adgang til sundhedsydelser

 
17.00–17.30: Velkomst v. Jens Winther Jensen og 
initiativgruppen

17.30–18.15: Richard Horton: Hvad er global sund-
hed og hvorfor bekymre sig

18.30–19.00: Stiftende generalforsamling

19.30: Middag og fest på Basement Bar, Store 
Regnegade 26B, Kbh K

Det vil være muligt at deltage i hele arrangementet 
eller udvalgte dele. 
Pris for deltagelse i middag og fest: 125 kr. 
Læse mere på www.globalelaeger.dk (fra den 20 
Maj)

Arrangementet støttes af Ugeskrift for Læger og 
Lægeforeningen.

Med venlig Hilsen
Allan Buus, Andreas Rudkjøbing, Anne Holm, Cæ-
cilie Buhman, Eva Holst, Eva Møller, Jutta Skau, 
Kristoffer Barfod, Louise Suku, Marie Bruun og 
Michael Schriver.
www.globalelaeger.dk

•
•
•

ANNONCER

STUDENTER-
POLITIK

MØDEPROGRAM
Forum: Medicinerrådet
Dato:  Torsdag d. 29. maj 2008
Tid:  16.15
Sted:  Panum, lokale 1.2.20 

Formalia
Orientering fra bestyrelsen
Tilbagemelding fra semestrene
Tilbagemelding fra udvalg
Studienævn
Sundråd
Spot på 4. og 5. semester
AMEE-information
Meddelelser
Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at diskutere, er 
du meget velkommen til at komme forbi og lufte 
dine tanker.

    Hilsner
     Medicinerrådet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 STUDENTERMED-
HJÆLPER TIL 
OPTAGELSEN I STUD-
IEADMINISTRATIONEN
Studieadministrationen søger pr. 1. august 2008 en 
studentermedhjælper til optagelses- og kontorop-
gaver. Den nye studentermedhjælper kommer til at 
indgå i en gruppe på 3 til 4 studentermedhjælpere, 
der selvstændigt varetager dele af behandlingen 
af ansøgninger om optagelse på Københavns 
Universitet. 

Stillingen ønskes besat af en studerende på bach-
elorniveau. Ansøgeren må gerne have erfaring med 
administrative opgaver, men det er ikke et krav.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
Registrering i FØNIX-databasen af ansøgninger 
om optagelse i kvote 1 og kvote 2
Svar på spørgsmål om optagelse pr. telefon og 
e-mail
Omregning af udenlandske eksamensbeviser
Kopiering, arkivering, oprydning, vedligehold-
else af materialesamling, kaffebrygning mv.  

Du skal være fortrolig med Word og søgning på 
Internettet samt have gode engelskkundskaber og 
kunne forstå norsk og svensk. Det er vigtigt, at du 
er præcis og detaljeorienteret, har sans for tal, og 
at du kan samarbejde med de øvrige studentermed-
hjælpere om at løse opgaverne. Det er desuden 
vigtigt, at du er fleksibel, serviceminded og god til 
at formulere dig både mundtligt og skriftligt. 
Studieadministrationen indeholder flere kontorer, 
hvor optagelsen er knyttet til kontoret Den Cent-
rale Studie- og Erhvervsvejledning. Du kan læse 
mere om os på www.studier.ku.dk. Vi er en del af 
Københavns Universitets fællesadministration og 
er placeret i Fiolstræde 22.
 
Du kan få mere at vide om stillingerne hos studen-
termedhjælperne i optagelsen, tlf. 35 32 28 87 eller 
tlf. 35 32 29 02.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 20-25 timer pr. uge. Ekstravagter i 
spidsbelastningsperioder, f.eks. i tiden omkring 15. 
marts og 5. juli, skal påregnes. Stillingen er som 
HK-studentermedhjælp og aflønnes efter gældende 
overenskomst. Indplacering på løntrin vil afhænge 
af dine kvalifikationer; indplacering afhænger også 
af, hvor langt du er i dit studieforløb.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2008.

Ansøgningsfristen er mandag den 2. juni 2008, og 
der afholdes samtaler i løbet af juni. Ansøgning 
vedlagt eksamenspapirer, dataliste og dokumenta-
tion for relevante erfaringer sendes til Studiead-
ministrationen, Fiolstræde 22, 1171 København 
K. Ansøgningen mærkes ”Studentermedhjælp til 
optagelsen”.

•

•

•
•

Lise Bjørnskov Petersen

Mange tak for den overvældende deltagelse ved 
Lises død og begravelse.

Det har været os til stor trøst her i disse så svære 
dage, at så mange mødte op til begravelsen.

Også en stor tak for bogen ”om” Lise, som vi har 
fået. Det er dejligt at læse i den om jeres oplevelser 
med Lise, men også svært. Vi vil tage den frem og 
læse i den igen og igen, og vi vil mindes hendes 
store engagement.

Tak

Hilsen

Tove, Mogens og Kamilla
(Lises forældre og søster)

UNDERVISNINGSASSISTENTER 
TIL DIS

Til sommer- og/eller efterårssemestret søger DIS 
– Danish Institute for Study Abroad medicinstuder-
ende som undervisningsassistenter til faget Human 
Health and Disease, der er et strejftog gennem det 
medicinske curriculum. Kurset er for amerikanske 
pre-graduate studerende, der læser et semester i 
Danmark, og gerne vil ind på Medical School, eller 
vil vide mere om arbejdet som læge.

De enkelte hold undervises af to læger, og under-
visningen foregår på Rigshospitalet, Frederiksberg 
eller Amager hospital. Undervisningsassistentens 
opgave er at være til stede i alle timerne, hjælpe 
underviserne med praktiske forhold og at rette 
opgaver (4 patient cases, 3 tests og en final exam). 
Der er ca. 20 studenter pr. hold. Du forventes at 
være rimelig god til engelsk.

I sommersemestret undervises der i alt 25 timer 
fordelt over hverdagene i perioden 16. – 26. juni.
 
I efterårssemestret undervises der 2 timer 2 dage 
om ugen, i alt 23 gange (28/8 til 9/12 med 3-ugers 
”travel break” midtvejs). Undervisningen ligger 
om eftermiddagen mandag + torsdag (Riget) eller 
tirsdag + fredag (Amager og Frederiksberg). Løn 
er 145 kr. pr. time + timeløn for at rette opgaver. 
Derudover har man som undervisningsassistent 
også mulighed for at være lønnet turleder på 
studieture til Polen og Berlin.

Ansøgningsfrist er d. 30. maj 2008.

For yderligere information kontakt programleder 
Anette Birck på abi@dis.dk, tlf. 33 76 54 85. 
Vil du vide mere om DIS, klik dig ind på www.
dis.dk

DIS er en selvejende undervisningsinstitution, som 
siden 1959 har udbudt eget “study abroad” program 
på engelsk af ét eller to semestres varighed for 
universitetsstuderende, især fra USA.
DIS har samarbejdsaftaler med omkring 160 
primært amerikanske universiteter, hvorfra hvert 
semester omkring 500 studerende på 3. eller 4. 
studieår tager en meritgivende del af deres
uddannelse hos DIS. Der undervises ved danske 
eksterne lektorer. Studieture og familieophold 
indgår i programmet. DIS’ bestyrelse er udpeget af 
Videnskabsministeriet, Københavns Universitet,
Handelshøjskolen i København og Kunstakademi-
ets Arkitektskole.

DIS - Danish Institute for Study Abroad
Vestergade 7, 1456 København K
3311 0144 • dis@dis.dk • www.dis.dk

EFTERLYSNING!!

Er der nogle som at der har set mit sommervejr??
Jeg savner det ret så meget.

Muligvis har jeg glemt det i klubben i fredags...

Det ser ca. sådan her ud:

Dusør gives

Mvh. MAV /Mok.red

Det ser ca. sådan her ud:

Dusør gives
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Stellate Stellas fornemmelse for 

synd - del 12

Kniv tror hver mand dræber

Kære dagbog

Jeg har længtes så inderligt efter at skrive i dig igen. 
Den sidste uge har været begivenhedsrig og helt i 
sportens tegn, som jeg opfordrede til i sidste Mok. 
Den stod i starten især i lyset af Karstens maraton-
planer. Karsten har altid været en maratonmand, men 
først for et par uger siden afslørede han sine planer 
overfor mig om at løbe maraton i København. Jeg 
støtter selvfølgelig min dejlige kæreste i de mål han 
sætter sig. I efteråret var Karsten til et foredrag: ”Slip 
din indre energi løs” med Nicolai Moltke-Leth hvor 
han udfyldte sit livshjul og et af de mål han satte sig 
var netop at gennemføre maraton på max 3 timer. 
Den sidste uge har jeg derfor især brugt bag kom-
furet, hvor jeg har kokkereret den ene lækre pastaret 
efter den anden der virkelig smagte ham godt og 
lagde et seriøst tryk på den kardiale sphincter som 
følge af dilatationen af ventriklen. 
Nogen kunne måske godt have mistænkt en række 
refl ukssymptomer som følge af Karstens glubende 
appetit, men hans veltrænede diaphragma skabte 
en fysiologisk effektiv sphincter og Karsten kunne 
dermed koncentrere sig om det vigtige i hans uge: 
løb, løb og løb længere…… Karsten er i sandhed en 
sand sportsmand og man skulle tro han var fuldtid-
satlet når han om morgenen starter med at udråbe 
de ædle olympiske fordringer højere, stærkere og 
hurtigere eller på latin altius, fortius, citius, celsius 
og fahrenheit.
Nogle vil nok kalde denne kvinden ved kødgryderne 
for en underdanig holdning til kvindespørgsmålet. 
For mig er det dog en ren win win situation. ”Can-
dle light dinner” med Karsten hver aften, og så har 
Karsten lovet mig billetter til gallapremieren på 

dette års mest ventede fi lm: Sex and the city 
– the movie.

Jeg vil gerne takke alle de skønne mennesker 
der vil være min ven på facebook. Det er rart 
at se hvordan den sociale omgangskreds bliver 
større og større og samtidig opdager jeg fl ere 
og fl ere smukke facetter af facebook. Jeg er 
blevet vild med causes og har netop meldt mig 
ind i ”folk der går med kniv er idioter”. Det er 
virkelig forfærdeligt med alle de større kirur-
giske skalpeller i nattelivet. Skarpe genstande 
som dem hører kun til 2 steder: I køkkenet 
og på operationsstuen (OP). Jeg blev derfor 
ovenud forbløffet da jeg hørte om en fest i 
Studenterklubben, der blev afholdt af DOLK, 
for det opfordrer da ikke ligefrem til at lade 
våbnene ligge derhjemme.
Søndag afl everede jeg Karsten ved startlinien 
og bredte derefter rutekortet ud. Så gik jeg i 
gang med vha. lineal og ti-83 at planlægge 
en hepperute. Thi på min sorte metalganger 
kunne jeg krydse byen og dermed ruten på 
rekordtid. Ved lidt matematisk og logistisk 
snilde nåede jeg en planlægning med 15 heppeposter. 
Karsten startede i fi n stil og overhalede de forskel-
lige tidsballoner i fi n stil. Der var masser af smil på 
drengen ved 5 km og igen ved 10, 15 og 20. Ved 25 
km så Karsten-drengen en smule presset ud, men da 
jeg løftede op i trøjen og fl ashede samtidig med, at 
jeg brugte rotator mammae til at bringe attributterne 
i fi ne svingninger, fi k han ny energi. Det var som om 
det var det der skulle hjælpe ham over muren og 
frem mod diamantens funklende skær ved mållinien. 
Desværre var det ikke helt nok til at bringe Karsten 
helt i mål. Selv ikke alverdens kibben med fl ag kunne 
have fået Karsten forbi 42,195 km mærket. Han havde 
ramt muren og gik sukkerkold. Han måtte udgå 
med 22 store blodige vabler. Hvorfor skulle Karsten 
også absolut løbe i sine store militærstøvler? Det var 
åbenbart et væddemål og et mål på hans livshjul. 

En klog mand, min far, har engang sagt:”øvelse gør 
mester” og det har Karsten måttet sande. Det har 
jeg også og derfor må jeg nu forlade dig dagbog. 
Jeg har placeret Karstens fødder i sæbevand i stuen 
foran Anna Pihl i fjernsynet og sidder nu ved bordet 
og terper enthalpi-tabeller i KDO mens solen går ned 
over Københavns tage. Vi har en enthalpi prøve i sau 
undervisningen i morgen. Min lærer er helt sikker på 
det kommer til eksamen og derudover er det jo også 
af yderste kliniske vigtighed at være opdateret på 
enthalpi området.

Marathon Møzzz fra Stella…………..

NOVELLE & BASISGRUPPER

OCD
Tom G. Bolwig:

kliniske og 
neurobiologiske 

aspekter

PMS inviterer alle 
til foredrag 

onsdag d. 28. maj
kl 16.15-17.15 

i Dam-auditoriet
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

Det sker i maj

 » 22. maj.: Repræsentantskabsmøde

Eventyrsport
Som medlem af FADL får du rabat, hvis du køber sports- og fritidsudstyr hos Even-
tyrsport -10% rabat ved køb indtil 500,- kr. og 20% ved køb herover. 

Du fi nder Eventyrsport her: Nr. Voldgade 9, 1358 København K (lige ved Nørreport 
Station).

Husk, at du skal bruge dit FADL-klistermærke for at kunne identifi cere dig som 
FADL-medlem. 

Vidste du at...
du kan få journalkoncepter i FADLs 
Sekretariat?

Går du på 7. semester, kan du få det 
almene journalkoncept, mens du på 
10. semester kan få henholdsvis det 
psykiatriske og neurologiske journal-
koncept.

Kig forbi FADLs Sekretariat på Bleg-
damsvej 26.

Husk at give besked til FADL, hvis du 
bliver kandidat til sommer. FADL skal 
have skriftlig besked, og husk at oplyse 
dit navn og cpr-nummer og, hvornår du 
bliver kandidat. 

Hvis du har en Codan Forsikring via 
FADL kører den videre, selvom du bli-
ver udmeldt af FADL og bliver derefter 
automatisk afmeldt pr. førstkommende 
31/12.

Send en mail til FADLs Sekretatiat på 
kkf@fadl.dk, så sørger vi at udmelde dig 
af FADL. 

Har du tilmeldt dit kontingent til 
betaling via PBS via FADL, skal du ikke 
foretage dig noget. Men hvis du selv har 
tilmeldt dig via netbank, skal du huske 
at afmelde aftalen, så du ikke bliver truk-
ket for kontingentet til semesterstart i 
september. 

Kommende kandidat
I forbindelse med tilmeldingen til den 
kliniske basisuddannelse (KBU) er det 
muligt at tilmelde sig som par, hvis man 
har samme folkeregisteradresse. 

Med indførelsen af det nye fordelingssy-
stem har retningslinjerne for denne ord-
ning skullet omdefi neres og FADL har i 
denne anledning deltaget i et møde med 
bl.a. Sundhedsstyrelsen, Regionerne og 
Yngre Læger.

Man har i FADL længe kæmpet for at 
bevare ordningen og i samarbejde med 
Yngre Læger blev der til mødet fremført 
overbevisende argumenter. Ordningen 
bliver bevaret både for par der starter 
deres kliniske basisuddannelse sammen 
og for dem, der starter forskudt.

På mødet aftaltes – efter forslag fra FADL 
– følgende:

Starter man samtidig, vælges to forløb 
samtidig (man trækker samme num-
mer).

Starter man forskudt, trækker man også 
nummer samtidig, og den der starter 
først vælger forløb. Når samlever vælger 
forløb et semester senere (ud fra det 
allerede tildelte nummer) foregår det 
på lige fod med de resterende tilmeldte, 
men i det øjeblik, der kun er ét forløb 
tilbage i området, låses dette og tildeles 
automatisk samlever. 

Således er man garenteret forløb i 
samme geografi ske område. Dette 
defi neres ved en radius på 50 km fra det 
først valgte hospital.

Fra FADLs side skal vi opfordre til, at 
man sætter sig grundigt ind i ordningen, 
hvis man ønsker at benytte den.

Mikkel Fode,
Formand for 
Uddannelsespolitisk Udvalg, FADL

Samleverordning bevares for kommende læger

FADLs lægevikarkurser
Dette semesters sidste kursus i EKG afholdes tirsdag den 27. maj kl. 17.00-21.00, ons-
dag den 28. maj kl. 17.00-21.00 og torsdag den 29. maj kl. 18.00-22.00 Der åbnes for 
tilmelding på www.fadl.dk onsdag den 21. maj ca. kl. 15.00. Der vil være 14 pladser 
til kurset efter først-til-mølle-princippet. Husk at betale for kurset senest 1 uge efter 
tilmelding. Betaling foregår i FADLs Sekretariat. 

Ortopædkirurgi
Kurset i Ortopædkirurgi afholdes onsdag den 21. maj kl. 16.00-20.00. 
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø - Auditoriet afsnit 2162, Ortopæd-
kirurgisk afdeling U.  Der er ikke fl ere ledige pladser!

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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

A N N O N C E R

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

INFO
Vagtbureauets bogholderi, ekspedition og kursusafdeling holder ekstraordinært lukket for både personlig og 
telefonisk henvendelse onsdag den 28. og torsdag den 29. maj p.g.a  personaleseminar.
Der holdes ligeledes lukket Grundlovsdag , torsdag den 5.juni samt fredag den 6.juni.
Der er ingen ændringer for vagtafdelingens vedkommende.

HOLD 1704 AMAGER SKADESTUES 
LÆGESEKRETÆRVIKARHOLD 
Amager skadestue søger nye FADL-vagter i funktionen 
som lægesekretær. 
Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af 8 tim-
ers og evt. 12 timers vagter. Vagterne er blandet dag-, 
aften- og nattevagter. 
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål.
Derudover er det et spændende job i den akutte mod-
tage og skadestue funktion, og der er gode muligheder 
for ekstra vagter og sommerarbejde.
Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge inden 
for disse områder: 

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

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

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

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

Ansøgningsfrist:  den 13. maj kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk 
– København – Tilmelding til hold 
Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeple-
jerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

HOLD 4408 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
Afl æse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og 
intrakranielle blødninger
Afl æse, 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 fl g. vagter: Nattevagt alle ugens 
dage, aftenvagt fredag, dagvagt lørdag og søndag.
Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågnin-
gen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Desuden 
får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i com-
putersystemerne 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 26.maj 2008 kl. 10.00  søges via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer - ledige hold- mær-
ket ”4408” 
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler.
Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagt-
bureau 3524 5408 eller ab@fadl.dk

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

1607 STIKKERHOLD PÅ HIL-
LERØD SYGEHUS SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER. 

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Med eget tøj og eget skab? Få betalt dit 
klippekort samt løn for transporttiden?

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød 
Sygehus søger 2 nye stikkere med ansættelse pr. 1. 
september 2008.
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Hil-lerød 
Sygehus’ afdelinger.
Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 7.30-15 er vi 2 på 
arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 7.30-15 er der 1 med 
i vagten. I dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og 
måler blodsukker, men i vagterne tager vi også EKG.

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode.   
Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder 
torsdag den 28/8-2008.
Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 35
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men meget velkom-
men. Alle får oplæring i både blodprøvetagning og EKG. 
Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter i uge 35.

Ansøgningsfrist: den 8/8-2008 (med angivelse af se-
mestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– for medlemmer – ledige hold – tilmelding til hold. .

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Jessica mail: jessicafr@stud.ku.dk 
eller tlf. 61668406. 

•
•
•

•

•
•

VAGTBUREAUET
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SOMMERDIALYSE HOLD 1006 PÅ 
ROSKILDE SYGEHUS

Roskilde sygehus mangler dialyse assistenter i sommer-
ferien fra Uge 23 - 35
Arbejdet består i at starte og afslutte dialysebehandlin-
ger på kroniske patienter. Dette indbefatter selvstændig 
vurdering af væsketræk, overvågning af patient, IV-medi-
cinering, stuegang med læge, blodprøvetagning, EKG 
m.m. I forløbet vil du blive fortrolig med behandling af 
svære blodtryksfald og initial hjertestopbehandling.

Vagter som skal dækkes er;
Dag- og aftenvagt mandag til fredag
Lørdag dagvagt
Søndag aftenvagt.

Vi tilbyder
Oplæring af det fast personale.
Gode arbejdsforhold på lige fod med sygeplejersk-
erne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-ustabile 
patienter

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

Ansøgningsfristen: den 26. maj 2008 kl. 10.00 Via - www.
fadlvagt.dk – ledighold – mærke ”hold 1006
For yderligere spørgsmål, kontakt Astrid Bruun ab@fadl.
dk 35245408.

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLOGISK 
OVERVÅGNING

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

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

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

Løn: CARD-holdløn 

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

Ansøgningsfrist: d. 2. Juni 2008 kl. 10. Ansøgning via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold.
Der kommer tid til ansættelsessamtaler senere.

HOLD 1613 PÅ KLINISK 
NEUROFYSIOLOGISK KLINIK 
Rigshospitalet søger nyt medlem
Afdelingen søger en frisk og engageret FADL - vagt med 
lyst og energi til at indgå i afdelingens spændende og til 
tider hektiske miljø.
Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter, foru-
den afdelingen på Rigshospitalet, hvor der udføres alle 
neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, IOM samt 
epilepsi kirurgisk udredning m.v.) også satellitlaborato-
rier på Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Amager 

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Hospital og Frederiksberg Hospital. Men dit arbejde 
kommer kun til at foregå på Rigshospitalet.
Du vil sammen med en læge komme til at beskæftige dig 
med undersøgelserne EMG, Nerveledningsundersøgelse 
og i mindre grad EEG. 
Vi er lille velfungerende hold, der er meget værdsat 
på afdelingen hvor vi også tager del i de sociale ar-
rangementer.

Afdelingen forventer at ansætte 1 FADL-vagt
Hold 1613 

1-2 FADL - vagter pr./dag
Dagvagter fra kl. 8.00 – 14.00, mandag – torsdag 
Arbejdsområde er at assistere læge ved EMG under-
søgelser
I sommerferien samler vi vagterne, så vi hver især tager 
1 uge af gangen.

Krav:
Du skal kunne arbejde selvstændigt
Skal kunne tage 4-5 vagter pr. mdr.
Have bestået 4. semester
Have minimum 300 SPV- timer, gerne fl ere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-holdløn 

Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af klinisk 
neurofysiologisk kliniks ledelse.
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted på afdelingen i midten 
af juni. Lønnet oplæring i slutningen af juni måned.

Ansøgningsfristen: onsdag den 04. juni kl.10.00. Tilmeld-
ing gerne via hjemmesiden www.fadlvagt.dk- for med-
lemmer– tilmelding til hold.

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Astrid Bruun på
telefon 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk eller holdleder 
Nikolaj på telefon 60640610.
Yderligere information om klinisk neurofysiologisk 
afdeling kan ses på www.rigshospitalet.dk

SOMMERHOLD OG 
DISPENSATIONSAFTALER
LÆGESEKRETÆRER

Hold 1005 : Hillerød Hospital Otopæd.kir.afd søger læges-
ekretær 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 personer til journal skrivning i uge 27+31 
fra kl.23.30 – 07.00 og uge 32 + 33 i skiftende vagter. 
Oplæring fi nder sted på afdelingen primært i uge 26 
eller efter aftale.
KRAV for alle lægesekretær hold/ Dispensationsaftaler:

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

Ansøgningsfrist: mandag den 26. Maj kl. 10.00. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold–ex. ”Hold 1003”
Ansættelsessamtaler til sommerhold + dispensation-
saftaler fi nder sted på afdelingerne (skriv derfor en 
uddybende ansøgning)

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR I 
PRIVAT PRAKSIS.

Søges fra 4. August 2008 til 29. August 2008
Arbejdet består primært i telefonpasning, patientbetjen-
ing, lettere oprydning og hvis du har mod på det, enklere 
blodtest.
Der er tre læger, i et behageligt lægehus i en villa, med 
et blandet patient klientel.

Introduktion: Den 1. August 2008 kl. 9.00-12.00 er 
lønnet.
Vores sekretær vil introducere dig til EDB-systemet og 
de grundlæggende rutiner.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ansøgningsfrist: Den 27. Juni 2008 via www.fadlvagt.dk 
– ledige hold- mærke ”privatpraksis Kastrup”.
Henvendelse om stillingen rettes til Lægerne, Konge-
lundsvej 434, 2770 Kastrup tlf. 32530998

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. septem-
ber 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 
blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafde-
ling 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
fl eksibilitet 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 fi ndes 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.

•
•

•
•
•
•

•

Ansøgningsfrist: mandag den 26. Maj kl. 10.00. Ansøg 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 

Ansættelsessamtaler til sommerhold + dispensation-
saftaler fi nder sted på afdelingerne (skriv derfor en 

Arbejdet består primært i telefonpasning, patientbetjen-
ing, lettere oprydning og hvis du har mod på det, enklere 

Der er tre læger, i et behageligt lægehus i en villa, med 

Introduktion: Den 1. August 2008 kl. 9.00-12.00 er 

Vores sekretær vil introducere dig til EDB-systemet og 

katrineroenn@stud.ku.dk eller på mobil: 23 71 33 93.
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Livsstil: Få styr på det hele inden Eksamen!
Eksamen er jo som bekendt en fest for den velforberedte elev (hvor lærer og censor 
evt. er med som gæst). Eksamensforberedelsen kan være en sand festival for enhver 
der husker de basale ting. Som en service for dig har vi hér samlet en tjekliste, så du 
ikke snyder dig selv for noget ved denne festivitas univesitaeticus medica dixie.

HUSK:
Minimum 6 kg bøger efter eget valg (pensum er obsolet)

Blødt toiletpapir (til den stress-inducerede diaré)

Opdatere status på Facebook mindst 5 gange dagligt, og sige nej til alle events- 
invitationer

Rynke på næsen af folk der sidder i solen og drikker øl (fx 7. semesters studer-
ende)

Glemme betydningen af at holde fri

Sætte pris på færdigretter som fx Erno’s Baguettes, gule ærter på pølse, minutnudler, 
mikroovns-cheeseburgere osv.

Panik-drukture 2-5 uger før eksamen

Finde stort set alle dårlige serier på TV interessante og lærerige

Lære minimum to emner ned i nørdede detaljer, så du kan dupere din læsemakker.

3 kg Nescafé

2 l mælk

Finde nervus pudendus vildt sjov

Vægtøgning: 4-6 kg

Øget hårvækst, for hankøn: få et fi pskæg, for hunkøn: minimum 15 mm hår under 
armene, så du kan lave en topsy-tail med dem.

Pentose-5-Phosphat-shunten (den er lidt af en omvej, men hvem kan glemme 
den?)

Frokostmåltid fra satelit-kantinen (lunkent, helst ikke varmt)

Intermistisk forhold til personlig hygiejne

Børste tænder hver gang du vasker hænder (dvs. ikke så ofte)

Symbiose med læsemakker

Hvilepuls > 100

Glemme familie, venner, fritid, kæledyr, planter, opvask, tøjvask, udløbsdatoer på 
madvarer, at for gamle madvarer kan give maveproblemer,

Trøste grædende 3. semesters-pige

Opleve en pludselig trang til at afhøvle gulve, slå bærende vægge ned, tætne vinduer, 
slippe af med husmåren, sætte trekantlister/fejelister op osv. osv.

Laminere noter

Tapetsere badeværelse og køkkenskabe med laminerede noter

Forny medlemskab af SYMS

Lev mens du gør det, elsk mens du tør detS

Skrive en tjekliste til MOK

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hej MOK’s fædre
Jeg er netop blevet ventilatør og har startet 
på et vt-flyverhold. Udover den nytilkomne 
ære og respekt har jeg nydt den imponerende 
lønstigning, der har fulgt med forfremmelsen. 
Med de ekstra penge på lommen har jeg flottet 
mig med at bestille den store pakke hos TDC. 
En dejlig midaldrende mand med gråsprænkte 
bakkenbarter og  blå overalls kom til min 
bobæl og opgraderede mig og min forbindelse i 
fredags. Jeg har derfor brugt hele weekenden 
og måske også lidt af mandagen på at se det 
overflødelighedshorn af TV-programmer, der 
følger med den store pakke. Jeg har særligt 
fanget interesse for Animal Planet. Jeg føler 
mig mærkværdigvis mere hjemme, når dyre-
programmerne kører i baggrunden. Jeg har nu 
brugt timer på at studere de glubske dyr på 
Afrikas pisgule svedne savanne. Med tanke på 
komparativ anatomi så er alt mit TV kiggeri 
med lidt god vilje studierelevant. Lige siden 
jeg fik den store pakke installeret i fredags, 
har jeg imidlertid undret mig over, hvorfor 
zebraer er stribede. Jeg ved godt, at dette emne 
er uden for 
MOK’s fædres kompetenceområder, men har I 
alligevel ikke et bud?
Donna Dullen fra Lyngby (nu som brunette).

Kære Donna Dullen
José de la Cruz Porfirio Díaz Mory regerede 
i ca. 35 år. At denne mexicanske statsleder 
umiddelbart har noget med zebrastriber at 
gøre, kan synes mystisk. Men man får svar 
som man spørger. Og siden der ikke er nogen 
velkvalificeret far-mokker til denne zoologiske 
gåde, vil jeg på redaktionens vegne forsøge at 
give et fyldestgørende svar:
Vi kender zebrastriberne fx det gode italienske 
fodboldhold Juventus, der med de karakteris-
tiske trøjer har kælenavnet ”Le Zebre”. Juventus 
og Torino FC er de to største klubber i byen 
Torino, og sidstnævnte hold mistede hele sit 
mandskab under et flystyrt i alperne i 1949. 
Siden det blev alment accepteret at gå med 
fodboldtrøjer til dagligt (en dog noget usmagelig 
vane), har zebraen været en del af by- og gade-
billedet. Striberne gør let at skelne mellem 
hvem der holder med Juventus og hvem der er 
tilhængere af Torino FC med de karakteristiske 
rødbrune/bordeauxrøde trøjer. 
Håber svaret var sufficient.
     
Red/Troels

Kære MOKs fædre
Jeg sad her forleden og afkoblede lidt med en ud-
sendelse af det herlige program De Unge Mødre 
(DUM), som jeg havde foreviget (optaget på VHS). 
I dette program kom en af de unge mødre (June) 
med en udtalelse, der satte en masse nærmest ek-
sistentielle tanker i gang, jeg funderede længe over 
udtalelsen og besluttede at høre jer ad om det er 
sandt. Her kommer det “At få et barn, det er ligesom 
at få en hundehvalp.”. Er det noget i som erfarne 
forældre kan relatere til? Hvad mener i?
Mvh Christoffer  “Der Kinderkönig”

Dette dybsindige spørgsmål kom desværre aldrig 
videre til nogen af MOKs fædre. Derimod kom 
en gammel bekendt af redaktionen på besøg, som 
tilfædigvis også er far og engang har arbejdet på en 
kennel en sommer. Han forklarede at der er mange 
ligheder mellem børn og hunde, såsom at de skider 
på gulvet, bider i fjernbetjeningen og graver sokker 
ned ude i haven. Desuden er det noget med at man 
får et barn fordi man gerne vil have nogen at tage sig 
af, fordi man ligesom selv har haft en svær opvækst, 
og aldrig fået Nutella® og den slags...

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori (15 
September 1830 – 2 Juli 1915) 

MOKS FÆDRE
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