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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. kantinen
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

Onsdag: 
  MOK nr 30, årgang 40 udkommer

Torsdag:    Strikkecafeen den røde tråd kl. 15.30
  

Fredag:      2. semesters fest!

Lørdag:     Tømmermænd til 2. semester

                              "SKAGENSMALERNE - i nyt lys" på Arken
  

Søndag:     Læsning og/eller tømmermænd 
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

  OBS! Sidste MOK dette semester

Tirsdag:    SundRåds møde kl.16 i lok. 1.2.20
                             

Denne  redaktion

MOK



3

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
SKU-Herlev@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

AFSLØRING:      Kamal og Søren var Buddies!
De to levende legender, læge Kamal Qureshi og ”læge” Søren Ventegodt, var formentlig 
gode venner dengang de læste Medicin ved Københavns Universitet. 

Det var i starten af 90’erne. Søren og Kamal var begge involveret i 
MR (det der siden blev kendt som MSR, og efterfølgende MR igen) 
og kunne allerede dengang, ikke holde sig væk fra medierne. Således 
startede de klummen ”MOD – Mediciner Organisationernes Deba-
torgan” i MOK, hvor de lavede dybdegående journalistik omkring 
kemiundervisningen på studiet, der (selv) dengang var så kummerlig 
at folk betalte for deres egne ”piratkurser”. Således interviewede 
de kække journalister bl.a. den hedengangne kemiansvarlige Jør-
gen Christoffersen, der allerede dengang lignede sig selv ufatteligt. 
Desværre blev det kun til ganske få afsnit af MOD. Hvorfor, melder 
historien desværre ikke noget om. 
Som man kan se på billederne fra reportagerne, så de to ud til at 
have haft det ganske fornøjeligt sammen. Det tidligere MOK-redak-
tionsmedlem ”NBB” (som var tilstede dengang i 90’erne) udtaler, at 
han syntes det virkede som om at Kamal og Søren var ganske gode 
venner. Det vides desværre ikke om de to stadig ses, men det er noget 
med at gammelt venskab ikke sådan forgår…

Jannie / MOK-red.

P.S.: Kære Søren. Vi ved godt du bliver ked af ovenstående afsløring, men du 
kan ligeså godt lade være med sende os en mail med dit brok, for det er jo 
allerede blevet trykket…

P.P.S.: øøøh nårhja, til de der ikke lige skulle være så skarpe: forsiden er 
photoshop’et….men resten er rigtigt nok.

P.P.P.S.: MOK-redaktionen vil arbejde på, at du snarest muligt vil kunne læse 
alle afsnit af MOD på hjemmesiden.

J.C.

REDAKTIONELT

Husk at næste uges MOK er 
sidste MOK dette semster!
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Forår 2008     
Studievejledningen for Medicin, Uge 22-23 
Dag Dato Telefontid  Træffetid         Vejleder   
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       Rasmus Carter-Storch Medicin 
Torsdag 29/5 1700 – 1900 1500 – 1700       Jonas Vestergaard Iversen Medicin 
Mandag 2/6 1800 – 2000 1600 – 1800       Malene Esager                    Medicin 
Mandag 2/6 1600 – 1800 1800 – 2000       Rasmus Carter-Storch Medicin 
Tirsdag 3/6 1200 – 1300 1300 – 1600       Josefin Eklöf  Medicin 
Onsdag 4/6 1600 – 1800 1800 – 2000       Jesper Marsner Hansen Medicin 
Onsdag 4/6 1800 – 2000 1600 – 1800       Theis Pedersen-Skovsgaard Medicin 
Torsdag 5/6 1600 – 1700 1700 – 2000       Gro Askgaard                    Medicin 
Torsdag 5/6 1700 – 1900 1500 – 1700       Jonas Vestergaard Iversen 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
BRANDING AF FADL
Af Simon Krabbe, stud.med., 
e-mail: simonkrabbe@stud.ku.dk

Jeg deltog på sidste møde i FADL København, og 
jeg blev simpelthen så forarget over det seneste 
vildskud inden for dårlig omgang med FADLs 
kontingentpenge, at jeg er nødt til at forsøge at 
starte en debat.
Det drejer sig om, at der er afsat 86.000 kr til ”et 
projekt om branding af FADL i forhold til ikke-
vagttagere og om, hvordan vi skaber øget værdi 
i medlemskabet for denne gruppe. Gramstrup 
Design og GCI Mannov står for den praktiske 
afvikling af projektet, og der afholdes en work-
shop med deltagelse fra alle tre kredsforeninger i 
starten af juni måned, så der kan være et færdigt 
produkt klar til semesterstart i efteråret”.

Medlemmerne af FADLs Hovedbestyrelse har 
åbenbart et så mangelfuldt organisatorisk talent, 
at de har fundet sig nødt til at betale to reklame-
bureauer for at arrangere en workshop. Jeg synes 
måden man fra FADLs Hovedbestyrelses side har 
valgt at gribe det an på, er elendig af to årsager: 
For det første er det latterligt dyrt, og for det 
andet er det en demokratisk, politisk beslutning, 
hvordan vores forening skal udvikles – FADL 
er en forening, hvor medlemmerne bestemmer. 
Og derfor hører debatten til her, ude blandt 
foreningens mange medlemmer: Hvad vil vi med 
FADL? Hvorfor er vi medlemmer? Hvad går mit 
kontingent til? Er jeg ligeglad?
Som jeg ser det, vil det i sagens natur altid være 
foreningens mål overenskomstmæssigt, at alle de, 
der tager vagter på sygehusene, samt lægevikari-
ater, er organiseret i FADL. 

FADL kunne godt, som Hovedbestyrelsen nu læg-
ger op til, i højere grad henvende sig til lægestuder-
ende, der ikke arbejder gennem vagtbureauet. Det 
er ikke en udfordring rent overenskomstmæssigt, 
men det er alligevel et spændende perspektiv, også 
for foreningens nuværende medlemmer.
Et konkret forslag, som jeg vil fremføre, er at vores 
forening skal engagere sig i at varetage vores 
interesser som lægestuderende. Ikke kun vores 
interesser som vagttagere gennem FADLs vagtbu-
reau og lægevikarer – men i højeste grad på vores 
studie. Studiet er det centrale omdrejningspunkt 
for det at være lægestuderende. Hvis vi turde 
kaste os ud i det, kunne vi fremover med rette 
kalde os Foreningens af danske lægestuderende 
og ikke som nu ”Foreningen af SPV’ere, VT’ere, 
Codanforsikrede og diverse andre”.

Det vil selvfølgelig skabe en helt ny situation, hvis 
det bliver således at Medicinerrådet og Demokra-
tiske Medicinere ”lægges ind under” FADL. Det er 
markant nytænkning, det vil jeg gerne medgive. 
Men på den anden side er jeg sikker på, at FADL 
har et netværk og en organisatorisk styrke – og 
måske til en vis grad en sammenhængskraft her 
på studiet, der er langt større end hvad Medicin-
errådet og Demokratiske Medicinere kan præstere 
tilsammen.

Endelig burde FADL arbejde målrettet på at 
sætte kontingentet så langt ned som muligt. Hver 
en krone man kræver fra medlemmerne skal 
kunne retfærdiggøres. Jeg har fundet de første 
86.000 kr.
Til sidst en opfordring: Tag ansvar selv, hvis du 
er medlem af FADL, eller tænker på at blive det. 
Bland dig i debatten. Stil op til FADLs repræsen-
tantskab til efteråret, hvis du tør, og hvis du vil 
noget. Der er brug for dig.

SVAR PÅ INDLÆG

Kredsforeningens formand Morten Andresen vil i 
næste nummer af MOK komme med et indlæg som 
svar på ovenstående indlæg  

DEBAT

AAAARRRGGGHHH!
Hvad er meningen med FADLs Forlag? Jeg troede 
det var at sørge for gode lærebøger på dansk til en 
rimelig pris..
Men ak, hvor blev jeg fælt skuffet da jeg læste ”Ob-
stetrik og gynækologi – en kortfattet lærebog”, over-
sat fra engelsk eller snarere ”pseudo-danskificeret” 
af Bjarni Øvlisen (autorisation som læge 1957 jf. 
Sundhedsstyrelsens register på sst.dk). Ideen er 
jo sådan set superfin – at oversætte en populær, 
kortfattet engelsk lærebog i gyn/obs til dansk. Ikke 
mindst når de danske alternativer er to større - og 
dyrere - bøger fra Munksgaard eller en ældre, lidt 
for tynd (læs: til sygeplejersker og jordemødre) sag 
fra samme forlag.

Desværre har salgsprisen været førsteprioritet for 
FADLs Forlag, for der er absolut ikke læst korrek-
tur på teksten. Man fristes til at tro at der er sparet 
så meget at hele bogen blot er kørt igennem den 
samme e-oversættelses-maskine som blev brugt 
til ”all your base are belong to us” (søg på dette på 
youtube). Således støder man konstant på engelske 
ord og forkortelser, og hvor det ikke er tilfældet har 
forfatteren/oversætteren, blot sat det pågældende 
engelske udtryk i gåseøjne. Det er ganske enkelt 
ikke til at holde ud at læse. Dog skal det siges at 
bogen fik mig vel igennem eksamen på ganske 
kort tid, men det vækker stadig dyb forundring 
at man har genoptrykt bogen uden lige at få læst 
korrektur på den  af bare et minimum af dansk-
kyndige studerende. 
Som med alle andre bogkøb kan jeg kun råde til 
at man læser et par kapitler (på biblioteket eller 
inden returnering i Bogladen) i bøgerne inden man 
stormer ud og køber den som alle andre køber. Ikke 
at det nogensinde er lykkedes mig, men en god idé, 
ikke desto mindre..

Jakob Thomsen/Mav/ Mok-red.

BOGANMELDELSE OG LYRIK
Chocolate RainSome stay dry and others feel the 
painChocolate RainA baby born will die before the 
sinChocolate RainThe school books say it can’t be 
here againChocolate RainThe prisons make you 
wonder where it wentChocolate RainBuild a tent 
and say the world is dryChocolate RainZoom the 
camera out and see the lie Chocolate RainForecast 
to be falling yesterdayChocolate RainOnly in the 
past is what they sayChocolate RainRaised your 
neighborhood insurance ratesChocolate RainMakes 
us happy ‘livin in a gateChocolate RainMade me 
cross the street the other dayChocolate RainMade 
you turn your head the other way(Chorus)Chocolate 
Rainquickly crashing through your veinshisto-
ryChocolate RainUsing you to fall back down 
again[Repeat]Chocolate RainSeldom mentioned on 
the radioChocolate RainIts the fear your leaders call 
controlChocolate RainWorse than swearing worse 
than calling namesChocolate RainSay it publicly 
and you’re insaneChocolate RainNo one wants to 
hear about it nowChocolate RainWish real hard it 
goes away somehowChocolate RainMakes the best 
of friends begin to fightChocolate RainBut did they 
know each other in the light? Chocolate RainEvery 
February washed awayChocolate RainStays behind 
as colors celebrateChocolate RainThe same crime 
has a higher price to paychocolate RainThe judge 
and jury swear it’s not the face(Chorus)Chocolate 
RainDirty secrets of economyChocolate RainTurns 
that body into GDP Chocolate RainThe bell curve 
blames the baby’s DNAChocolate RainBut test 
scores are how much the parents makeChocolate 
Rain’Flippin cars in France the other nightChoco-
late RainCleans the sewers out beneath Mumbai-
Chocolate Rain’Cross the world and back its all the 
sameChocolate RainAngels cry and shake their 
heads in shameChocolate RainLifts the ark of para-
dise in sinChocolate RainWhich part do you think 
you’re ‘livin in?Chocolate RainMore than ‘marchin 
more than passing lawChocolate RainRemake how 
we got to where we are. (Chorus)

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

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

HVOR?  -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!

NYT fra SundRådet:
Har du 
også din 
bagdel 
kær?

SundRådet har forhandlet en rabat aftale i 
stand med firmaet Kinnarps, som bl.a. leverer 
kontorstole til Panum biblioteket.
Nu kan DU også få dig en super behagelig stol 
at sidde på i timevis, mens du fordyber dig i 
dine bøger.
Ved at kontakte Kinnarps direkte, og ved at 
identificere sig som SUND studerende, opnår 
man indtil videre en rabat på Kinnarps kontors-
tols sortiment på 20%.

Ring til Kinnarps på 70151010 og bed om at 
tale med Susanne, som så personligt vil hjælpe 
dig med at finde den rette stol. Kig på www.
kinnarps.dk for overblik over stol modeller etc.

Vi ønsker god og behagelig eksamenslæsning!

SundRådet inviterer til semesterets sidste SundRåds møde
tir 3. juni kl. 16

i lok. 1.2.20
Vil du høre, hvad der i øjeblikket foregår på SUND?
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 studenterso-
cialt arbejde?

Alt dette, og mere til, kan man få mulighed for eller få noget at vide om,
på tir 6. juni, fra kl. 16, i lok. 1.2.20.
Mangler man et afbræk fra eksamenslæsningen, så kom forbi, drik en kop kaffe og vær 
med til at præge dit studie og studiested.

Vel mødt!

Vil du gerne holdes opdateret med studentersociale/-politiske sager på SUND og automa-
tisk modtage dagsordener til SundRådsmøder?
-Så meld dig ind i SundRådets info grupperum på punkt.ku.dk: sundraadet-info@punkt.
ku.dk
Dagsorden til SundRådsmødet mødet udsendes på denne liste.

•
•
•
•

STUDENTERPOLITIK & ANNONCE

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

304 SIDER 
KR. 648,- 

(VEJL.)

TRAUMATOLOGI
REDIGERET AF CLAUS FALCK LARSEN, JAKOB ROED OG JØRGEN FALCK LARSEN

Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de 

senere år, og dermed er der opstået et behov for en egentlig 

lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes.

Bogen indledes med afsnit om fagets historie og en beskrivelse 

af, hvordan traumebehandlingen er organiseret. Herefter følger 

kapitler om skader i de enkelte organer og legemsområder. 

Kapitler om beredskab, sygepleje-, retslægelige og krisepsykolo-

giske aspekter kompletterer bogen. En mængde gode tegninger 

og fotos illustrerer teksten og letter forståelsen.

Målgruppen er primært læger ansat i afdelinger med traume-

funktion, de præhospitale team samt medicinstuderende med 

interesse for området. Militære institutioner og overbygnings-

uddannelsen for reddere kan også drage nytte af bogen.

Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser 

forskellige procedurer og billeddiagnostiske undersøgelser.



6 BASISGRUPPER

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 22, 2008

Gudstjenesten X: Bønnerne
En særlig del af gudstjenesten udgøres af de forskel-
lige bønner. For mange er det måske et noget fremm-
edartet og uforståeligt indslag, men det er vigtigt at 
holde fat i, at bønner dybest set er det allerenkleste 
forhold mellem menneske og Gud, nemlig en – mere 
eller mindre - direkte henvendelse. Bønner derfor et 
helt basalt udtryk for en tro på, at man ikke selv er 
verdens navle, men at der udenfor en selv er ”noget”, 
som man kan henvende sig til. Bønner foregår i gud-
stjenesten oftest i ord, men kunne også finde sted i 
form af stilhed, og en bøn kan enten foretages alene 
eller sammen med andre.

For at støtte den enkelte er mange bønner formuleret 
i forvejen, så man ikke behøver at bryde sit hoved med 
at finde på de rigtige ord, men problemet med bøn-
nerne opstår måske, fordi mange bønner er formuleret 
LÆNGE i forvejen og i en kontekst, der er temmelig 
anderledes end vores, og på grund af deres alder og 
stil udtrykker de i mange tilfælde ikke længere noget, 
som den enkelte kirkegænger kunne drømme om at 
formulere. En del af kirkens bønner er tænkt som 
fælles bønner og derfor er det praktisk med et fælles 
udtryk, men det kan være svært for kirkegængere med 
meget forskellige baggrunde og forhold til gud, tro og 
kirke, at opleve sig som en del af den fælles afsender 
af bønnen. Men ikke desto mindre er bønnerne vigtige 
dele af den danske gudstjeneste.

Det er en særlig dansk tradition at have indgangs- og 
udgangsbøn. Indgangsbønnen har til formål at samle 
os om gudstjenesten og vi beder om hjælp til at åbne 
os for de ord, som vi skal høre. Tilsvarende afslut-
ter udgangsbønnen hele seancen og vi beder igen 
om hjælp til at vi kan tage de ord, som vi har hørt, 
med os ud i livet efter gudstjenesten. Man mener, at 
det oprindelig var meningen, at menigheden, der er 
samlet i kirken, skulle bede bønnen sammen. Kor-
degnen skulle bare bede for, indtil man havde lært 
den udenad – og det er man altså ikke nået frem til 
selv efter 300 år!

Kollekterne er de bønner, som præsten beder på 
menighedens vegne. Han/hun starter derfor med at 
sige – vendt mod menigheden ”Lad os alle bede!”, og så 
vender han/hun sig mod alteret, og er nu repræsentant 
for menigheden i henvendelsen til Gud – repræsen-
teret ved alteret. Der findes kollekter til hver dag i 
kirkeåret og mange af dem er fra 1500-tallet. Der 
findes dog både ældre og også relativt nye kollekter, 
som præsten kan vælge. Det afgøres lokalt i den en-
kelte kirke, hvor man vil tage kollekterne fra.

På prædikestolen kan præsten bede en kort bøn før 
sin prædiken og efter prædikenen vil man altid høre 
den såkaldte kirkebøn, hvor man beder for kirken 
og verden. Der findes en fast formuleret kirkebøn i 
salmebogen, som mange præster holder sig til, men 
nogen vælger at formulere en kirkebøn selv.

I løbet af gudstjenesten vil man mindst en gang høre 
den mest udbredte kristne bøn, nemlig Fadervor, og 
hvis der har været altergang vil man høre en takke-
bøn efterfølgende. Alt sammen bønner i meget faste 
former, som man – hvis man kommer i kirken med 
jævne mellemrum – vil kunne genkende og finde en 
vis tryghed i.

I den danske gudstjeneste og blandt mange danske 
kristne er der ikke nogen udbredt tradition for mere 
frie bønner; det er der til gengæld i andre kredse, og 
det kan være meget inspirerende at høre andre hen-
vende sig mere frit til Gud. Det kan naturligvis også 
virke overvældende og krævende, men er med til at 
fastholde forestillingen om bønnens primære funktion, 
som henvendelse direkte mellem menneske og Gud. 

TIL SLUT ET MEGET OPDATERET 
BUD PÅ FADERVOR:

Yo - Fatter dér ovenpå! 
Lad bro’s og bitches vide du er Gud dér, 
Lad dit hood blive til virkelighed 
og lad alting blive som du vil have det 
- her i vores hood ligesom det allerede er 
i dit hood dér. 
Yo - Giv os de chips dér vi har brug for i 

dag. 
Dis os ikke for det lort vi har gjort 
ligesom vi har disset andre dér. 
Lad være med at provokér og hér, og befri 
os fra ondskabens magt. 
For du er jo Gud dér, du har magten, og 
vi er nede med dig og vil altid hylde dig 
hér. 
Yo.  

Martin Liechti

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

Alle er velkomne! 

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: SCI-
ENTISM AND THE LIMITS OF 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE

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

SYMS
-generalforsamling

SYMS indkalder hermed til generalforsamling d. 
22/6-2008 kl. 14 i læserum stilhed. Vi samles for 
at fejre den søde eksamenstid og trøster dem, som 
desværre ikke skal til reeksamen til august

Dagsorden:
Valg af ny næstformand
Valg af ny PR ansvarlig
Uddeling af æresmedlemskaber
Evt

At læse er at leve

Gadedrengen fra Havana
Formand for SYMS

I samme drag vil PHILM gerne indkalde 
til generalforsamling en gang om en måneds tid.

Dagsorden:
Valg af formand
Uddeling af æresmedlemsskaber
Evt.

Hej hej

mvh. Rune Hasselager 

HÆMATURI ER HÆMATURI OG HÆMATURI SKAL UDREDES......
Hørt til forelæsninger

"Patienten har dypsnoe"

"Patienten har en kronisk konstruktiv lungelidelse"

"I laver excentriske kontraktioner når I går rundt i bjergene." (Fysiologiforelæsning 3. sem)

"Man laver også excentriske kontraktioner når man kommer gående ned ad gaden og falder i et hul der er 
dækket af noget pap, som at der er nogen der har lagt."

"Så er man glad for at det ikke er ens tarm - medmindre det er."

"Og så trænger man til  at få den fjernet, eller også trænger man til at dø."

"Hvis der er puls og iskæmi så er det jo ligetil, men hvis der ikke er puls, så er man på den - så giver man 
en tablet ASA og så er de raske inden de kommer hjem - også selv om de bor i Brønshøj." (forelæsning om 
myeloproliferative sygdomme, 8.sem)

"Så får man metastaser flere år senere, måske til jul." (Forelæsning om thyreoideacancer, 6. sem)

"Når I nu skal udskrive patienterne så synes de det er forfærdeligt, de kan ikke få vejret og hvad skal der nu 
blive af mit fitnesscenter." (Forelæsning om lungeemboli, 8. sem)

"Har I nogensinde været ude på dermatologisk afdeling på Bispebjerg, ad det er fandme klamt!" (SAU pato, 
8. sem)

"Ikke sandt?!"

"Når man ser en streg skal man støde" 

"Måske er det en afrikaner, ja man kan jo aldrig vide, det kunne være han var afroafrikansk."

"... Er det en let eller en svær diagnose at stille? Ja det er et ledende spørgsmål... Ja, det ved jeg ikke, det 
kan jo lede i begge retninger." 

ANDET GØGL
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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

Sekretariatet lukker den 28. og 29. maj 2008 
Onsdag den 28. maj og torsdag den 29. maj 2008 holder FADLs Sekretariat lukket for ekspe-
dition på grund af personalearrangement.

Vi åbner igen mandag den 2. juni kl. 9.30.

Vores normale åbningstider er:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-12.30 og kl. 13.00-15.00.
Torsdag kl. 13.00-18.00. 
Fredag er der lukket.

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

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

Kommende kandidat

Som medlem af FADL, kan du tegne en RejsePlus 
afbestillingsforsikring som tillæg til din Codan 
Forsikring via FADL. Så er du dækket, hvis du 
pga. sygdom bliver nødt til at afl yse en bestilt 
ferie. Husk, at du skal tegne forsikringen, INDEN 
du bestiller din rejse. 

Send en mail til FADLs Sekretatiat til kkf@fadl.
dk. Husk at oplyse dit navn, CPR-nummer og, 
hvornår afbestillingsforsikringen skal gælde fra.

RejsePlus 

KREDSFORENINGEN & BROK

En klog mand sagde en gang til mig, at jeg var en sur 
gammel mand...
Godt nok tyder min kromosomsammensætning på at jeg 
ikke er en mand, og jeg mener ikke selv at 26 er nogen 
alder, men det første havde han da ret i.

Så i den anledning, og i anledning af, at det er eksa-
mensperiode og alt derfor er meget mere irriterende end 
sædvanligvis vil jeg jeg lige kaste op på jer.

Har I også oplevet at komme cyklende glad og fro (eller i 
hvert fald ikke meget sur) og så cykler der sådan en infam 
kasse-foran-cykel (aka. christianiacykler) og fylder HELE 
cykelstien? Hvis den så bare cyklede hurtigt - men det tyder 
al empiri på er en umulighed for den slags cykler. Hvis de 
er så tunge, at man ikke kan cykle bare tilnærmelsesvist 
ikke-langsomt selv når de er tomme hvorfor i alverden skal 
man så have sådan en røvirriterende kasse-foran-cykel?
Og når nu vi er ved cykelturen, hvad sker der så for lang-
somme cyklister, der tror de kører hurtigt? Kender I det, 
at man overhaler en langsom cyklist (her i eksamenstiden 
let irriteret bare fordi den er langsom)? Og hvad sker der 
så? Jo, man kører da hen og holder i det næste kryds, og 
så når selv samme langsomme cyklist derhen, og kører 
så ganske langsomt lige ind foran én og holder der!! For 
det første holder de så i fodgængerfeltet. For det andet 
skal man, når det så bliver grønt bruge noget der ligner 
15 sekunder ekstra på at overhale dem igen! Og denne 
her adfærd kan fortsætte kryds efter kryds, hvis de er 

typen, der kun kører 
lidt langsomt. Lige 
gyldig hvor mange 
sure øjne man sender 
dem, eller om man 
sparker lidt til deres 
baghjul ændrer de 
ikke adfærd, og éns 
ellers glade og fro 
(eller i hvert fald ikke 

meget sure) humør er inden man når frem reduceret til et 
Ventegodt-når-MOK-har-skrevet-om-ham-agtigt humør!

Men nok om cykler. Der er da masser af andre ting der 
kan genere én når man læser på panum. Den første har 
jeg hørt fra en mand, der sad på et af toiletterne og læste 
et blad, da lyset lige pludselig gik ud. Det sker nemlig på 
panum udenfor almindelig åbningstid - også selvom det 
er inden for bibliotekets åbningstider. Nu har jeg aldrig 
selv været i situationen, men det er da lige til at blive let 
irriteret over alligevel.
Og når vi er ved toiletter, så kan man undre sig over at det 
synes umuligt at lægge ekstra toiletpapir ind på toiletterne 
ved biblioteket (og bygn. 6, red.) om fredagen, så de ikke 
løber tør i løbet af weekenden.
Det bringer mig naturligt videre til biblioteket.... Stilet-
ter!!!! Need I say more? Er det virkelig nødvendigt at 
trampe rundt inde på biblioteket? Og den der trappe! 
Kan det virkelig være umuligt at gøre sådan at den ikke 
knirker helt absurd meget? Nej vel!
Forkølede mennesker på biblioteket er også jævnt ir-
riterende, og burde bare tage og lade være med at pive 
og blive raske. Med mindre naturligvis det er mig der er 
forkølet - så skal folk lade være med brokke sig og gå et 
andet sted hen og læse!
Og så er det pisseirriterende at den store kantine er lukket, 
og at der er andre mig der skal have noget i den lille kantine 
når jeg skal have noget! Jeg hader kø!
Hvilket bringer mig direkte i supermarkedet: Hvorfor står 

man ALTID i den langsommeste kø? Og hvorfor kan nye 
kassedamer ikke bare være hurtige fra starten? Og hvorfor 
bliver de sure når man snerrer af dem over et eller andet, 
der på ingen måde er deres skyld? Og gamle damer er 
bare altid irriterende - men specielt i Netto! Skal man stille 
sig og blokere HELE gangen for bruge syv minutter på at 
vælge hvor mange poser Werther's Echte man mon skal 
købe. Bare fordi de har masser af fritid, og får rabat på 
licens, så skal de fandme ikke rende rundt og være enormt 
langsomme og irriterende!

For at komme lidt af alt det hér irritation i møde, synes jeg 
det ville være formålstjenligt hvis alle lige kunne sætte en 
mærkat på, når de var ekstra irritable. Så ville folk rundt 
omkring dem vide, at de lige skulle passe på.
Så derfor har I her nogle udklipningsdimser til at sætte på 
jer selv på de dårlige dage: 

Mia Joe /MOK.red

BROK
Betændte Røvsure Opkastningers Kommunikationsorgan 

.galde

LÆSER TIL EKSAMEN
- HOLD AFSTAND

MENSTRUATION!!!!!

GGGRRRRRRR!!!!!!
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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 kursusafde-
ling 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 vedkom-
mende.

SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling Hvidovre
Aftenvagter

Kardiologisk afd. Hvidovre Hospital søger 2 engagerede 
SPV´er, som har lyst til at arbejde med kardiologiske 
og almen medicinske patienter. Afdelingen modtager 
akutte patienter, der primært indlægges med hjerte 
problemer. 
Vi er et rigtig godt hold på 8 personer, der dækker af-
tenvagter alle ugens 7 dage fra kl. 14-22. Det er en aktiv 
og nogengange travl afd, hvor der er rig mulighed for, 
at blive god til at lægge venfl on og tage EKG’er og til at 
se og lære noget om akutte hjertepatienter.
Vi er et socialt hold med super hyggelige holdmøder og 
et godt sammenhold.
Holdet hjælper afd. med:

Modtagelse af akutte patienter med praktiske opgaver 
som værditagning og påsætning af telemetri-over-
vågning. 
EKG-tagning.
Blodprøvetagning og venfl on anlæggelse.
Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem.
Almene SPV-opgaver.

Afdelingen tilbyder:
Godt arbejdsmiljø med et dygtigt personale, der er 
rigtig glade for at have os.
Spændende og lærerige vagter. Alt det sjove ved at 
være SPV’er.
1-2 følgevagter som oplæring.
Gode muligheder for træning i både venfl on, blod-
prøve, EKG og telemetri.
Mulighed for adgang til topmoderne motionscenter. 

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist.
Min. kunne tage 4 vagter pr. måned.
Du skal min. have 300 SPV-timer, gerne fl ere.
Det forventes, at du er på holdet i en længere peri-
ode.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Vi søger 2 nye på holdet med start fra d. 1. juli med 
oplæring i juli måned. 
Så har du lyst til at arbejde på en travl, men lærerig 
afdeling, og vil du være en del af et velfungerende hold, 
så er dette holdet for dig.

Ansøgningsfrist: Den 10. juni kl. 10.00. ansøgningen 
sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Ledige 
hold – Mærket ”Hold 1505”.

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

VIKAR FOR SYGEPLEJERSKE TIL 
ALMEN PRAKSIS
Èn eller fl ere lægestuderende søges som vikar for syge-
plejerske i lægepraksis på Nørrebro i perioden 30. juni 
til 9. august.
Du vil arbejde sammen med 4 læger og 2 sygeplejer-
sker.
Arbejdstid efter nærmere aftale.
Løn efter overenskomst med FADL.
Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: så snart som muligt, via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer - ledige hold – mærke ” Nørrebro”
Ring evt. og hør nærmere på 35 85 55 58
Lægerne 
Nørrebrogade 220
2200 København N

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 dialysebehandlinger 
på kroniske patienter. Dette indbefatter selvstændig vur-
dering af væsketræk, overvågning af patient, IV-medicin-
ering, 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 30. maj 2008 kl. 10.00 Via - www.
fadlvagt.dk – ledighold – mærke ”hold 1006

For yderligere spørgsmål, kontakt Astrid Bruun ab@fadl.
dk 35245408.

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

NYT HOLD 1706 
GLOSTRUP SKADESTUE 
Aften og Nattevagter
Glostrup skadestue søger 2 FADL - vagter som  læges-
ekretærer.
Holdet skal dække 60 vagter over en 12 ugers plan, ca. 
20 vagter pr. måned.
Arbejdstiden: alle ugens dage, aften og nattevagter. 

Arbejdsområder som lægesekretær på Glostrup 
skadestue:

Varetage den akutte telefoniske visitation efter givne 
retningslinier.
Skrive skadesjournaler og dokumentation i forhold til 
afdelings standarder.
Modtagelse af patienter i samarbejde med den 
visiterende sygeplejerske, registrere administrative 
oplysninger m.m.
Div. Registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb.
Rekvirere div. undersøgelser og prøver m.m.
Primære opgaver vil være administrative lægesekretær 
opgaver, men Ad hoc opgaver på behandlingsstuerne 
kan forekomme.

Krav: 
Du skal kunne håndterer stressede situationer 
Have gode skrive egenskaber 
SPV timer minimum 200 timer
Skal have bestået 3. semester
Du skal have et gyldig akkrediteringskort

Der afholdes ansættelsessamtaler på Glostrup 
skadestue.
Ansøgere med fl est antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Oplæring: Du vil modtage en grund oplæring i afdelings 
procedurer inden holdstart.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
Løn: SPV-holdløn

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk 
(København – tilmelding til hold)

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeple-
jerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 eller mail 
go@fadl.dk

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

TIL DIG DER STADIG MANGLER!!!!  
-  VIGTIGT   
Som alle ved skal Stamkortet have nyt udseende. 
Selvom deadline for at forny brandtesten var den 18. maj 
er det langt fra alle der har overholdt den!
DERFOR – kom nu ud af hullerne og få taget testen. Har 
du ikke taget testen i maj måned i år – skal du ind og tage 
testen (uanset hvornår du gjorde det sidst). Find genvejen 
på www.fadlvagt.dk
Årets sidste deadline er søndag den 8. juni 2008.
Fra næste år vil brandtesten kun være åben i perioden 
01.05. – 18.05. 

Dvs. at alle vagttagere hvert år skal forny brandtesten 
indenfor dette tidsrum, hvorefter der så vil blive udskrevet 
nye stamkort som vi så sender til jer.

VAGTBUREAUET
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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 helligdage. 
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.

LÆGERNE I SMALLEGADE 
Søger en vikar for sygeplejerske i juni måned.
Dagene det drejer sig om er, 11,12,16,17,19,23,24,25 og 
30. juni samt den 1. juli.
Arbejdstiden:

Mandag og tirsdag kl. 8-16
Onsdag kl. 13-19
Torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-15

Krav:
8 semester
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfristen: Så hurtigt som muligt, via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer -ledig hold – mærke ” 
smallegade”.
Vil du vide mere så kontakt Lægerne Smallegade 2, 6 sal, 
2000 Frederiksberg.
Tlf. 3810 4410

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-
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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 30.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

1607
STIKKERHOLD PÅ HILLERØD 
SYGEHUS SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER. 
Ansøgningsfrist: Fredag den 8/8-2008 kl. 10.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
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. sep-
tember 2008. Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på 
Hillerød 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 semestertrin).
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.dkeller 
tlf. 61668406. 

SOMMER LÆGESEKRETÆRHOLD PÅ 
AMAGER SKADESTUE  
Amager skadestue har i sommerperioden fra 1/6-08 til 
31/8-08 behov for ekstra hjælp. 
Arbejdstiden vil hovedsagligt være aften- og nat-
tevagter. 
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

Krav: 
 Det forventes at du behersker blindskrift nogenlunde 
og har rutine i skriveopgaver
SPV timer minimum 200 timer.
Skal have bestået 5. semester.
Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen kort tid 
efter ansøgningsfrist.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som 
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planlægges individuelt og afvikles hurtigst muligt i 
juni/juli måned.
Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk 
– København – Tilmelding til hold”1007”
Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeple-
jerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk

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 30. Juni 2008 via www.fadlvagt.dk 
– ledige hold- mærke ”privatpraksis Kastrup”.
Henvendelse om stillingen rettes til Lægerne, konge-
lundsvej 434, 2770 Kastrup tlf. 32530998

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 assisterer læge ved EMG un-
dersøgelser
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 flere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV-holdløn 

Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af klinisk 
neurofysiologisk kliniks ledelse.
Ansættelsessamtaler vil finde 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
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PRISUDDELING FRA DET 
MEDICINSKE SELSKAB I 
KØBENHAVN
Det Medicinske Selskab I København uddelte den 
11.marts 2008 legater til de 3 bedste OSVAL-II 
opgaver forsvaret  ved Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på Københavns Universitet i 2007. Stud.
med. Martine Aabye  modtog 1. prisen på 10.000 kr 
for opgaven ”Forbedring af diagnostik af tuberku-
lose (TB) i et HIV- og TB-endemisk område syd for 
Sahara, stud.med  Neha Mathur fik 5.000 kr for 
opgaven ”Immunomodulation by Metallothionein-
derived peptides following traumatic barin injury in 
rats” og stud.med . Maj-Brit Åstrøm fik 3.prisen for 
opgaven ”The BDNF response to exercise” 
Opslag vedr. ansøgning til OSVAL-prisen 2008 
har tidligere været opslået i MOK og gentages 
nedenfor:

DET MEDICINSKE SELSKAB I 
KØBENHAVN OSVAL PRIS 2008 
Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
OSVAL-prisen i 2006, som uddeles en gang årligt 
til medicinstuderende ved Københavns Universitet, 
der gennem OSVAL2 opgaven har vist udprægede 
videnskabelige evner.
Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til 
formål at styrke interessen for videnskabelig fors-
kning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens 
fremskridt samt at virke for den offentlige sundhed-
spleje. OSVAL-prisen vil derfor blive uddelt til forfat-
teren af de OSVAL2 opgaver, der det forløbne år på 
bedste vis har bidraget jf. selskabets formål.

Prisen består af en 1. pris på 10.000 kr., en 2. pris 
på 5.000 kr. og en 3. pris på 3.000 kr. samt til alle 

prismodtagere Egon Matthiesens børnebog: Aben 
Osvald.

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen 
indsendes af forfatteren til Det Medicinske Selskab i 
København, Domus Medica, Trondhjemsgade 9, 2100 
København Ø, att.: Werni Lindegaard (wl@dadl.dk) 
inden den 1. juli 2008. Foruden selve opgaven skal 
der vedlægges et kort dansk resumé på max 300 
ord, egnet til offentliggørelse samt et kort CV fra 
ansøgeren. For at komme i betragtning skal opgaven 
være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i 
året for indlevering.

Vinderne forventes at præsentere deres projekter ved 
et 10 minutters foredrag i Det Medicinske Selskab i 
København (www.dmsk.suite.dk) i forbindelse med 
selskabets møderække.

STELLATE STELLAS 
FORNEMMELSE FOR SYND 
-DEL 14

Kære dagbog

I dag beretter jeg for 14. gang. Den 
opmærksomme læser vil måske erindre 
at sidste gang jeg skrev, var 12 gang, 
men ingen har lyst til at berette om en 
uheldssvanger 13 episode. Ikke desto 
mindre vil jeg nu berette om en fredag 
med basisgruppemøde og parmiddag, 
der fik en helt uventet afslutning.
Det er endelig lykkedes mig at finde 
ud af, hvornår SYMS holder arrange-
menter. Jeg har derfor hele ugen været 
spændt på, hvordan mit første møde 
med basisgruppen skulle gå fredag. 
Vi mødtes foran bib kl. 16 med hver 
vores yndlingsbøger under armen. 
Vi tog  jernhesten til Nyhavn, som 
faktisk er meget gammel og på smuk 
vis udgravet af svenske straffefanger. 
Her ventede en maritim oplevelse, hvis 
lige jeg ikke har set. Det stolte skib 
Hyrdinden fra les bateaux du Netto 
lagde til kaj med den største maritime 
læsesal jeg har set til dato. Vi stævnede 
ud placeret lateralt sinister i båden 
med notepapir og bog slået op. Det 
var utrolig rart at se så mange andre 
herlige studerende der bare elskede at 
læse igennem under selv de vanskel-
ligste forhold. Denne tur må i sand-
hed siges at være en svær omgang. 
Vi måtte kæmpe med skumsprøjt, 
søstjerner og vind og var det ikke for 
de andres venlige udlån af køkkenfilm 
til at dække bogen var det endt i en 
ren SYMS katastrofe. Ikke nok med at 
vi måtte kæmpe med omgivelserne 
blev bådens brug også en modspiller. 
Lateralt dexter i Hyrdinden sad en 
hel polterabend der absolut ikke var 
interesseret i at skabe et studiemiljø 
med plads til fordybelse. Til alt held var 
der tale om en samling af døve festlige 
mennesker, så nok skejede de ud, men 
støjniveauet var acceptabelt til ”let” 
læsning. Et højdepunkt på turen var 
ubestridt, da SYMS for-manden i 

forbindelse med passagen af Dan-
nebrog kippede med flaget. Som alle 
med ordentlig dannelse ved, skal der i 
det maritime miljø altid besvares et kip, 
hvis man er et orlogsskib. Det glemte 
de stolte sømænd ej et sekund og de 
sprang ned til hækken og kippede 
tilbage. Jeg tager det som et klart 
udtryk for at Dannebrog, Kongehuset 
og hele det danske land støtter de 
stolte SYMSere. Mine tanker gik i et 
par korte syndige sekunder væk fra 
Holes og til brudeparret. Jeg glæder 
mig til at sidde 
med bøgerne 
på bordet og 
med et halvt 
øje følge Jokkes 
splejsning med 
den ”fransk-
givende” prins-
esse.
Heldigvis var vi 
tilbage i Nyhavn 
allerede lidt i 6. 
Jeg skyndte mig 
at sige farvel til 
SYMS og skynde 
mig af sted, thi 
Karsten havde 
lovet at lave lækker middag sammen 
med en kammerat og hans kæreste. 
Drengene havde lovet at stå for maden, 
hvis jeg tog vin og landbrød med til os-
tebordet. Jeg glæde mig usandsynligt 
meget til at se lækkerierne.
Da jeg ankom simrede en enkelt gryde 
herligt på komfuret mens ovnen kørte 
på fuldt blus. Jeg tænkte, at nu kom 
der vel en lækker sommer-ovn-pas-
taret. Jeg lettede på låget til gryden og 
så ganske rigtigt en liflig hollandaise 
sovs, der buldrede løs. Det passede fint 
til forventningen og på bordet stod 
også en kølig Chardonnay [ka’don’aij]. 
Jeg og Karstens vens kæreste Pernille 
satte os ved bordet og smalltalkede 
over vinen mens Karsten og hans ven 
Philip hentede diverse hemmeligheds-
fulde poser fra fryseren. De havde 
virkelig forberedt det helt store!
Så skete det endelig og de 2 drenge 
kom dansende med hver deres fad hen 

til bordet. De havde i dagens anledn-
ing iført sig kokkehuer og forklæder 
med det klassiske motiv nøgen græsk 
statue. Jeg må blankt erkende, at det 
der kom, ikke lige var det forventede. 
Foran os stod en omgang Hollanda-
isesovs, indbagte rødspættefilletter 
med henholdsvis rejer og asparges 
og dertil kartoffelkugler. Drengene 
tog straks fra fadet og søbede det 
hele ind i et tykt lag af hollandaise. 
Pernille og jeg kiggede på hinanden 
og rynkede næsen. Vi tog lidt for ikke 

at skuffe drengene, 
m e n  i m p o n e r e d e 
var vi ikke. Efter et 
par minutter løftede 
Karsten glasset, sagde 
skål og spurgte med 
hollandaise i mundvi-
gen om ikke det bare 
var total i orden mad. 
Pernille og jeg endte 
med at komme med 
en slet skjult hentydn-
ing om at drengene 
nok ikke ville få job på 
michelinrestauranten 
NOMA, men rettere på 
den lidet flatterende 

Carcinoma.
Jeg må ærligt sige, at jeg glædede mig 
til ostebordet. Jeg hev landbrødet og 
vinen frem fra tasken og foreslog vi gik 
videre til osten. Karsten og Philip fors-
vandt ud i køkkenet og vendte tilbage 
med en kurv med skåret brød og en 
osteplatte. Igen blev jeg slemt skuffet, 
da jeg så at mit brød fra taffelbays 
konditori skulle ofres med en fløde-
havarti, en pakke toastost og en græsk 
feta i tern. Stemningen omkring bordet 
mellem maskulinum og femininum var 
på vej mod det absolutte nulpunkt på 
-273,16°C. Karsten forsøgte at bløde op 
med et forslag om en god gammeld-
ags omgang par-trivial. Det løsnede 
lidt på mit og Pernilles smilebånd og 
efterhånden var der ikke andet at gøre 
end at grine af det hele. Philip hentede 
spillet, mens Karsten hentede Cola. Da 
colaen kom på bordet gik der sport i 
den. De 2 drenge var helt uden for 

rækekvidde og inden vi havde fået 
slået et enkelt slag med terningen 
og svaret på et eneste spørgsmål var 
drengene i gang med et væddemål 
om 1,5 l Cola på tid. Det skal siges, at 
Karsten og Philip kendte hinanden fra 
Livgarden og allerede dengang havde 
de været meget konkurrencemindede 
mht. sodavand. Jeg fik stukket en 50-
kroneseddel i hånden og blev sendt i 
7-eleven efter rp. 2 * 1,5 l cola right PN 
til brug for væddemålet. De to kom-
petanter sad overfor hinanden. Jeg 
må ærligt sige, at jeg helst bare ville 
have spillet et hyggeligt spil og holdt 
Karsten i hånden, men sådan skulle det 
ikke gå. De gik i gang og efter 5 minut-
ter måtte Philip rejse sig fra bordet og 
bevæge sig rundt mens cola løb ud 
af næsen på ham. Karsten udnyttede 
dette til at drikke en ordentlig slurk 
forud. Philips udseende med colanæse 
fik dog Karsten til at grine så meget at 
han fik colaen i den gale hals og endte 
med at kaste ca. 1 l cola + hollandaise 
+ rødspættefilet op over min taske 
med alle mine lærebøger… Heldigvis 
havde jeg ikke fjernet filmen fra SYMS 
arrangementet. En klog mand, min far, 
har engang sagt at intet er så skidt at 
det ikke er godt for noget. Dette må 
siges at gælde her.
Karsten tabte dysten eftersom han ikke 
fik alt colaen i maven og Philip luntede 
sejren i mål. Karsten var utrolig skuffet 
over sin præstation og Philip var en 
hoverende type. Karsten blev nedtrykt 
og ytrede ønske om at komme hjem 
og fjerne brækket fra sine nye sko 
han havde haft stående i gangen ved 
siden af min taske. Jeg forbarmede 
mig og tog min storræbende kæreste 
med hjem. Dette skulle have været 
en hyggelig aften med parmiddag. 
Jeg håber at jeg en dag langt ude i 
fremtiden vil kunne tænke tilbage på 
denne dag og trække på smilebåndet 
for lige nu er det absolut ikke sjovt at 
fjerne ildelugtende madfilm fra min 
elskede Hole’s.
FaRvElLeR og QnuZzZzZz

Stella

VIKAR FOR SYGEPLEJERSKE/ 
SO-SU-ASSISTENT SØGES TIL 
ALMEN PRAKSIS PÅ FREDE-
RIKSBERG. 
Vi er 4 læger, 1 sygeplejerske, 2 so-su-assistenter 
og 1 turnuslæge, i en velfungerende praksis med 
et godt socialt miljø. 
Vi søger en stud. med. til at vikariere for syge-
plejerske/ so-su-assistent fast hver fredag fra kl. 
9-14 og hver anden onsdag (lige uger) kl. 14.30 
til 18 samt som tilkaldevikar ved sygdom og i 
ferieperioder.
Dit arbejde vil primært bestå i at besvare tel-
efonopkald, booke tider og forny recepter. Desuden 
mulighed for egne patientkontakter / foreby-
ggende arbejde, lettere laboratorieanalyser samt 
sekretæropgaver. Arbejdet giver et godt indblik i 
primærsektorens arbejdsgang, rutiner omkring 
prøveindsendelser og giver desuden stor mulighed 
for at bruge din viden indenfor almen medicin.

Studerende der har bestået 5. semester fore-
trækkes. 
Kendskab til Darwin er en fordel men ikke en 
betingelse. EDB på brugerniveau. 
Tiltrædelse snarest. 
Løn i henhold til gældende overenskomst med 
FaDL.

Skriftlig ansøgning eller spørgsmål vedrørende 
stillingen til: 
Lægerne
Falkoner Allé 63, 1. sal.
2000 Frederiksberg 
Tlf.: 3819 8210
e-mail: p02000b_akv@darwin.dk

ANNONCER
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HAR DU ET LEDIGT VÆRELSE
-og vil du have et pust fra den store 
verden?

KØBENHAVNS UNIVERSITET
søger værelser per 1. august og 1. september 2008 
i cykelafstand fra universitetet.
Det Internationale Kontor formidler boliger til
udvekslingsstuderende ved Københavns Uni-
versitet.
Vi søger møblerede værelser med adgang til 
køkken
og bad for et semester eller to. Den samlede 
månedlige
husleje inkl. vand, varme og el bør ikke overstige 
2.800 kroner.

Skriv til os for yderligere
information, hvis du er interesseret i at udleje:
int-housing@adm.ku.dk
Eller læs mere på
 www.international.ku.dk

Med venlig hilsen
DET INTERNATIONALE KONTOR

I ANLEDNING AF MÆNDS 
SUNDHEDSUGE AF-
HOLDES SYMPOSIET:
Mænds sundhed, familie- og arbejdsliv

Tid: Torsdag, d. 12. juni kl. 13-16
Sted: Rigshospitalet
Deltagelse er gratis.
Folder med program samt information om sted og 
tilmelding kan downloades på
www.sundmand.dk. Her kan du også læse mere 
om hele Men’s Health Week 2008.

NAMASTE 
NEPAL!
Namaste!!  Wel-
come to Nepal!! 
Taxi, taxi mad-
ame?? Katmandhu 
guest house??
Vi er lige ankom-
met til  smukke 
Kathmandu efter 
en 32 timer flyr-
ejse.  Det er 32 
grader og luften 

indeholder alle mulige eksotiske dufter og lyde 
(mest tutande biler!). Aftenen tilbragtes med två 
søde medicinstuderande som vi har været heldige at 
starte et projekt sammen med. Det viser sig at vi på 
vær sin side af jordkloden har tegnet på det samme 
logo som skal repræsentere hvores projekt. Its meant 
to be!! Hva er det så for projekt vi skal lave i landet 
med de høje bjerge? 

Projektidén kom for et år siden når Mie var i Nepal 
og blev inspirered af dette fantastiske land. Hun tog 
kontakt med de medicinstuderende i Nepal og deres 
entusiasm fangede Mie at ta horn i sagen at starte 
op et pilot projekt gennem DUF. De neaplesiske 
medicin studerende havde rigtigt mange idéer til 
pilotprojekt og den vinende ideén blev undervisning 
af skolebørn i førstehjælp ude i landsbyer hvor ikke 
læge hjælp er let tilgæninglig. Så her opstod den nye 
undergruppe i IMCC, nepal-projektet, som nu skal 
fomidle kontakter med just Nepal.

Efter mange timers hårdt arbejde at få ihop en an-
søgning til DUF som ville øverbevise dem om at vores 
idé var en fantastisk idé, fik vi vores pilot projekt 
godkendt. Wihooooo! Dette medførde at vi, Mie og 
Cecilia, tog en tur til Nepal for at starte op projek-
tet. Vi mødtes af otroligt motiverede og engagerede 
studenter som gjorde hvores ophold uforglemmeligt. 
Hele hvores ophold var bygget op om et tre dages 
seminar i første hjælp, hvor vi bidrog med alternative 
måder at undervise på og andet sjov og ballade (bla 
ballon dans og teatersport). Det var meget interes-
sant at introducere de nepalesiske studenter til bla 
kropsspråk og stemmebrug då dette bryder mod deres 
normale undervisnings normer. Vores nepalesiske 
partner organisation imponerede på os på alle punk-
ter, specielt deras fantastiske smil som altid fandes 
på deres læber og der gik sjældent mer end en dag 
hvor vi ikke dansede og sjøng nepalesiske sange ude 
på grasplanen (vi kan nu tre sange på nepalesisk g de 
kan nu sjunge Peder Edderkop:). Nepal kom virkelig 
under huden på os!
Vi er nu hjemme i Danmark igen, men en del af 
hvores hjerter er stadigt i Nepal. Rejsen har virkelig 
styrket båndene mellem vores grupper, og i denne 
sekund er hvores nye venner i Nepal ude og under-
viser skolebørn i den utroligt vigtigt kundskap som 
første hjælp er. Fremtiden er lys for nye projekter 
med Nepal og vi håber at fler på skolen er int-
resserede i at arbejde i vores gruppe. I kan læse mer 
på IMCC hjemmesiden(www.imcc.dk/nepalprojektet) 
eller kontakte ceciliani@stud.ku.dk. 

Namaste!
Mie og Cecilia fra nepal-projektet

STUD. MED.’ER SØGES TIL AL-
LERGI OG LUNGEKLINIKKEN, 
HELSINGØR OG HELLERUP 
SNAREST.
Vi er: Et team bestående af to speciallæger, to pro-
jektsygeplejersker, en sekretær og stud. med.
Vi satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medar-
bejderne og os selv samt et godt arbejdsklima. 
Vore stud. med.’er bliver læger og vi udvider ak-
tiviteten nu. Stud. med. på alle semestre søges, da 
oplæring finder sted.
Sted: Sct. Olaigade 39, 1. sal, 3000 Helsingør 
(tirsdag – torsdag)
Tlf. 49 70 22 16 tirsdag – torsdag 9-11 og 13-14

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med udgang-
spunkt i overenskomsten med FADL. Lønnen 
svarer til en ventilatørløn, nemlig grundsats 
dagløn 132,65 + pension 3,58 = 136,23 pr. time. Der 
gives også løn for 1 times transport hver vej, altså 
i alt 2 timer ekstra pr. vagt. Transportudgifterne 
kan trækkes fra i skat jf. Skats regler.
Udfordrende arbejde med direkte patientkontakt 
og kliniske undersøgelser indenfor specialerne 
allergi og lungesygdomme primært lungefunk-
tionsundersøgelser, hudpriktest, provokationer og 
arbejdsfysiologisk test samt forefaldende arbejde. 
Forskning er mulig og oplæring finder sted.
Klinikken er indrettet med moderne apparatur 
og IT værktøj, herunder elektronisk journal og 
intranet.
Vi ønsker: Stud. med.’er, der kan arbejde 
selvstændigt og i et selvafløsende team. Du skal 
være meget omhyggelig og have en god patientkon-
takt dvs. du skal kunne lide patienterne og du 
ønsker en uddannelse, såvel klinisk som videnska-
beligt. Du er frisk og kan tage et nap med tirsdag, 
onsdag og torsdag mellem 8.30 og 15.30.
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk, hvor du 
finder stillingbeskrivelsen eller ring.

VIL DU UNDERVISE ANDRE STU-
DERENDE 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. 
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.   

Ansøgningskrav: Bestået 5. semester. 
Ansøgningsskemaet kan hentes på www.bmi.ku.dk 
eller udleveres på BMI, bygning 12.6.8-10. 
Ansøgning stiles til: Eva Helsing. Studiesekretaria-
tet. Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, 
Blegdamsvej 3c, Lokale 12.6.8-10, 2200 København 
N. Mærk kuverten ”Undervisningsassistent”. 
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 under-
viser Henriette på mail: rysse@stud.ku.dk eller 
tlf.: 29848437.

STUDENTERMEDHJÆLP 
SØGES!
Det Internationale Kontor ved Københavns Univer-
sitet søger en studentermedhjælper til ansættelse 
per 16. juni 2008 eller snarest derefter. Vi behøver 
hjælp til at syne kollegieværelser ved fraflytning 
og praktisk forefaldende arbejde på kontoret og 
kollegierne.
Dine opgaver bliver:
· Være til stede ved fraflytning og indflytning og 
udarbejde rapporter 
· Foretage småreparationer af møbler, samling af 
nyindkøbte møbler
· Opsætte lamper og andre småopgaver af praktisk 
karakter
· Hjælpe med at møblere nye kollegieværelser
· Bistå receptionen med telefonpasning efter 
behov
Kvalifikationer:
Vi ønsker en selvstændig studerende med prak-
tisk håndelag og interesse for internationale 
studenter. 
Gode engelskkundskaber er nødvendige. Det er en 
forudsætning at kunne få noget fra hånden i en 
ofte meget travl hverdag. Det er derfor vigtigt, at 
du er effektiv, har ordenssans og overblik. Det er 
endvidere nødvendigt, at du er fleksibel med hensyn 
til arbejdstider og har let til smil og venlig betjening 
af udenlandske studerende.
Ansøgere fra alle uddannelsesinstitutioner er 
velkomne til at søge.
Vi tilbyder:
· 7 timers arbejde om ugen (én fast ugedag).
· I spidsperioder kan timetallet være 14 timer 
fordelt på to faste dage
· Løn efter gældende overenskomst
· Vores boligkoordinatorer vil selvfølgelig sørge for, 
at du får den nødvendige oplæring
· En selvstændig og afvekslende arbejdsdag i et 
dynamisk kontor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til boligkoordinator Søren Kjær Nielsen tlf. 35 32 
41 12, e-mail smkn@adm.ku.dk. For yderligere 
information om Det Internationale Kontor se www.
international.ku.dk  
Ansøgning, bilagt kopi af karakterudskrift samt evt. 
udtalelser skal være modtaget på Det Internation-
ale Kontor senest fredag d. 30. maj 2008 kl. 12.00. 
Ansøgningen sendes til Det Internationale Kontor, 
mærket ”Studentermedhjælp til bolig” Fiolstræde 
24, 1010 København K.
Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 24 med 
ansættelsesstart fra d. 16. juni.
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Vi åbner klubbens døre med en 
velkomstdrink og herefter byder 

programmet på live-band, dj’s der spiller 
op til havefest i Atriumgården og så er 
der selvfølgelig pyntet ekstraordinært 

festligt op til sommerfest.

Vi, i studenterklubben, vil gerne fejre alle, der er 
blevet færdige læger i 2008 med den årlige

Pumpefest
Tirsdag d.1.juli fra kl.21

Kandidater er velkomne til at medbringe en gæst, men 
for at sikre sig indgang, skal kandidaterne sende en 

mail til pumpefest@punkt.ku.dk, hvor der skrives navn 
og evt. +gæst. Du/I vil da blive skrevet på gæstelisten 
og er hermed sikret indgang. Eneste krav er at I an-

kommer inden dørene lukker kl.24. 

Hvis I kender nogle af de læger, der blev færdige 
denne vinter, må I meget gerne fortælle dem, at de 

naturligvis er inviteret selvom de muligvis ikke får et 
brev med posten - det har vist sig nærved umuligt at få 

fat i deres adresser.
Alle andre studerende på Panum er også velkomne, 
men da er det efter først-til-mølle princippet, hvor 

dem, der kommer først, kommer ind. 

Vi håber at se jer til en fantastisk kandidatfest

Studenterklubben

I aftenens løb vil den legendariske 
pumpe også blive uddelt til 

årgangens mest studenteraktive 
kandidat.

PUMPEFEST


