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Eventyret er begyndt
Find din indre prinsesse, prins eller heks frem 

og lev lykkeligt til din semesterstartsfest's ende

Lørdag d. 13 september
i studenterklubben a.k.a. det magiske slot, 

hvor alverdens fortryllelser og trylledrikke vil tryllebinde dig hele aftenen.

pris 50 kr
billetter kan købes i studenterklubben mandag til fredag i åbningstiden.

fra torsdag kan der købes billetter til venner

dørene åbner kl 22 og lukker kl 24.00,
og mellem 22 og 23 er der happy hour

festen fortsætter til kl 5 
eller sidste frø er stående........
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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 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:

Onsdag:  Verden går under (jf. s. 19)
  MOK nr 2, årgang 41 udkommer

Torsdag: Præstens strikkecafé
  SIMS månedsmøde kl. 16 i lok. 9.2.3.
  FADL Repræsentantskabsmøde kl. 16 i det nye 
  mødelokale på Blegdamsvej 26.

Fredag: Campus Festival fra kl. 14. Husk billet! Se 
  bagsiden

Lørdag: Semesterstartsfest kl. 22 i klubben, se 
  forsiden

  

Søndag:
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  IMCC nepal møde kl. 16.15 i lille mødesal
  

Tirsdag: IMCC Infodag kl. 12-14 ved LU
  PIT infomøde kl. 17 i lille mødesal

Denne  redaktion

MOK

vikar:
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, 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

MOK præsenterer:

Ugens Faglige quiz
Utallige læsere har i tidens løb kontaktet 
MOK-redaktionen for at få mere medi-
cofagligt indhold i ugeskriftet. Dette har 
redaktionen valgt at efterkomme ved 
hjælp af en ugentlig quiz, hvor man både 
bliver klogere og samtidig har det sjovt. 
Vi har derfor valgt et setup, hvor vi kort 
beskriver en sygdom eller et citat fra 
en af de mange dejlige bøger på dette 
studie, som I så har indtil mandag kl. 
12 at besvare/ gætte og vinde en fl ot 
præmie i form af den traditionelle fl aske 
kirsebærvin.

Ugens sygdom kan beskrives med 
følgende ord:
”En vedvarende voldsom sammentry-
kning af et bestemt hudområde med-
fører intravaskulær erytrocytdestuktion. 
Fænomenet er kendt hos f.eks. mara-
tonløbere, karatedyrkere og bongotrom-
mespillere.”

Hvis du har et bud på hvilken sygdom, 
der er tale om så send en mail til: 
mok@mok.info mærket ”quiz” i 
emnefeltet.

mvh. Wilhelmsen
/ Vikar på MOK-redaktionen

Tak for lort
I sidste uge skrev jeg, at en bunke stu-

denterorganisationer på Panum var blevet 
reddet fra et utidigt fl yttecirkus pga. noget 
skimmelsvamp. Sagen var, at dekanatet på 
grund af lokalemangel gerne så at FADL’s 
hovedforening, Medicinerrådet (MR), Sun-
drådet, IMCC, MOK (herunder Scorebogen 
og Philm), GIM, PUC, SIMS samt KultMed*  
frafl yttede deres lokaler på kemi- og van-
dregangen, og rykkede ud i nogle barakker 
ved parkeringspladsen. 

Efter afsløringen om det uholdbare indek-
lima i disse barakker, troede vi at den hellige 
gral var velbevaret, og at vi kunne blive 
boende i vores lokaler, indtil det nye stu-
denterhus var færdigt i slutningen af marts 
næste år. Men ak… et par dage efter sidste 
uges MOK-deadline kom så dødsstødet. Det 
kære dekanat, med fakultetsdirektør Arnold 
Boon i spidsen, gav alle grupperne mellem 
1 og 2 ugers frist til at frafl ytte lokalerne, og 
rykke over i den gamle sygeplejeskole på 
Nørre Allé. FADL og Sundrådet(herunder 
MR) fi k besked på at frafl ytte lokalerne senest 
tirsdag d. 9/9, hvilket også er den dag MR af-
holder bogmarked. Dette er heldigvis blevet 
udsat til torsdag d. 11/9. Vi her på MOK har 
ærbødigst fået lov til at lave ét sidste MOK i 
vores lokale næste uge, og skal således fl ytte 
d. 16/9… Så hvis MOK # 4 ser underligt ud, 
eller måske slet ikke udkommer, er det fordi 
vores data er gået tabt i fl ytterodet. 

Lokalerne som Sundråd og MR frafl ytter 
skal vist bruges til noget IT. FADLs lokaler 
skal efter planen reetableres som under-
visningslokaler. De som kender til opbyg-
ningen af lokalerne, vil vide at der max vil 
kunne vindes to undervisningslokaler på 

dette. To undervisningslokaler der vel at 
mærke er beliggende ovenpå kantinen, 
som jo som bekendt er under renovering. 
Ja, det er altid rart med et ikke alt for stille 
undervisningsmiljø; Personligt havde jeg 
den glæde af at have undervisning på kemi-
gangen forleden, hvor jeg ikke kunne høre 
halvdelen af hvad underviseren sagde pga. 
byggestøj.

Hvad MOKs, IMCC’s og de andres lokaler 
skal bruges til står hen i det mere uvisse. Der 
er i hvert fald ikke plads til undervisning, så 
det er ikke det de skal bruges til. Læserum 
bliver det heller ikke, for disse bliver i forvejen 
inddraget til personale og kantinevarer, til 
stor ærgrelse for mangt en studerende yngre 
medicinstuderende. Der har tidligere været 
tale om kontorer til administrativt personale, 
så det er formentlig det der kommer ud af 
det. Vi skulle også hilse at sige, at MOKs lokale 
i øvrigt er et rart lille lokale, og der er lige 
blevet pudset vinduer, så du skal nok blive 
glad for det, hvem du end er..

Én ting man kan undre sig over er, hvorfor 
det skal gå så fandens hurtigt?! Hvad er det 
der er så vigtigt at få plads til, at det ikke kan 
vente til marts, hvor vi alle sammen alligevel 
skal fl ytte til nye lokaler i en (forhåbentlig) 
permanent bolig? Er det fordi de studerende 
er så lette at fl ytte rundt på, at man ligeså 
godt kan gøre det to gange indenfor et halvt 
år…? Heldigvis har dekanatet hyret en bunke 
flyttefolk som kommer og gør det hårde 
arbejde for os; Det gør det da lidt mindre 
bøvlet, men ikke desto mindre røvirriterende. 
Ét er i hvert fald sikkert: MOK’s fl askevæg 
bliver ikke en leg at fl ytte.

Eneste lille lysglimt i hele dette roderi 
er som sagt, at der kommer ét, måske to, 
ekstra undervisningslokaler. Dette kan man 
så fordele ud på de mange semestre der har 
undervisning på Panum, alle de hold der er 
pr. semester, plus nogle odont-hold som 
også har undervisning på kemigangen… 
og hvor meget bedre undervisningsmiljø 
er det så lige vi har fået ud af at smide folk 
på porten?

Nå, men nu er I opdaterede… men i øvrigt 
ser det jo også ud som om man ikke behøver 
at bekymre sig synderligt om den slags, da 
jorden jo går under på onsdag, jf. artiklen 
side 19.

Jannie Pedersen 
Ansvarshavende redaktør på MOK 

- og dermed temmelig bitter...
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SUND-info findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. SUND-info udkommer hver 2. 
fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse. 

SUND-info nr. 103 - 5. september 2008 

Nr. 103 - 5. september 2008 

SUND-info udkommer nu også i engelsk oversættelse

Som en service til SUNDs engelsksprogede medarbejdere har dekanatet besluttet at udgive SUND-info 
i en engelsk version. Nyhedsbrevet udsendes onsdage efter den ordinære udsendelse om fredagen og 
distribueres via institutlederne. Desuden oploades det engelske nyhedsbrev på den engelske 
hjemmeside. 

SUND-info vil dog fortsat udkomme på dansk. 

Nyhedsbrevet kan ses på http://healthsciences.ku.dk/for_staff/  

Næste Lundsgaardmøde afholdes den 19. september

Dekanatet indkalder til Lundsgaardmøde den 19. september kl. 9.00, hvor der vil være fokus på budget 
og bæredygtighed. 

Institutterne har taget hul på møderække med strategiske workshops

SUNDs institutter har netop igangsat en møderække med workshops, hvor ledelse og medarbejdere i 
fællesskab skal formulere institutternes mål og visioner. Arbejdet med strategi og handlingsplaner er i 
fuld gang på institutterne, hvor medarbejderne kommer med input til processen. 

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin    Uge 36, fredag den 5. september 
Odontologisk Institut    Uge 38, torsdag den 18. september 
Institut for Folkesundhedsvidenskab    Uge 40, onsdag den 1. oktober 
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi   Uge 40, torsdag den 2. oktober 
Institut for Ortopædi og Intern Medicin (klinisk)  Uge 40, torsdag den 2. oktober 
Biomedicinsk Institut    Uge 41, onsdag den 8. oktober 
Institut for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri  Uge 43, torsdag den 23. oktober 
Institut for Neuro- og Sansefag    Uge 43, fredag den 24. oktober  
Institut for Diagnostiske Fag     Uge 44, torsdag den 30. oktober 
Institut for Kirurgi og Intern Medicin    Uge 45, onsdag den 5. november  
Retsmedicinsk Institut    Uge 2, torsdag den 8. januar 
Institut for International Sundhed, immunologi og Mikrobiologi Instituttet har afholdt workshop

Udpluk af SUND-info nr. 103 - 5. september 2008

SUND-info udkommer nu også i 
engelsk oversættelse
Som en service til SUNDs engelsksprogede me-
darbejdere har dekanatet besluttet at udgive 
SUND-info i en engelsk version. Nyhedsbrevet 
udsendes onsdage efter den ordinære udsendelse 
om fredagen og distribueres via institutlederne. 
Desuden oploades det engelske nyhedsbrev på den 
engelske hjemmeside.
SUND-info vil dog fortsat udkomme på dansk.
Nyhedsbrevet kan ses på 
http://healthsciences.ku.dk/for_staff/

Næste Lundsgaardmøde afholdes 
den 19. september
Dekanatet indkalder til Lundsgaardmøde den 
19. september kl. 9.00, hvor der vil være fokus på 
budget og bæredygtighed.

Nye klinikstole på OI vækker 
begejstring
Odontologisk Institut underskrev kort før som-
merferien en stor kontrakt om opstilling af nye 
computerstyrede tandlægeunits og har nu taget den 
første levering på 58 units i brug. Det nye udstyr
har indbygget separat vandforsyning for optimal 
hygiejne med kim- og bakteriefrit vand.
Inden for den igangværende modernisering er der 
desuden forsøg med automatisk lysregulering, som 
giver både den optimale arbejdsbelysning og mu-
lighed for at spare på klinikkens energiforbrug.
Rygtet om de nye tandlægeunits har hurtigt bredt 
sig blandt de studerende, som alle ønsker at arbejde 
med det nye udstyr.
Næste levering på 62 units kommer i sommeren 
2009, hvor der samtidig leveres 30 simuleringsen-
heder (dukker), som giver de tandlægestuderende 
mulighed for at arbejde med klinikudstyr på 
fantomer. Samtidig leveres 45 units til Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere, SKT.
OI har option på at købe den sidste tredjedel af 
de i alt 203 tandlægeunits inden for rammerne af 
samme tilbud. De sidste units forventes installeret i 
sommeren 2010, hvorefter kliniksektionen på OI
vil være den mest moderne i Europa.
Yderligere information: Odontologisk Institut, att. 
Klinikchef Ulla Pallesen, ul@odont.ku.dk

Københavns Universitet får 
retningslinier for sponsorater
Københavns Universitet indgår stadig flere spon-
soraftaler med f.eks. private fonde og virksomhed-
er. Sponsoraterne knytter sig ofte til universitetets 
kerneaktiviteter, f.eks. studiemiljø, bygningsfa-
ciliteter, kompetenceudvikling. Som modydelse 
for sponsoratet ønsker den private sponsor ofte sit 
logo eller navn placeret på f.eks. en hjemmeside, i 
trykte materialer o.lign. Københavns Universitet 
har derfor udmeldt en politik for sponsorering.
Se retningslinjerne på: 
www.ku.dk/regel/2/10/1405.html

180 løbere fra SUND deltog i DHL 
stafetten
Mere end 1.200 løbere og 200 heppere fra KU deltog 
ved løbsarrangementet DHL-stafetten mandag den 
1. september. Blandt løberne var der ca. 180 SUND-
medarbejdere, som løb distancen på 5 km.
Blandt de 10 hurtigste KU-hold, der løb den 
samlede distance på 25 km på under 1,50 time og 
med 1,33 time som hurtigste tid, var tre hold fra 
SUND: Ku Xlab1 på en 2. plads med 1,37 time, Isim 
18.3.2 på en 4. plads med 1,38 time og Ku - Neurop-
harma 1 på en 6. plads med 1,45 time.
Det holdt næsten tørvejr under løbet, og der var god 
stemning og øl og øko-pølser i teltene.
Yderligere information: http://motion.ku.dk/

Blodbanken besøger SUND 17. og 
18. september
Den mobile blodbank besøger SUND den 17. og 
18. september kl. 10.30-14.30, hvor der vil være 
donortapning i Sofastuen og Lille mødesal.

KU afholder Universitetets døgn 
den 9.-10. oktober
Rektor inviterer KUs medarbejdere og studerende 
til en ny og årligt tilbagevendende begivenhed for
alle på Københavns Universitet: Universitetets 
Døgn, som afholdes den 9. og 10. oktober 2008.
I løbet af 24 timer er der mulighed for at opleve nye 
sider af de fire campusområder på en involverende 
og underholdende måde. Der er mange aktiviteter 
at vælge imellem, bl.a. tværfakultære workshops, 
hvor der er mulighed for at give konstruktive 
forslag og input til, hvordan universitetet skal 
være i fremtiden ved. Disse er forberedt af hvert 
af universitetets 8 fakulteter, og ledelsen vil 
efterfølgende samle op og arbejde videre med de 
indkomne forslag.
Desuden er der mulighed for at deltage i CPH 
Campus Race - et cykelløb, der fører deltagerne 
rundt på samtlige fire campusområder - og feste 
sammen med resten af dit universitet i et kæmpe 
klimakaostelt på LIFE, med levende kameler og 
lækker mad.
Yderligere information og tilmelding: 
http://www.universitetetsdoegn.ku.dk/

Info-møde om hjertestartere 
mandag den 22. september
Driftsafdelingen afholder mandag den 22. septem-
ber kl. 13.00-13.30 i Haderup auditoriet et kort in-
troduktionsmøde om hjertestartere og førstehjælp. 
Ved mødet vil Allan Lassen fra firmaet RED-Liv,
kort informere om grundlæggende førstehjælp, 
brug af hjertestarter og hjemmesiden www.hjert-
estarter.dk
Yderligere information: Driftsafdelingen, 
att. Henrik Riis Jensen, herj@sund.ku.dk

Søgemaskinen ’Find en forsker’ 
lanceret på KU’s hjemmeside
Den 1. september blev søgemaskinen ’Find en 
forsker’ føjet til forsiden af KU’s hjemmeside. Fra 
søgefunktion er der p.t. mulighed for at søge oplys-
ninger om godt 7.000 forskere på KU og over 83.000 
publikationer fra årene 1991 og frem. KU’s Kom-
munikationsafdeling har haft ansvar for udvikling 
af systemet, som opfylder et længe næret ønske om 
at gøre universitetets forskere og forskning mere 
synlig på internettet.
Funktionen bygger på CURIS, som er KU’s system 
til registrering af forskning, undervisning og for-
midling for alle forskere. For den enkelte forsker 
giver systemet en række fordele. Oplysningerne er 
nu søgbare internationalt bl.a. på Google Scholar. 
Forskerne kan oploade egne artikler fuldtekst og 
har mulighed for selv at udtrække lister til mange 
former for cv’er til bl.a. ansøgninger.
Med systemet får forskerne samtidig adgang til at 
redigere egen mini webprofil. På nogle fagområder 
ligger der endnu ikke fyldestgørende oplysninger i 
søgemaskinen. Det skyldes, at nogle institutter
endnu ikke har taget CURIS i brug. Data for LIFE 
bliver overført i systemet i løbet af efteråret. En
engelsk version af søgefunktionen bliver lanceret 
i løbet af i år.

SUND-info findes også i elektronisk form på 
fakultetets hjemmeside på http://sund.ku.dk. 
SUND-info udkommer hver 2. fredag året rundt un-
dtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser 
og nyheder til SUND-info bedes sendt per e-mail til 
informationsmedarbejder Michael Loua, mlo@adm.
ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

FOREDRAG I DANSK 
MEDICINSK-HISTORISK 
SELSKAB
Onsdag d. 17 september kl. 19.30

Cand.mag. Inge Mønster-Kjær
Thomas Bartholin, den 
naturvidenskabelige revolution og 
medicinens kulturhistorie.

Anatomen Thomas Bartholin (1616-1680) huskes 
bedst i medicinhistorien for sin opdagelse af lym-
fekarrene hos mennesket. Ofte beskrives han som 
overgangsfigur mellem nyt og gammelt. En stor 
del af Bartholins virke, forbigås normalt af hans 
biografer, men en bredere læsning af hans arbejder 
viser, at Bartholin med sin bibelske anatomi var 
banebrydende og toneangivende for sin tid. Han 
udgav den første samlede bibelske anatomi med 
udgangspunkt i Det Nye Testamente. Og han var 
en vigtig faktor i professionaliseringen af kirurgien, 
jordemoderfaget og farmakologien. Foredraget vil 
lægge op til en diskussion om medicinhistoriens 
fokus og mulighederne i en bredere tilgang til 
emnet.
 
Mødet afholdes i Auditoriet på Medicinsk Museion, 
Bredgade 62, 1260 København K. Deltagelse er 
gratis og åben for alle. Tilmelding er ikke nødv-
endig.

Med venlig hilsen
Lars Ole Andersen cand. phil., ph.d., medlem af be-
styrelsen for Dansk Medicinsk-historisk Selskab 

Trådløs udskrift
Du kan nu udskrive trådløst fra 
din bærbare PC på Panum og CSS 
via din edb-studiesalskonto.

Det er nemt og enkelt og prisen 
er den samme. Pengene trækkes 
fra din print- og kopi-konto.

Du kan finde linket til trådløst print 
på edb-studiesalens hjemmeside 
edb-sal.sund.ku.dk

Her kan du også finde vejled-
ningen til at få din PC på det 
trådløse net.

Brug for hjælp?
Henvend dig på edb-studiesalens 
vagtkontor

Studietilbud
STUDIET
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HVIS IKKE VI VED DET, 
VED VI HVEM DER VED 
DET
I studievejledningen for medicin er vi syv ve-
jledere, som alle er lægestuderende. Vi har et 
personligt såvel som fagligt kendskab til uddan-
nelsen og kender til det at være studerende og 
de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse 
med optagelse og studieforløb.
 
Vi er:
Jesper Marsner Hansen, 9. semester
Jonas Vestergaard Iversen, 9. semester
Gro Askgaard, 10. semester
Theis Pedersen-Skovsgaard, 9. semester
Rasmus Storch Jakobsen, 9. semester
Malene Esager, 9. semester
Josefin Viktoria Eklöf, 8. semester
 
Vi vejleder alle indenfor næsten alle områder. 
Så skal du skrive en dispensationsansøgning, 
have gentaget undervisning eller på anden 
måde have kontakt med administrationen på 
Panum, er du altid velkommen til at kontakte os 
- vi har ofte hørt lige netop dit spørgsmål før, og 
vi ved hvordan du skal forholde dig, eller hvem 
du skal snakke med. 

Hvis du har problemer ved siden af studiet, er 
du også altid velkommen til at kontakte os. Vi 
har bred erfaring med de problemer studerende 
kan have, og kan altid komme med gode råd 
eller trøstende ord.
 
Vi har alle en ugentlig træffetid, hvor du kan 
komme og få en snak samt få svar på dine 
spørgsmål. Du kan bestille tid via nettet el-
ler komme forbi og vente på at vi har en ledig 
stund. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i 
forbindelse med dit studieforløb, eller det bare 
ikke helt kører for dig, så kontakt os. Hvis du 
henvender dig i god tid kan vi ofte hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne.
 
Se mere på www.medicin.ku.dk/vejledning
Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det…

EKSAMEN – DET VED JEG 
ALT OM!
Du skal selv tilmelde dig eksamen via Inter-
nettet 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. semes-
ter), skal desuden være opmærksomme på 
førsteårsreglen.  
 
Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

ALLE STUDERENDE PÅ 7. 
SEMESTER
Studievejledningen for medicin afholder på 
torsdag et oplæg om klinikstart. Kom og få 
svar på alle dine spørgsmål om hverdagen som 
medicinstuderende på hospitalet. 

Oplægget er på torsdag den 11. september mel-
lem 17 og 18 i Dam auditoriet.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Efterår 2008 Uge 37-38
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 8/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Jesper Marsner Hansen 
Tirsdag 9/9 0900 – 1000 1000 – 1300  Rasmus Carter-Storch 
Tirsdag 9/9 1200 – 1300  1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Onsdag 10/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 11/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Theis Skovsgaard 
Torsdag 11/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Malene Esager Liberoth 
Fredag 12/9 1200 – 1300  0900 – 1200  Gro Askgaard 
Tirsdag 16/9 0900 – 1000 1000 – 1300  Rasmus Carter-Storch 
Tirsdag 16/9 1200 – 1300  1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Onsdag 17/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 18/9 1300 – 1400  1000 – 1300  Gro Askgaard
Torsdag 18/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Theis Skovsgaard 
Torsdag 18/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Malene Esager Liberoth 
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   

ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden udenlandsk stu-
derende og har du svært ved at forstå det danske 
sprog? Så kig her! 

Når du starter på medicinstudiet i Danmark er 
det en klar fordel at kunne det danske sprog. Både 
dine medstuderende, patienter og medarbejdere 
på hospitalerne taler dansk, og mange af bøgerne 
er skrevet på dansk. Derfor er det nemmere for 
dig, at blive involveret i dit studiemiljø, hvis du 
lærer dansk.

Studievejledningen har samlet en række tilbud 
om sprogundervisning, der er særligt målrettet 
nordiske medicinstuderende. Enkelte kurser er 
gratis. På vores hjemmeside kan du se mere in-
formation om de enkelte kurser og hvordan man 
tilmelder sig. 

Du finder de forskellige tilbud på http://medicin.
ku.dk/vejledning/dansk_for_udlaendinge/ 

LÆSEMAKKER?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme igen-
nem, hvis man har en læsemakker. Her er nogle 
steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du 
lige er startet på studiet, eller hvis du er dumpet, 
ikke kender folk på dit semester og føler dig lidt 
isoleret. Men der er masser af andre, der ligesom 
dig har svært ved at finde en at læse med.

På administrationsgangen uden for studievejled-
ningens kontor er en opslagstavle med overskriften 
”læsemakkermarked”. Her kan du hænge opslag 
op eller du kan se om andre har gjort det samme. 
Ligeledes findes der rundt omkring på Panum 
masser af opslagstavler, hvor du kan prøve lykken. 
Du har også mulighed for at skrive en ansøgning 
i MOK eller på punkt.ku, hvor masser af medicin-
studerende kigger. Hvis du er ny på studiet, kan 
du prøve at spørge din tutor om han/hun kender 
nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at 
spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange 
for hvordan andre studerende ser på dem, men der 
er mange andre i samme situation som dig. Så kom 
ud af busken og spørg dine medstuderende.

HVAD ER DETTE?
(se svaret nederst på siden)

(svar på spørgsmål på denne side: Billedet fores-
tiller en plakatsøjle (set oppe fra... altså oppe fra 
en altan))

STUDIEVEJLEDNINGEN
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THE LIFE OF A 
MEDICAL 
STUDENT IN 
SOMALILAND

Medical school is hard across the 
world. It is a challenge for every 
student to find out how he or she could 
make a difference in their country, how to 
get people to live long healthy lives with their 
beloved ones.

After I graduated high school my dream was to be-
come a doctor. It was hard to find a medical school, 
back then the only med school in Somaliland was 
Amoud Medical School in Borama. My parents were 
worried to go there due to lack of accommodation 
and other facilities. They finally decided to add a 
Medical Faculty at the University of Hargeisa, so I 
registered and entered career of Medicine.

The Medical School was not recognized, and we 
were known as science students for long time, even 
friends and relatives wouldn’t believe that there 
was a med school and used to say that it is impos-
sible that a medical faculty would carry on. The told 
us it was a waste of time and that we should go to 
another faculty before it were too late.

I wouldn’t say it was perfect in the beginning. 
We lacked almost everything, even a DEAN which 
was needed. We did not have appropriate teachers 
for the courses that we took, no supply of books, or 
a practical works lab. Things did not happen in a 
blink of an eye but it did happen eventually and now 
we have the best dean that we could imagine. He is 
dedicated to us, the med students and has changed 
the faculty to the best in Hargeisa.

The biggest obstacle was related to the avail-
ability of books, how and where to find them. In 
my case I had to wait for nine months to get a 
“Davidson’s Principles and Practice of Medicine” 
with an exam approaching.  The most complicated 
part of getting the book was how to explain to the 
person abroad what is that that you want them to 
buy, where they can get it and what it looks like. 
Also you have to ask them to find someone trust-
worthy who is coming to Hargeisa who can bring 
it, and of course the most important ”how big is it 
and how much does it weigh”. Usually the books 
come only during summertime when people come 
here for vacation, sometimes they forget.

The first time we went to the hospital was the 
day that we finally knew that the hard work and 
the patience had paid off. To practice what we have 
been thought for the past 3 years. It was fun to 
meet the patients, taking their history and to gain 
some of the simple skills which are used in the 
wards and in the emergency rooms. As time goes 
on clinical medicine has become harder, but there 
is always a doctor there to show and guide us to the 
best and most appropriate techniques, regarding 
how to take patient history, physical examination, 
differential diagnosis and the proper management 
to the patient.   

As the time goes on, the wards and the rotation 
from one to another, we get more and more from 
all aspect, and most importantly, the society has 
started to understand that there are medical stu-
dents at the hospital, that in the future they will 
become doctors and then they don’t worry as much 
about the lack of doctors.

From here a great thanks to all the doctors that 
has helped us in our journey in the medical faculty 
who took our hand and guided us the way to good 

performance. To a 
Dean who made the 
Faculty of Medicine 
a Faculty to look up 
to and who made a 
new generation of 
productive student 
to help change their 
country to the best. 
To the University 
that is the home of 
the medical faculty 
and a mirror to the 
world. To the Har-
geisa Group Hos-
pital and it‘s every 

member, worker ,staff and administration who 
despite the challenges in the world has made it 

an outstanding hospital in every aspect, and to 
the families that support us and never gave 
hope in us. Last and not least to Allah. And 
that in what ever happen it doesn’t come in 
a blink of an eye but in steps and through 
hard work and believing in your self.  

Jinaw

Lidt Information om Somaliland
Somaliland er et lille land der ligger på Afrikas 
horn ud til Adenbugten. Internationalt er Somali-
land stadig kun er anerkendt som en del af Somalia, 
selvom landet har fungeret som en selvstændig stat 
siden det i 1991 løsrev sig fra Somalia. 

Somaliland har været 
igennem en voldsom 
borgerkrig der har kostet 
op mod 500.000 men-
nesker livet og skabt 
tusinde af flygtninge. 
Mange af disse er vendt 
tilbage for at genetablere 
deres land og Somaliland 
er på mange måder et 
forbillede i regionen, da 
de har formået at skabe 
fred, og fået startet en 
demokratiseringsproc-
es uden international 
hjælp.

Der er nu relativt fredeligt i Somaliland men stadig 
store problemer med især sundhedsvæsenet og 
udannelsessystemet. Problemer der forværres af 
den manglende internationale anerkendelse af 
landet. Udviklingen går langsomt fremad, men 
trods mange hjemvendte er der stadig stor mangel 
på sundhedsfagligt personale, samt ressourcer til 
at uddanne disse lokalt. 

Indsamling af bøger
Vi ved godt at bøgerne ser flot ud på hylden, og når 
man har klaret sig igennem ”The Cell” eller ”Berne 
og Levy” så fortjener man trofæet, og retten til at 
udvide hylden til næste semester. 
Vi ved også godt at vi alle har tænkt os at genlæse 
de essentielle dele af ”Hole’s” på et eller andet tid-
spunkt, men hvem har kigget i den siden man med 
glæde lukket bogen dagen før eksamen. 

Du har her en mulighed for at give andre en chance 
for samme oplevelse, og ja vi mener det som noget 
positivt. Så tag dine engelske lærebøger med på 
Panum og giv dem til nogen der virkeligt har brug 
for dem. 

I EQUIP har vi igennem længere tid indsamlet 
bøger, og vil med din hjælp kunne mere en fordoble 
det medicinske bibliotek på Hargeisa Universitet, 
det er trods alt kun 400 bøger der skal til for at 
nå det mål. 

BOG INDSAMLING:
Tid: kl. 13-18 Onsdag den 
        10. September.
Sted: Vandregangen på Panum.

Mvh
Ebbe og Mohammed
EQUIP-København

student to find out how he or she could 

member, worker ,staff and administration who 
despite the challenges in the world has made it Stellate Stel las 

fornemmelser for 
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Kære dagbog
Så er semesteret endelig skudt ordentlig 
i gang. Man ved der venter flere måneder 
med masser af  spændende timer med 
næsen fordybet i bøgerne. 2. semester har 
varslet sin ankomst ligeså sikkert som at 
træerne mister deres blade (eller måske 
mere forståeligt for medicinere: ligeså 
sikkert som at køen er uendelig lang til 1. 
fredagsbar).
En klog mand, min far, har engang sagt: 
”det er ok at lave fejl bare man lærer noget 
af  dem.” Det har jeg så sandelig gjort efter 
forårets fadæse og har haft armbånd til 
fredagsbar. Ja, jeg er blevet medlem af den 
dejlige studenterklub og har haft barvagt 
i lille bar med nogle ”erfarne” rotter. De 
hældte en masse ”guld” cider op til mig og 
jeg må indrømme at jeg ikke var helt frisk 
lørdag morgen…… Jeg kom først i gang 
med læsningen kl. 13 og kom derfor 4 sider 
bagud i læseplanen, hvorfor der kun en vej 
frem. En klog mand, min far, har engang 
sagt: ”jo før man kommer bagud, jo mere tid 
har man til at indhente det forsømte.” Det 
må jeg give ham ret i. Jeg måtte derfor ind-
drage søndagen til læsning som ellers var 
afsat til en dejlig tur i Zoologisk have med 
en gammel ven fra folkeskolen, der siden 
Karstens og mit øråd, hvor Karsten røg 
hjem, har været noget mere interessant.
Med semesterets start kommer også 
bogkøbene. Som en klog mand, min tu-
tor, engang har sagt skal man ikke købe 
bøger før man har snakket med sin under-
viser. Jeg kan dog ikke vente og har derfor 
valgt den sikre løsning og investeret bredt. 
Således har jeg med fare for at pådrage 
mig en diskusprolaps båret Geneser, The 
cell, Karp, Stewens and Lowe, Simply 
Psychology, Molecylar Genetics samt The 
Cell at a lance. Jeg måtte finde min gamle 
backpacker rygsæk frem og på vej hjem var 
den stopfyldt, thi notepapir og overstreg-
ningstusser fylder godt til. Jeg havde fået 
en fantastisk mængde rabat ved at købe 
100 overstregningstusser på en gang, så 
nu burde jeg være dækket ind frem til 1. 
november. Jeg fik sågar en gratis pakke 
post-it labels med i tilkøb.
På mandag glæder jeg mig til at komme 
ind i en mere permanent læserytme med 
fast plads på biblioteket. Panum er ikke 
længere helt så farligt som sidste se-
mesterstart og efterhånden føler jeg mig 
hjemme. Jeg nikker sågar til mine venner 
fra Facebook når jeg går forbi dem på 
gangen. Se det er networking…. Farvel for 
denne gang kære dagbog og husk mig så 
lige på, at jeg skal have opsporet hvornår 
SYMS holder næste møde.

QnuZzZzZz og tilbage til min allerede for-
sømte læseplan.
Stella

REJSEBERETNING & STELLA
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Christian Dobrzanski:
Kasserer, Basisgruppeansvarlig og Studenter Rådet v. KU
Christian har det overordnede overblik over SundRådets økonomi og repræsenterer 
som Basisgruppeansvarlig Basisgrupperne i Studenterforum. Christian er desuden 
også en af SUNDs fakultets repræsentanter i Studenter Rådet v. KU.
Økonomi: kasserer@sundraadet.dk; Basisgrupper og kon-
takt til Dekanatet samt B-Bar: basisgruppe@sundraadet.dk

Anette Studsgaard Petersen:
Formand
Anette præsenterer SundRådet udadtil. Er man i tvivl om, hvem man skal henv-
ende sig til, henvender man sig til formanden.

SundRådets formandskab: formand@sundraadet.dk

Sabrina Eliasson:
Næstformand
Sabrina indkalder til SundRådets bestyrelsesmøder. Kan formanden ikke nås, kontaktes 
næstformanden istedet.

SundRådets næstformandskab: naestformand@sundraadet.dk

Emil Pallesen:
Bestyrelsesmedlem, interne relationer

Emils arbejdsområde er at indkalde til SundRådsmøder og udfærdige dagsordener.

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

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

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

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

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

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

Steven Andersen:
Bestyrelsesmedlem, Studenter Rådet v. KU
Steven er fakultets repræsentant i Studenter rådet v. KU og SundRådets hovedkontaktperson 
hertil. Steven afrapporterer om relevante politiske forslag og afgørelser i universitære organer 
til SundRådet og SUNDs fagråd herunder.
Sager vedr. Studenter Rådet ved KU:
studenterraadet@sundraadet.dk

Louise Miltenburg Caspersen:
Bestyrelsesmedlem, eksterne relationer
Louise koordinerer SundRådets indlæg i MOK og andre studiers medier samt vil 
udbygge samarbejdet og kommunikationen mellem SUNDs forskellige aktive 
studerende på tværs af studieretning.
Kontakt: Henvendelser vedr. kommunikation til/fra
SundRådet: ekstern@sundraadet.dk
Flemmin Bjerrum:
Bestyrelsesmedlem, Foreningsansvarlig
Flemming holder kontakten med de mange foreninger på SUND og SundRådet 
ved lige.

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

Hans Jakob Hartling:
Bestyrelsesmedlem, studiemiljø
Hans Jakob koordinerer og formidler studiemiljø initiativer fra studerende samt engagerer 
sig i studiemiljøforhold på SUND, såsom kaffeautomater, kantine, computerfaciliteter etc.

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

?

HVAD?

HVEM?

HVOR?

SundRådet inviterer til ordinært SundRåds møde
tir 30. sep kl. 16

i lok. 1.2.20

-Vil du høre om, hvad der i øjeblikket foregår på SUND i det skjulte?

-Vil du høre om, hvordan fakultetet smider basisgrupper ud af deres lokaler?

-Er du nysgerrig mht. status for Studenterforum ansøgninger?

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

-Har du lyst til at engagere dig i studenterpolitisk eller studentersocialt arbejde?

Alt dette, og mere til, vil du kunne få mulighed for eller få noget at vide om,
på tir 30. sep, fra kl. 16, i lok. 1.2.20.

Vel mødt!

Vil du gerne holdes opdateret med studentersociale/-politiske sager på SUND og automatisk modtage dagsordener til SundRådsmøder?
-Så meld dig ind i SundRådets info grupperum på punkt.ku.dk: sundraadet-info@punkt.ku.dk

SUNDRÅDET
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FOTOTIDER TIL SCOREBO-
GEN 2008
Husk en flad 50’er,
Der er mulighed for at få taget ekstrabilleder og betale 
for bogen De angivne steder, selvom det ikke er ens 
semester der får taget billeder.

2. semester
17. september
Lundsgaard aud.
Kl. 9: hold 201, 202, 203
Kl. 10: hold 204, 205, 206
Kl. 11: Hold 207, 208, 209, 210

3. semester
15. september
Lundsgaard aud.
Kl. 9: 301, 302, 303
Kl. 10: 304, 305

Torsdag d. 2. oktober
Lundsgaard aud.
Kl. 9: 306, 307, 308
Kl. 10: 309, 310

4. semester
Torsdag d. 9. oktober
Teilum bygningen
Kl. 12: Alle hold 

5. 

semester
19. september
Lundsgaard aud
Kl. 14: 501, 502, 503
Kl. 15: 504, 505, 506
30. september
Teilum bygningen
Kl. 9: 507, 508
Kl. 10: 509, 510

7.Semester. 
rul 2
Kontakt os på Scorebogen@punkt.ku.dk

Rul 1
21. Oktober Teilum
rul 1 alle hospitaler 
kl. 10: KKA (Glostrup, Herlev, Næstved) 
kl. 11: KKK (Amager, BBH) 
kl. 12: KRH (Rigshospitalet, Frederikberg)

8. semester
25. september
Hannover, haderup
Kl. 13: KRH
Kl. 14: KKA

18. september
LU

Kl. 14: KKK

9. semester
11. september
Hannover

Kl. 10: Grønland, Bornholm, Halmstad,Nykøbing 
F, Slagelse
Kl. 11: Holbæk, Hillerød, Helsingør 

10. semester
1. oktober
Teilum
Kl.10: KKK
Kl. 11: KKA
Kl. 12: KRH

11. semester
Torsdag 18. september:
Haderup
Kl. 9: KKA
Kl. 10: KKK
Kl. 13: KRH

12. Semester
Fredagsbar 3. oktober kl. 17:
Foran klubben eller i lobbyen 
(udenfor hvis vejret er godt) 
12.sem har mulighed for at komme ud
 til billedtagning og ind igen bagefter.

SemesterFri:
3.Oktober kl.17.00
Foran klubben eller i lobbyen
(udenfor hvis vejret er godt).

www.scorebogen.com
 

VI HAR BRUG FOR DIG!
Forestil  dig: 
Du er 1 meter 
høj, ikke kan 
a l fabetet  og 
har rigtig ondt 
i maven og den 
her meget høje, 
h v i d k l æ d t e 
p e r s o n  m e d 
en slange om 
halsen, træsko og en hammer i lommen kommer 
hen til dig og skal undersøge dig. Ville du så ikke 
blive bange? 
Det tror jeg nok du ville! For at undgå dette har 
vi skabt Bamsehospitalet, et landsdækkende 
projekt, der afholdes af medicinstuderende hvert 
år i både København, Århus og Odense. Her kom-
mer børnehavebørn til os, hvor vi under trygge og 
rolige rammer behandler børnenes bamser, så de 
gennem leg erfarer, at vi ikke er modbydelige, 
hvide monstre, men bare prøver at hjælpe.
Og så tænker du: ”jamen det er da fint, men hvad 
får jeg ud af dette?”
Dertil er svaret: Vores studie koncentrerer sig 
hovedsageligt om den voksne patientgruppe, 
men desværre bliver børn også syge. Via leg kan 
du opleve børns tankegang og træne dine kom-
munikative evner til dialogen med den yngre 
patientgruppe. Og som ekstra bonus får du en 
masse spændende og sjove oplevelser, da børn tit 
siger mange morsomme ting. Vi holder desuden 
en informationsaften mandag den 6. oktober, 
hvor en psykolog, der til dagligt arbejder med 
børn, vil holde foredrag og give dig nogle enkle 
kommunikationsredskaber. 

Vi søger en masse dejlige bamselæger, som kan 
afsætte 2 timer til dette vidunderlige projekt. Alle 
kan være bamselæger, uanset hvilket semester 
man er på. Bamsehospitalet afholdes i år tirsdag 
den 7. oktober og onsdag den 8. oktober kl. 9-15. 
Du kan være bamselæge enten fra kl. 9-11, kl. 11-
13 eller kl. 13-15. Alle bamselæger skal komme til 
Bamsehospitalets informationsaften mandag den 
6. oktober kl. 19.30 i Store mødesal på Panum. 
Hvis du har lyst til at være bamselæge, skal du 
skrive en mail til Bamsehospitalet.kbh@gmail.
com. Husk at skrive hvilken dag og i hvilket 
tidsrum du gerne vil være bamselæge.

IMCC INFO DAG D. 16/9 FORAN 
LU KL. 12-14
 
Kom og mød alle IMCC´s spændende grupper 
der hver
har en stand foran LU næste tirsdag fra kl. 12-
14.
Der vil også være en info stand man kan gå hen 
til og få
et overblik over de grupper der er så man ved 
hvor man
skal gå hen for at snakke med den pågældende 
gruppe.
Der vil blive serveret Kaffe og kage og andre 
eksotiske ting.
 

Kom og mød din nye Panum 
gruppe - Vi glæder os til at møde 
dig:)
 
            - IMCC din nøgle til verden - 

DRØMMER DU OM AT LAVE 
FRIVILLIGT ARBEJDE I 
HIMALAYA???
 
Så kom til åben info dag hos det 
helt nye projekt i IMCC- Nepal 
projektet.
Vi er en relativ ny gruppe der 
startede vores arbejde i Foråret.
Vi har indtil nu afviklet et mindre pilot projekt i 
Nepal der havde til formål at undervise
Medicinstuderende i Nepal i Førstehjælps kund-
skaber. De studerende tog derefter ud for
at undervise unge i alderen 14-16, i landsbyer uden 
for Kathmandu, hvor lægehjælp ikke altid
er lige ved hånden. Pilotprojektet er kommet til 
vejs ende og vi står nu over for en helt ny situation 
- Vi skal til at starte et mere permanent projekt og 
skal det omhandle det samme eller er der andre 
muligheder/ideer???
 
Så du har muligheden for at komme med i en rigtig 
hyggelig gruppe samt få stor indflydelse på det 
fremtidige arbejde og projekt udformning.
Kom og se billeder/video fra vores tur til projektet 
i Nepal og hør mere om mulighederne i denne 
gruppe. Der vil være lidt sødt til mødet og til dem 
der vil blive og snakke nye ideer/muligheder spiser 
vi pizza sammen bagefter:)
 

Dette foregår altsammen i lille 
mødesal k. 16:15 Mandag 15/9-08.

Skulle du allerede sidde med nogle spørgsmål 
eller er forhindret i at komme denne dag så ring 
eller skriv til Mie Christensen tlf. 27 46 00 31 eller 
Miech@stud.ku.dk

GØR EN FORSKEL MED 
LÆGER UDEN GRÆNSER
Er du interesseret i international sundhed og 
hjælpearbejde i den tredje verden? Så mød op i 
Haderup auditoriet onsdag d. 24.9 kl. 15.30. 
En tidligere udsendt vil fortælle om, hvordan det er 
at være på hjælpearbejde, og hvordan du selv kan 
blive sendt ud med Læger uden Grænser. 
Gruppen af medicinstuderende under Læger uden 
Grænser byder alle interesserede velkommen med 
kage og kaffe.

BASISGRUPPER

BASISGRUPPE: ORGAN-
DONATION
Velkommen til endnu et dejligt år på Panum! 
Så er det tid til at gå i gang igen med at kæmpe for 
alle de gode sager der er derude i verden. Vi er en 
gruppe studerende der brænder for at få folk til at 
tage stilling til organdonation, og hvis du har lyst 
til at være med så er du mere end velkommen! 

Vi arbejder med at gøre opmærksom på emnet, 
opstille foldere og tilmeldingsblanketter, og i den 
nærmeste fremtid skal vi ud på gymnasier og 
snakke med eleverne om emnet. 
Så hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, 
så kan du komme til semestrets første møde… 

onsdag d. 
17 kl. 18 
på IMCC 
kontoret 
(9.2.2)

... og vær med til at gøre en forskel!   
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PUC INFO MØDE og Klubmøder i 
efteråret ’08!

Som noget nyt vil PUC fra efteråret ’08, den sidste 
onsdag i måneden, afholde klubmøder.
Første gang bliver 24. september kl. 20, som også 
vil udgøre et INFO-møde for interesserede.

Ved klubmøderne vil der hver gang være et 
mini-foredrag om et interessant dykker relateret 
emne, dejlig kage og planlægning af kommende 
dykkerture.

Dykker du, eller har du overvejet at lære at dykke 
eller gerne vil dykke med andre medicinere? Så 
tilmeld dig info-/klubmødet 24/9, hvor du kan møde 
PUCs medlemmer. Skriv til info@puc.nu, og du vil 
modtage svar om sted når dagen nærmer sig.

BLIV EN BEDRE DYKKER! 
i september.

PUCs instruktører afholder et fortsætter 
dykkerkursus, Padi Advanced Open Water  kur-
sus (AOW), i sidste weekend af september. AOW 
er for dig, der allerede er OW og gerne vil udvikle 
dine dykkefærdigheder, få mere erfaring og kunne 
dykke ned til 30m :-)

Fre 26/9, 17.30-23, Kbh.: Teori
Lør 27/9, heldag, indtil kl. 24, Øresund, Hels-
ingør
Søn 28/9, heldag, Kullen, Sydsverige

Prisen for kurset er 2.000 kr, hvis du er studer-
ende. Hvis du ikke er medlem af PUC - Panum 
Underwater Club, tilkommer indmeldelse (150kr) 
og kontingent(500kr).
Er du ikke studerende, kan du deltage for 2.300 kr, 
inkl. midlertidigt medlemskab af PUC.
Prisen inkluderer al undervisning, leje og transport 
af alt nødvendigt dykkerudstyr, teori materialer 
samt certifikat. Personlig transport til/fra teori– og 
dykkersteder (også Kullen/Sverige), forplejning, 
samt evt. udgifter til obligatorisk lægeerklæring 
er dog ikke inkl.

For  t i lmelding  og  mere  info ,  skr iv  t i l 
dykkerkursus@gmail.com eller ring til Christian 
på 20 13 13 77 eller se www.puc.nu. Tilmeld-
ings- og betalingsfrist hurtigst muligt. Der er tre 
pladser tilbage.

GENERALFORSAMLING I 
SAKS

Tirsdag d. 14. oktober afholder SAKS 
generalforsamling kl. 17.15 efter 
afholdt månedsmøde, som sker kl. 
16.15 på kemigangen.

Her afholdes valg til bestyrelsesposter, diskuteres 
vedtægtsændringer og meget mere.
Hvis du ønsker indflydelse og medbestemmelse, så 
mød endelig op til dette arrangement.

Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan 
du skrive til bestyrelse@studkir.dk eller vente med 
at annoncere dette til selve generalforsamlingen.
Her vil alle, der stiller op til bestyrelsen, få 2 
min. til at præsentere sig selv og fortælle hvorfor 
de stiller op.

Vi glæder os til at se dig!

/SAKS

BASISGRUPPER

VERDEN KALDER!
PIT holder infomøde tir. d. 16. sep!

Tag med IMCC PIT (Praktikanter I Troperne) til 
Afrika, Sydamerika eller Indien.
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt ud-
bytte?
Går du rundt med en lille tropemediciner i 
maven?
Trænger du til en pause fra bøgerne?
Eller er du bare nysgerrig?

Så kom til informationsmøde tirsdag d. 16. sep-
tember ’08,
og få svar på en masse spørgsmål, fx
Hvad laver PIT?
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT?
Hvordan søger jeg?
Men først og fremmest; få en fornemmelse for 
hvordan det er at leve og arbejde i troperne.

Tid: Tirsdag d. 16. september kl. 17.00- 
ca. 19.00
Sted: Lille mødelokale (til højre for 
vandregangen, efter ”info-muren”, 
hvis du går mod kantinen)

Der er kaffe og kage til det hele 
Alle er velkommne, UANSET studietrin!

Med venlig hilsen

METTE I AFRIKA 
Hvor lille skal man være for at bo 
på en stjerne?

At tage med IMCC-uland til Ghana eller Bolivia for 
at lave sundhedsarbejde, kan give mulighed for store 
tanker og tid til refleksion. Følgende er et udpluk 
fra Mettes blog. Mette er 14 måneder i Ghana med 
IMCC-Uland.

Jeg har været i Ghana i snart 2 måneder, og det bliver 
kun bedre og bedre. Jeg bliver stadig forbløffet over, 
hvor nemme ghaneserne er at omgås. Jeg har fået 
nogle rigtig gode venner, som jeg føler mig trygge ved, 
det betyder meget. Inden jeg kom herned, havde jeg 
indtryk af, at ghaneserne ville være så anderledes af 
natur, at vi ikke kunne blive ”rigtige” venner. Ikke 
sådan ment, at vi ikke ville kunne ”hænge ud”, men 
jeg havde en opfattelse af, at der altid ville være en 
kulturforskel, der gjorde os ”ulige”. Det er ikke tilfæl-
det - ikke med dem alle sammen i hvert fald. 

Det er rigtigt, at vi er forskellige. Det er rigtigt, at 
vi stammer fra to helt forskellige kulturer. Det er 
også rigtigt, at jeg ved ting, de ikke ved, og at jeg har 
større mulighed for lystbetonede beslutninger. Men 
det er misforstået, at man ikke kan være venner, 
det er misforstået at man ikke kan blive gensidigt 
fascineret at hinandens livssyn og kulturer. 

Muhammed og jeg havde været på Tannis (lokal bar) 
og få en sodavand, da vi skulle hjem var det blevet 
mørkt og vi kom til at snakke om stjernerne. Jeg 
fortalte, at da jeg var lille, lod jeg tankerne flyde, 
”tænk engang hvis der var liv på en anden planet - 
måske på en af de stjerner, vi kunne se”. Muhammed 
grinede og fortalte, at han forestillede 
sig, hvor små mennesker jeg måtte tænke på, hvis 
de skulle være på den lille skinnende plet oppe på 

himlen. 
Jeg måtte så til at forklare, at stjernerne er langt 
væk, at de i virkeligheden kan være store som jorden. 
Han gjorde store øjne, det var han ikke klar over. Han 
spurgte videre ind til, hvordan det kunne være, at 
månen ændrede form? Så måtte jeg tænke mig om, 
og forklare jordens bane rundt om solen, og månens 
rundt om jordens. Jeg er ikke sikker på, at han helt 
forstod det, men det var en fed snak. 

Jeg har tænkt meget over, at det er da utroligt at 
en mand, der har gået i skole i 12 år ikke ved sådan 
noget, men samtidig er ”vigtigt viden” blevet sat lidt 
i perspektiv for mig. Det er jo ikke sådan, at det på-
virker min hverdag, at jeg ved hvordan solen, månen 
og jorden står i forhold til hinanden. Hvis jeg havde 
lært en anden ”sandhed” tror jeg ikke, min hverdag 
havde været særlig anderledes. Ikke sådan ment, at 
det for verden som helhed er ligegyldigt, men som 
enkelt menneske, for interaktion med hinanden som 
mennesker og i relationen til det, der omgiver mig, 
kan en sådan slags viden være ”ligegyldig”. Jeg kan 
fristes til at kalde deres vidensgrundlag begrænset. 
Men hvis man ikke har penge til andet end mad 
på bordet, knokler for at få hverdagen til at hænge 
sammen, aldrig har været længere væk en evt. et 
besøg i hovedstaden, hvad skal man så bruge viden 
om jordens skygge på månen til? 

Hvis du også drømmer om at få sat livet lidt i per-
spektiv, opleve noget nyt og har lyst til 14 måneders 
sundhedsarbejde, så klik ind på: www.imcculand.dk 
for mere info. 

NB: Der er udtagelse til foråret, og man må også 
gerne tage kæresten med. 

SKAL DU VÆRE 
BØRNELÆGE? 
Pædiatrisk 
Interessegruppe På 
Panum 
Instituttet afholder 
møde!

Pædiatrisk Interesseforening På Panum Instituttet 
er en gruppe af medicinstuderende, der alle deler 
interesse for pædiatri (børnesygdomme). Vi mødes 
en gang om måneden og alle er velkomne.

Vi afholder første møde den 17.september kl. 16 i 
FADLs mødelokale. Gitte Holst Hahn, som arbe-
jder som pædiater på GN på Riget kommer ud og 
fortæller 5 cases fra en typisk børnemodtagelse. 
 
Mødedagsorden bliver:
16.00-16.05:   Velkommen til Gitte
16.05-16.45:   Foredrag ved Gitte Holst Hahn
16.45-17.05:   Ordinært møde                                   

A) Præsentation af formand, næstformand, besty-
relse og vikar for kasserer
B) Præsentation af akutdagene 1.-2.november (det 
akut syge barn)
C) Hjemmeside
D) Kontingent
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 37, 
2008

Der er tre studenterpræster på Københavns Universitet. 
Vores egen Nicolai, som dækker de natur- og sundhedsvi-
denskabelige fakulteter, Stefan Lamhauge Hansen, som 
holder til i Indre By og især fokuserer på teologer og 
jurister og endelig Birgitte Kvist Poulsen, der huserer 
på KUA, hvor især humanisterne færdes.

Vi har et fint samarbejde med hinanden og ses med 
jævne mellemrum, men vi har planer om at knytte os 
endnu tættere til hinanden, så vores tilbud til dig, der 
er studerende, kan blive bedre, mere varierede. Det er 
endnu uvist præcis hvordan fremtiden vil se ud i den 
forbindelse, men et første lille skridt er taget ved at vi 
har lagt alle vores aktiviteter sammen i én kalender. Den 
kan ses på vores hjemmeside www.sund.ku.dk/praest. 
De aktiviteter, som vi udbyder, bliver således suppleret 
af fx fredagsfrokoster i Indre By, salmesangseftermidd-
age, foredrag, filmcafé, studiekredse mm. Check det ud. 
Det meste er gratis.

Inden længe regner vi med at have en fælles hjemmeside, 
men planen er samtidig, at den ”præstelige betjening”, 
skal blive ved med at være lokalt forankret. Fx vil Nicolai 
have sit kontor på Panum som han altid har haft, så 
han er nem at finde, og de andre præster vil beholde 
deres lokale kontorer. Vi vil dog fremover gøre mere ud 
af at pointere, at du er velkommen hos alle præsterne; 
både til de udbudte aktiviteter og hvis du har brug for 
en samtale.

I næste uge begynder vi vores semesterføljeton ”Jeg er 
vejen…” – og mens du venter, kan du overveje, om du 
skal lægge din vej forbi oktoberfesten. Du skal nok ikke 
overveje alt for længe. Det tyder på, at Johan Olsen og 
pattegrisen er så seriøse trækplastre, at der kan blive 
rift om billetterne…

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og 
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Oktoberfest 2008
Tid: fredag den 26. september kl. 17.00/18.00
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv / Johan-
nesgården, Blegdamsvej 1

Sang, øl og gris i rigelige mængder. Du er velkommen til 
årets oktoberfest der finder sted fredag den 26. septem-
ber (og nej, det er IKKE en fejl; også i München starter 
festlighederne i september!) kl. 17.00. 

Aftenen vil bl.a. indeholde:
(frivillig) gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke på •

Sankt Hans Torv, 
dejlig middag med helstegt pattegris
NYT! “Stand-up”-videnskab v. Birger Brodin (lektor 
og forsker ved Institut for Farmaci og Analytisk 
Kemi) og Johan Olsen (forsker ved Institut for Mole-
kylær Biologi og forsanger i Magtens Korridorer) 
Auktion med mange spændende, autentiske ob-
jekter 
øl, fi(-lipensbekæmpelsesudveksling) og hornmusik 
til kl. 23.59 

Se film fra sidste års fest på vores hjemmeside: www.
sund.ku.dk/praest 

Du tilmelder dig på lotz@adm.ku.dk eller studenterokto
berfest@gmail.com senest den 22. september. 
Det koster kr. 75,- at være med. Pengene betales i 
døren.

Strikkecafeen Den Røde Tråd
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

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

Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjem-
mebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling af 
ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. Og 
mere snak. (Det er jo stort set kun kvinder! I strikkeca-
feens levetid har vi kun haft én mand på besøgslisten 
– og det var ganske få gange.)

Det er gratis at være med – men sparegrisen tager gerne 
imod et lille bidrag.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

Lise Lotz, akademisk medarbejder (lotz@adm.ku.dk)

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

•
•

•

•

FOREDRAG 
OM SMART 
MEDITATION 
OG YES!+

- Kom og 
hør hvordan 
åndedrættet kan 
fjerne stress - for både kriminelle, 
stofmisbruger og (medicin) 
studerende!
 
Helle Balsby (psykolog og tidligere forsker ved 
Center for Rusmiddelsforskning) arbejder i dag på 
fuldtid med Breathe SMART (“Stress Management 
and Rehabilitation Training”). Denne teknik har 
hjulpet personer med kriminel baggrund, stofmis-
brug og voldelige tendenser til at lægge deres 
livsstil om vha. blandt andet åndedrætsteknikken 
“Sudarshan Kriya”, yoga og meditation. SMART 
er en metode der både anerkendes og støttes af 
Kriminalforsorgen og Social Ministeriet.

Netop disse teknikker undervises også på YES!+ 
(Youth Empowerment Seminar), som er et kursus 
designet specielt til unge mellen 18-35 år. Helle 
vil fortælle om sammenhængen mellem SMART 
og YES!+, samt hvordan teknikkerne reducerer 
stress, øger koncentrationsevnen og forbedrer 
fokus - gennem bl.a. åndedrættet og dynamiske 
yoga øvelser.
Hun vil have selskab af et par af “de unge” hun 
har undervist i SMART-regi, som vil fortælle om 
deres personlige oplevelser med både SMART og 
YES!+ teknikkerne.
Tilsidst vil der være en praktisk instruktion i en af 
åndedrætsteknikkerne samt en kort meditation. 
 
Torsdag d. 18. september kl. 16.15 i
StoreMødeSal på Panum (lige før Kantinen)

Alle interesserede er velkomne! Foredraget 
er gratis og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til foredragsholderen.

Vi glæder os til at se dig!

YOUTH EMPOWERMENT 
SEMINAR - YES!+ 
Lær at træk vejret og bliv fri for 
eksamensstress!

YES!+ udfordrer unge mellem 18-35 år til at 
udnytte deres fulde potentiale. Dette 6-dages (34 
timers) program giver praktiske redskaber, der 
reducerer stress, øger koncentrations og fokus. 
Kurset udvikler desuden evner inden for leder-
skab og samarbejde. Yoga, åndedrætsteknikker 
og meditation gør YES!+ til en intens oplevelse. 
Kamlesh Patel (USA) rejser i Europa som YES!+ 
fuldtidsinstruktør. Han er en erfaren, skarp og 
varm underviser - glæd jer!
Dato:    9. - 14. oktober 2008
Tid:      I hverdage fra kl. 18 - 22.30 og i weekenden 
kl. 10.30 - 18.30.
Sted:    Art of Living Centeret. Øster Farimagsgade 
16B, opgang F, 3.sal. 2100 KBH Ø
Pris:    2.500 kr (inkludere medlemskab) - Men 
40% introrabat ved hurtig tilmelding (før d. 25. 
september). Det betyder at man kan få en intropris 
på 1.500 kr.

Læs mere om YES!+ og tilmelding på: www.artof-
living.dk/yesplus.htm

Med venlig og stressfri hilsen
G.I.M – Gruppen for Integreret 
Medicin
www.studmed.ku.dk/gim 

SIMS MÅNEDSMØDE
Torsdag den 11/9-08 kl. 16 
i SIMS/GIM lokalet (9.2.3) 
oppe ved siden af MOK. Po-
tentielle nye medlemmer er 
meget velkomne!
/Magnus Pedersen, formand 
for SIMS

P M S - Psyki-
atrigruppen for Medicinstuderende

D. 17. september kl. 15.00 holder PMS 
intromøde for nye studerende. 
Vi mødes ved de runde sofaer ved Dam audito-
riet.
PMS er en basisgruppe for medicinstuderende ved 
KU med interesse for psykiatri.
Vi arrangerer spændende foredrag, symposier 
og konferencer dækkende forskellige aspekter af 
psykiatrien. På vores månedsmøder er der nyheder 
fra diverse udvalg og arbejdsgrupper, og her bliver 
der netværket, diskuteret og hygget med kaffe/øl 
og kage. Kom glad til kaffe og kage og hør lidt 
mere om PMS.
Håber at se så mange som muligt! Tjek endvidere 
www.pmsmedicin.dk
Alle er velkomne!

STUDENTERPRÆSTEN & BASISGRUPPER
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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

Spar penge i Akademisk Boghandel
Hvis du køber bøger fra FADLs Forlag i Akademisk Boghandel, får du bøgerne til en fordel-
agtig medlemspris.

Desuden får du 15% rabat på stetoskoper, kitler, dissektionssæt mv.

Husk at vise dit røde rabatklistermærke, så du kan identifi cere dig som FADL-medlem.

Korrekt mailadresse
Hvis du ønsker at melde dig ind i FADL, skal du udfylde en tilmeldingsblanket, som du kan 
få i FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26 eller på www.fadl.dk. 
Når du udfylder blanketten, skal du huske at skrive din punkt.ku.dk-mailadresse i feltet 
“E-mail”. Blanketten skal afl everes til Sekretariatet. Herefter er du klar til at benytte dig af 
FADLs mange fordele. 

Hvis du ønsker at tage SPV-kursus, skal du tilmelde dig via Vagtbureauets hjemmeside www.
fadlvagt.dk. 

Vidste du at...
du som medlem af FADL kan få en masse 
spændende kittelgejl? 

I FADLs Sekretariat kan du få diverse 
håndbøger, Kittelbogen, journalkoncep-
ter til 7. og 10. semester og meget andet. 
Har du forslag til andre interessante ting, 
er du velkommen til at sende os en mail 
til kkf@fadl.dk. Så forsøger vi at skaffe 
materialet hjem.

Det sker i september

 » 8. sep.: Kursustilmelding
 » 11. sep.: Repræsentantskabsmøde

Kursustilmelding 2008 Ortopædkirurgi l
Tidspunkt endnu 
ikke fastlagt!

Ortopædkirurgi ll
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Psykiatri l
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Psykiatri ll
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Radiologi l - kl. 17.00-21.00
22. 24. og 25. september

Radiologi ll 
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Stetoskopi l - kl. 17.00 – 21.00
10. oktober

Stetoskopi ll - kl. 17.00 – 21.00
14. november

Sår og sutur l

Sår og sutur ll

Tilmelding til FADLs Lægevikar Kurser 
startede mandag den 8. september og 
foregår som altid kun online via www.fadl.
dk. Fra du har tilmeldt dig, har du 7 dage 
til at betale kursusgebyret på 75 kr. pr. 
kursusdag inkl. mad og drikke. 

Kursister vil i løbet af ugen inden 
kursusstart modtage en påmindelsesmail 
med information om tid og sted for kurset. 

Betaling sker ved at, du overfører beløbet 
via netbank til vores konto i Forstædernes 
Bank (reg.nr. 5470 kontonr. 1687135). 
Angiv navn, CPR-nummer, samt dine 
valgte kurser. 
Alternativt kan du betale kontant i 
Sekretariatet på Blegdamsvej 26.

Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan deltage i kurset. Dette kan ske til: kkf-
kursus@adm.fadl.dk.

Du kan læse mere om FADLs kurser på 
www.fadl.dk.

AKLS l - kl. 16.00-21.30 
7. oktober

AKLS ll 16.00-21.30
21. oktober

Akut medicin l - kl. 16.00-20.00
22., 23. og 24. september 

Akut medicin ll - kl. 16.00-20.00
20., 21. og 22. oktober 

Akut medicin lll - kl. 16.00-20.00
17., 18. og 19. november 

EKG l- lV
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!
 
Infektionsmedicin l - kl. 17.00 – 21.00
7. og 8. oktober 

Infektionsmedicin ll - kl. 17.00 – 21.00
11. og 12. november 
Kardiologi l - 16.30-21.00
6., 7. og 9. oktober

Kardiologi 1l - kl. 16.30-21.00
20., 21. og 23. oktober

MOK-redaktionen 
undskylder de forkerte 

datoer i sidste uges MOK 
- Hér er de rigtige...

KREDSFORENINGEN
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FADL er blevet kontaktet af en række 
studerende som følge af eksamenskontorets 
meddelelse til studerende på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, herunder også de 
lægestuderende, der forventer at afslutte 
deres uddannelse i juni 2009. 

Eksamenskontorets meddelelse indeholder 
desværre fl ere væsentlige fejl:

Der er ikke tale om “Turnus” længere - det 
hedder Klinisk Basis Uddannelse (KBU).

Der er ikke noget krav om, at den studerende 
“skal” tilmelde sig den kliniske basisuddan-
nelse lige efter endt uddannelse. 

Alle medlemmer af FADL indbydes til 

den årlige ordinære Generalforsamling. 

Kom og giv din 
mening til kende! 

onsdag den 1. oktober 2008 

kl. 17.00 i Studenterklubben.

Dagsorden
  1. Valg af dirigenter

  2. Valg af referanter

  3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

  4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

  5. Beretning fra forlaget og bogladen

  6. Forslag til drøftelse

  7. Lovændringer

  8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

  9. Valgtaler fra lister/kandidater

  10. Eventuelt     

Frist for indlevering af punkter til 
mødet er onsdag d. 17. september.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet 
er den 2. oktober 2008 kl. 12.00.

Københavns Repræsentantskab er kredsforeningens øverste myndighed. Det vælges af og blandt for-
eningens medlemmer, og består af 21 personer og tre suppleanter. Repræsentantskabet fastsætter blandt 
andet kontingentet for Københavns Kredsforening, vedtager instrukser og vedtægter og har det overord-
nede ansvar for foreningens budget.

Fejl i meddelelse fra Københavns Universitet

Klip ud og træn!

Eller maksimalt 3 gratis prøvegange pr. person.
Studerende uden gyldig FADL id kan træne 1 gang gratis

FITNESSCENTER FOR FADL

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

HUSK AT MEDBRINGE
GYLDIGT FADL ID/STUDIE-KORT

KUN 249 kr.
Ingen kortgebyr for fadl. medl.

3 måneder uden binding

Eller 3 mdr. for 299 kr. inkl. hold

Nyt tilbud fra fi tnesscenter 
NY FORM
3 måneders træning for kun 249 kr.
Tilbudet gælder til og med 1. oktober 2008.

Studiekalender 
2008/2009

Kig forbi Sekretariatet og få 
den nye studiekalender for 
2008/2009.

Husk dit rabatklistermærke, så vi 
kan se, at du er medlem af FADL.

Der er et krav om, at den studerende 
senest to år efter kandidatuddannelsen skal 
tilmelde sig den kliniske basisuddannelse 
jf. bekendtgørelse om lægers kliniske basis-
uddannelse § 9, stk.2

Man kan ikke tilmelde sig basisuddannel-
sen på punkt.ku, som der skrives. Binden-
de tilmelding sker via Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside. Tilmelding på punkt.ku er 
ikke bindende.

FADL har gjort opmærksom på fejlene 
over for studiechef Martin Stampe Noer, 
som har lovet at se på sagen.

KREDSFORENINGEN
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Støt den juridiske kamp mod 4-års-reglen
Det er snart halvandet år siden Regerin-
gen, Danske Regioner og Lægeforenin-
gen lancerede den nye reform af lægers 
videreuddannelse, og for en måned siden 
startede de første kandidater deres kliniske 
basisuddannelse under de nye regler.

Der er dog fortsat fi re år, til de rammer den 
værste konsekvens af det nye regelsæt. Ved 
denne grænse kan en del af disse nye læger 
se frem til, at blive nægtet videreuddannel-
se til speciallæge i Danmark – alene fordi 
de ikke overholder en arbitrært fastsat 
grænse for påbegyndelsen af en endelig 
hoveduddannelsesstilling. 

På kant med loven
FADL har ad fl ere omgange påpeget, at det 
er tvivlsomt om det nye regelsæt overho-
vedet er i overensstemmelse med gæl-
dende dansk lovgivning. Det er dog ikke 
noget, hverken Sundhedsministeriet eller 
Lægeforeningen har ønsket at undersøge 
nærmere.

Det førte til, at FADL i november 2007 
anlagde en både omfattende og kostbar 
retssag mod det daværende Indenrigs- og 
Sundhedsministerium, for at få kendt 4-års-
reglen ulovlig og ugyldig.

Det handler kort og godt om, at sund-
hedsministeren ikke har beføjelser til 
at fastsætte regler om adgangskrav til 
speciallægeuddannelsen, da dette skal ske 
ved lov. Ministeren må kun sætte krav om, 
hvilke kompetencer der skal være opnået 
ved afslutningen. Allerede her, er ministe-
ren gået ud over sine beføjelser.

Endvidere stiller loven – naturligt nok 
- skærpede krav til udformningen af regler, 
når staten ønsker at indskrænke borgeres 
frie ret til erhverv. Staten skal også med en 
høj grad af sikkerhed kunne vise, at samme 
resultat ikke vil kunne opnås på anden vis. 

At der fi ndes andre – og potentielt bedre 
– metoder til at afhjælpe speciallæge-

manglen i Danmark, er der vist ikke nogen 
inden for lægelige kredse, der er uenige 
i. Selv Lægeforeningen udtaler fra tid til 
anden, at 4-års-reglen er et dårligt bud på 
en løsning!

På trods af dette, har hverken Lægefor-
eningen eller Foreningen af Yngre Læger 
ønsket, at støtte retssagen mod 4-års-reglen 
på vegne af deres medlemmer. Derfor kø-
rer de lægestuderende nu retssagen alene 
– selvom det er læger, der bliver omfattet 
af reglen. 

Bliv støttesagsøger
Vi vil dog gerne give de ”menige” yngre 
læger mulighed for, at bakke op om de 
lægestuderendes arbejde for at afskaffe 
4-års-reglen. 

Derfor åbner FADL nu for at yngre læger, 
der bliver omfattet af 4-års-reglen, kan 

indtræde som personlige støttesagsøgere 
(biintervenienter) i retssagen. Alle andre 
læger - unge som gamle - kan støtte sagen 
økonomisk og moralsk her på www.fadl.
dk.

Med dette initiativ håber vi at bryde det 
unuancerede billede i offentligheden af en 
lægestand, der i alt væsentlighed står last 
og brast med sundhedsministeren i denne 
sag. Det er ikke det billede vi møder i kli-
nikken til daglig, og det bør ikke være det 
billede, der får lov at stå for eftertiden.

På www.fadl.dk kan du få fl ere informatio-
ner om, hvordan du kan støtte retssagen.

(gengivelse af et indlæg bragt til yngre læger)

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

VIGTIG  OPLYSNING

Sidste lønseddel i papirform er pr. 31. august 2008 – efter denne dato vil lønsedler 
udelukkende blive sendt til e-boks

HOLD 1603 SØGER 5 ERFARNE 
BLODPRØVETAGERE

Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshos-
pitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også kaldet 3011. Vi 
tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverdage 
fra klokken 08.00 til 17.00. 
Der møder dagligt tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som 
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-vagter 
ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00. Desuden er der 
bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. 
Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der 
er streng mødepligt!

Krav til dig som ansøger:
SPV-kursus, med min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 24/9-
08, kl. 17.00, i den store kaffestue på 3011.
Deltage i info-møde på 3011 den 22/4 kl. 14-16.
Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om 
måneden.
Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres 
lavt semestertrin højt. 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 22. September  kl. 10.00 søg via: www.
fadl-vagt.dk - København – tilmelding til hold – mærkat 
hold 1603.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte hold-
leder Lasse Langhoff pr. mail.: langhoff@stud.ku.dk

HOLD 4630 SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER

Vi er et VT hjemmehold  der  passer søde Malte på 8 år 
om natten. Malte har en cerebral parese der gør at han 
skal hjælpes med alment VT-arbejde bl.a. sugning ved 
olivenknop, SAT-oberservation og sondemad. Desuden 
anden almen pleje. 

Vi tilbyder:
arbejde centralt på Frederiksberg
9 timers vagter fra 22-07
en ualmindelig sød familie der er glade for holdet
særdeles gode vagtfaciliteter (computer, internet, dvd, 
te og kaffe)
gode læsemuligheder
fl eksibilitet angående antallet af vagter (du skal dog 
kunne tage min.4 vagter pr. måned)
2 betalte følgevagter

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

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

Ansøgningsfrist: 
mandag den 22. september 2008 kl. 10.00. Ansøg via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til hold. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst holdleder 
Afshan Gorgin på mail: a_gorgin@mail.dk eller på tlf.: 28 
20 20 49

SPV-HOLD 1508
Thoraxkirurgisk afdeling 
Gentofte Hospital

SPV-hold 1508 søger nye medlemmer til start november 
evt. midt oktober. 
Holdet fungerer som en del af afdelingen og er meget 
afholdt.

Arbejdet indebærer primært klargøring til og opfølgning 
af patienter efter operation. 
Det forventes at du kan bibeholde overblik i stresset situ-
ationer og være aktiv deltagende i afdelingens gøremål.
Grundet afdelingens speciale forventes du at være aktiv 
deltagende i akutte situationer.

Holdet skal dække:
Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter weekend

   
Krav til ansøger: 

Min. 150 SPV- timer
Gennemsnitlig 4 vagter månedligt
Gyldigt akkrediteringskort
Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en 
længere periode

Løn:
SPV – holdløn

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 2 oktober 2008 kl. 10.00 med tilmelding via 
hjemmesiden  www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – Hold 1508

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

•
•
•

•

•

•
•
•
•

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL 
NEONATALHOLD 4301 
RIGSHOSPITALET

Børneventilatører søges til permanenthold 4301 på 
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder 
selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, 
hjerte og kir-team). Du kommer til som BVT hos os 
at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, 
stuegang, blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil 
især komme til at passe præmature, børn født af mødre 
med diabetes, samt børn i Cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
Min 250 VT-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der 
er som regel 40 % av og 60 % nv)
Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 
4 måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 
vagter pr mdr.
Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min1 år.
Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Oplæring (i alt 5 lønnet følgevagter):
5 følgevagter med holdmedlem 
2 med sygeplejerske
2 timer med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i VT-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvungne vagter 
over jul og nytår.

Ansøgningsfrist: Mandag den 15. september 2008 kl. 
10.00 via fadlvagt.dk – for medlemmer – ledig hold 
– mærke ” 4301”

Skriv gerne hvilket hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Elin F. Hauksdottir  www.ellabali@adslhome.dk

•
•
•

•

•

•

•
•
•

VAGTBUREAUET



16
HUDKLINIKKEN FREDRIKSSUNDSVEJ 
14A

Vi søger en vikar til at passe modtagefunktionen og 
telefon.
Vi har ved sygdom og frihed behov for en afl øser til 
disse funktioner. Gennemsnitligt drejer det sig om 5 
dage pr. måned.
Vi bruger System NOVAX til PC-journal
For første gang vi har brug for en vikar er:
              
Den 29.9 og den 30.9 fra kl. 9.00 – 16.00

Krav:
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt. Via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
Hudklinik

INTENSIV AFD. Y13 GLOSTRUP 
HOSPITAL SØGER LÆGESEKRETÆR 

Intensiv afdeling Y13 på Glostrup Hospital søger stud. 
med. til hjælp med sekretærarbejdet på vores afdeling. 
Vi er en almen intensiv afdeling med lokal afsnitsledelse, 
sekretærer og plejepersonale er fast på vores afsnit. 
Lægerne er også for nogles vedkomne ret fast tilknyttet 
afsnittet, medens andre hovedsageligt arbejder i andre 
områder af anæstesiafdelingen og kun periodevis på 
intensiv afsnit. 
Vi har først og fremmest behov for hjælp til journalskrivn-
ing, som foregår i Opus, kendskab hertil er naturligvis en 
fordel, men ikke et krav, derimod er det nødvendigt, at 
du behersker brug af PC, skriver rimeligt hurtigt herpå og 
behersker en del fagudtryk. Du skal som minimum have 
bestået 3. Semester. 

Arbejdet forgår hovedsageligt i vort sekretariat, hvor der 
i dagtiden sidder 1-3 andre sekretærer.
Arbejdstiden kan aftales, vi ser helst, at den hovedsageligt 
ligger i dagtid på hverdage, men ser også meget gerne, at 
den helt eller delvist placeres aften og weekend. Timetal-
let kan aftales, men det vil næppe være hensigtsmæssigt 
med under 16 timer pr. uge. Der vil naturligvis være 
mulighed for relevant oplæring.

Ansøgningsfrist : Hurtigst muligt via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – tilmelding til hold – mærket Y13
For yderligere oplysninger kontakt Gry på Vagtbureau 
tlf. 35245402 

NYT SPV-HOLD 1302 SOM 
TILKNYTTES BBH VIKARKORPS.

Kunne du tænke dig at arbejde på et fast hold med meget 
afvekslende arbejdsopgaver?

Bispebjerg Hospital har deres eget Vikarkorps og de vil 
gerne have et SPV-hold tilknyttet afdelingen.
Holdet skal være døgndækkende og man skal være klar på 
at arbejde på forskellige afdelinger. At arbejde på dette 
hold vil give en alsidig erfaring. 

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvars-
bevist
Min. 200 SPV-timer
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. september 2008 kl. 
10.00 via www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer 
– tilmelding til hold – mærket ”Vikarkorps ”

Ønsker du yderligere information kan du kontakte Astrid 
Rosenkranz Bruun på tlf. 35245408 eller mail ab@fadl.dl

•
•

LÆGEVIKARHOLD 7702
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C
-RIGSHOSPITALET 

Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C 
Ambulatorium søger endnu 1 medlem. Vi laver dagligt de 
forambulante journaler - jobbet giver således god rutine 
i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er 
travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet.
Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 14.00 

Krav:
FADL-medlemsskab
Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesi-
ologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 
9. semester.
Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned 
– også i eksamensperioder.
Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
Gyldigt akkrediteringskort
Du skal kunne deltage i næste holdmøde onsdag den 
24.9. kl. 16.15.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog 
35245402 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 17.9. 2008 kl. 10.00. Ansøg-
ninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hold 7702” 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted mellem den 17.9. og 
den 23.9. 

HOLD 4404 NEUROINTENSIV 
AFD. GLOSTRUP – NEUROLOGISK 
OVERVÅGNING

Vi er et lille, særdeles velfungerende hold som søger nye 
medlemmer 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 stort personligt ansvar samt et super 
godt tværfagligt samarbejde med læger, neurofys.-as-
sistenter 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 Gyrithe Peder-
sen på tlf. 26731902 / mail: gyrithe@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist:  mandag den 15 september 2008 kl. 
10 . Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere.

•
•

•

•

•

•
•

ROSKILDE INTENSIVE HOLD 4106
Vi søger nye kollegaer til vores lille men 
spændende hold på Roskilde Intensiv.

Holdet er noget helt specielt og det eneste af sin art i 
Danmark. Efter grundig oplæring, samarbejder vi på lige 
fod med specialuddannede sygeplejersker og med de 
dygtigste læger om at behandle kritisk syge patienter, der 
ofte er cirkulatorisk og respiratorisk ustabile.

Her får du klinikken ind under huden Du lærer at hånd-
tere akutte og kritiske situationer. Du lærer at håndterer 
medicin, respiratorer, NIV, CVK’er, trakealtuber, anlægge 
A-kanyler og venfl ons, udføre avanceret genoplivning, DC-
konvertering m.m. Så hvis der brænder en lille akut medi-
ciner eller anæstesiolog i dig, er dette jobbet for dig!

Som sagt skal du igennem et oplæringsforløb, dette er 
på 16 betalte vagter i oktober/november (VT-løn), og det 
sikrer, at du er tryg ved afdelingens procedure og kender 
dine nye kollegaer. Herefter skal du regne med at tage ca. 
7 vagter om måneden, hvilket efter ca. 1 år kan nedsættes 
til 4. I ferierne kan vi arbejde ekstra, og der er fl eksibilitet 
i eksamensperioden.

Du er engageret, udadvendt og interesseret i intensiv 
behandling. Du har bestået 6. semester, har VT erfaring 
og planlægger at være på holdet min. 1 år. Arbejdstiden 
er skiftende vagter alle ugens dage - især aftenvagter i 
hverdagene, dag- og nattevagter i weekenden. 

Du får CARD løn plus 1 times løn for transport (Kbh. H- 
Roskilde på 18 min.), herudover får du et super-socialt 
hold på 8 medlemmer, der ikke dækker ved sygdom og 
har pensionsordning.

Du får altså ansvar, frihed, en god løn og masser af mu-
ligheder for at lære i et socialt og spændende miljø. Det 
er da et rigtigt godt tilbud!

Få en ’følgevagt’ inden du søger og se hvordan vi er…
Kontakt holdleder Mikkel på 28 12 04 39/mgj@stud.
ku.dk

Ansøgningsfrist: Den 22. september 2008 kl. 10.00 Via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold 
4106
For yderligere info. Kontakt Adm. sygeplejerske Astrid 
Bruun tlf. 35245408 eller ab@fadl.dk eller Holdleder 
Mikkel Grybel mgj@stud.ku.dk eller tlf. 289120439

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

Gentofte Kommune
Afdeling 2A, Geriatrisk Behandlingscenter Tranehaven, 
Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, søger dis-
pensater til vagter i alle vagttyper, weekends, helligdage 
og i ferieperioder.

 Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
mth@gentofte.dk eller tlf.nr 88 20 51 51

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt

Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærket ”Tranehaven”
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OPLYSNING!
Nyheden I alle har ventet på er endelig ble-
vet bekræftet: Jons kollegieværelse er nå frit for 
skadedyr (med undtag af nordmanden selv). Det 
inviteres i denne anledning til pyjamasparty hvor 
det foruden specielle væggelusdrinks (opskrift 
udleveres på anmodning) vil serveres fasangryde 
af ypperste kvalitet. Det vil også være salg af for-
skelligt merchandise, deriblandt I (L) VÆGGELUS 
T-shirts, -nøgleringe, og ikke mindst tighty-whities 
(ikke boxers). Aktiviteter for alle aldre – kom klap 
de fritgående fasaner!

Mere information følger næste udgave.

Jon Foss-Skiftesvik

HOLD E, Tilmeldingsfrist: Mandag den 20/10 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 10/11 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1:  Lørdag 15/11 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*:  Søndag 16/11 09.30-14.00 RH   
  Mandag 17/11 16.30-21.00 RH 
Lektion 3*:  Onsdag 19/11 16.30-21.00 RH   
  Torsdag 20/11 16.30-21.00 RH  
Lektion 4:   Lørdag 22/11 09.30-13.30 RH  
Lektion 5:  Søndag 23/11 09.30-13.30 RH  
Lektion 6*:  Mandag 24/11 16.30–18.30 RH
    18.30-20.30 RH
Prøve*:  Tirsdag 25/11 16.30-18.45 RH   
    18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VT KURSER (INKL. BVT) 
EFTERÅR 2008

HOLD C, Tilmeldingsfrist: Mandag den 22/09 
kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 13/10 16.30-17.30   Panum 
Lektion 1:  Lørdag 18/10 09.30-13.30   RH 
Lektion 2*:  Søndag 19/10 09.30-14.00   RH  
   Mandag 20/10 16.30-21.00   RH 
Lektion 3*:  Onsdag 22/10 16.30-21.00   RH  
  Torsdag 23/10 16.30-21.00   RH 
Lektion 4:   Lørdag 25/10 09.30-13.30   RH 
Lektion 5:  Søndag 26/10 09.30-13.30   RH 
Lektion 6*:  Mandag 27/10 16.30–18.30   RH
    18.30-20.30   RH
Prøve*:  Tirsdag 28/10 16.30-18.45   RH  
    18.45-21.00   RH  

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

HOLD D, Tilmeldingsfrist: Mandag den 06/10 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk

Orientering Mandag 27/10 16.30-17.30 Panum 
Lektion 1:  Lørdag 01/11 09.30-13.30 RH 
Lektion 2*:  Søndag 02/11 09.30-14.00 RH   
  Mandag 03/11 16.30-21.00 RH 
Lektion 3*:  Onsdag 05/11 16.30-21.00 RH   
  Torsdag 06/11 16.30-21.00 RH 
Lektion 4:   Lørdag 08/11 09.30-13.30 RH 
Lektion 5:  Søndag 09/11 09.30-13.30 RH 
Lektion 6*:  Mandag 10/11 16.30–18.30 RH
    18.30-20.30 RH
Prøve*:  Tirsdag 11/11 16.30-18.45 RH   
    18.45-21.00 RH  
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VAGTBUREAUET & ANNONCER

DIVERSE

Et kig i annalerne
Et tidligere kig i annalerne viste at datamaterne rykkede forholdsvis sent ind 
på studiet – nye nærstudier af annalerne afslører nu, at de medicinstuderendes 
egen kilde til underholdning til forelæsninger og holdundervisning, først 
benyttede sig af computere fra slutningen af oktober 1992. inden da skulle 
alle artikler man ønskede at få bragt være maskinskrevne, og at offsetmaskiner 
ignorerer blåt, så man skulle skrive med sort/rødt.

Samme nummer bringer desuden en anmeldelse af den dengang aktuelle 
Harrison Ford film ”Patriot Games” – spændende.
Hvis man ikke havde råd til at gå i biffen, kunne man i studenterklubben se 
video,  idet de viste Walt Disneys ”Den Lille Havfrue”  ..

MOK-red /  Troels
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Fysikkens svar på Krebs cyklus... (nu har du noget at snakke med nørderne om hvis du skal til campus 
festival!!!

SÅ ER DET NU 
VERDEN 
GÅR 
UNDER!!

Eller det vil sige; hvis det er onsdag eftermiddag el-
ler senere og du sidder og læser det her, så er den 
ikke gået under. Tidligere i år (MOK nr. 19, 5. marts) 
bragte MOK en artikel om Large Hadron Collider 

(LHC) i Schwiez, hvor der 
i løbet af foråret skulle 
smaskes nogle protoner 
sammen ved meget stor 
hastighed. De blev dog 
lidt forsinkede og de er 
først nu klar til at udføre 
eksperimentet. 

For at starte et sted, skal 
det lige forklares, hvad 
det lige er de render og 

laver dernede: I den 27 km lange tunnel, som udgør 
LHC, accelererer man protoner med en sådan kraft 
at de, når de smasker sammen, udløser energi på 
et niveau, der ikke før er observeret i vores verden. 
Det man så håber at kunne se er dannelsen af par-
tikler, som mistænkes for at udgøre det mørke stof 
i universet. 
Det kræver muligvis lige en nærmere forklaring, så 
MOK-redaktioen ringede til en forbindelse på Niels 
Bohr Instituttet og spurgte lidt ind til det. Signe 
Reimer-Sørensen, PH.D.-studerende ved kosmologi-
centret, forklarede, at mørkt stof er noget der er nødt 
til at eksisterer for at universet kan hænge sammen. 
Det har nemlig vist sig, at hvis den eneste tyngdekraft 
der fi ndes i universet er lavet af de ting (protoner osv) 
som vi kender, så ville galakser, supernovaer og den 
slags ting ikke kunne opføre sig som de gør. Så pr. 
defi nition fi ndes 
mørkt stof, men 
pga. dets ka-
rakter (at det er 
mørkt og derfor 
ikke udsender 
lys) har vi ikke 
kunnet obser-
vere det indtil 
nu. Dette æn-
drer sig muligvis 
på onsdag.
Ideen er, fork-
larer Signe, at 
de håber på at 
k u n n e  f i n d e 
sporene efter 
de partikler, der bliver dannet, og sandsynligvis hen-
falder hurtigt, og dermed beviset på deres eksistens. 
Så i virkeligheden skal de slet ikke se dem, men bare 
røgen efter dem.

Hvad går det her med at jorden måske går under 
så ud på? Det som bekymrer så mange er, at nogle 
forskere har udtalt, at når denne her protonsam-
menklaskning sker, så udløser det hvad der svarer til 
et lille sort hul. Og eftersom man ikke helt ved hvad 
de her sorte huller er for nogle fætre, så bliver den 
almene befolkning lidt bekymrede.
Derfor har MOK-redaktionen været ude og spørge 
nogle forskellige instanser hvad de synes om det.

Lise Lotz, fra studenterpræstens sekreteriat blev først 
lidt forbavset over at høre om det her eksperiment, da 
hun ikke lige havde set TV-News søndag aften. Hun 
udtalte dog, at hun ville blive vældig ked af det hvis 
verden gik under. Hun er dog ikke virkelig bekymret, 
og har rimelig tiltro til at forskerverdenen ved sådan 
nogenlunde hvad de laver. Som hun siger, så vil vi 
mennesker altid have en iver efter at forstå det vi 
ikke forstår, og gøre det vi ikke kan, og den iver kan 
man ikke sådan slukke for.

På MOK-redak-
tionen synes vi, 
at det virker lidt 
obsolet at gøre 
rent og vaske 
op og den slags 
hvis jorden alli-
gevel går under. 
Det ville være 
naturligt hvis 
andre  havde 
fået den samme 
tanke, så MOK 
ringede til et 
større, tidligere 

børsnoteret rengøringsfi rma, der har valgt at være 
anonymt, og spurgte om de havde modtaget færre 
rengøringsordrer når nu verden muligvis gik under. 
En repræsentant for det større tidligere børsnot-
erede rengøringsfi rma, der har valgt at være 
anonymt udtalte at ”man gider da stadig ikke 
se på fyldte skraldespande bare fordi verden 
går under!”.

MOK-redaktionen prøvede også at 
kontakte udenrigsministeriet for at 
høre om de synes det er helt i orden 
at Schweiz sådan beslutter at afholde 
eksperimenter, der sætter hele ver-
dens sikkerhed/eksistens over styr. 
Det ville de ikke formulere nogen 
mening om....

MOK-redaktionen spurgte også Signe fra 
Niels Bohr Instituttet om hun synes det 
var fjollet, hvis vi ikke gad gøre rent før 
efter på onsdag. Hun sagde det kunne 
man selvfølgelig godt gøre hvis man var 
bange for, at jorden gik under, men hun 
ville ikke selv foretage nogle verdensend-
ende foranstaltninger, og ja, hun synes 

det ville være lidt fjollet. 

Man kan jo vende det hele om og spørge sig selv 

hvorfor det er så vigtigt at lave det her eksperiment, 
hvis man ikke er helt 100 procent sikker på hvad 
der egentlig sker, eller i det mindste hvad der ikke 
kan ske. 
Derfor tog MOK-redaktionen kontakt til fagkund-
skaben indenfor Medicinsk Videnskabsteori, Peter 
Rossel, der udtalte følgende: ”Det rejser fl ere vigtige 
principielle videnskabsetiske spørgsmål. Sandsyn-
lighedsbegrebet, om man opererer med frekventielle/
obeserverede sandsynligheder eller det er subjektive 
sandsynligheder. Den risiko der er ved et forsøg bør 
sættes i forhold til den gevinst, der er ved at udføre 
et forsøg. I dette tilfælde mener jeg at risikoen ikke 
berretiger forsøgets udførsel. Samtidig understreges 
vigtigheden af, at deltage i undervisningen i Viden-
skabsteori!”

Det havde Signe fra Niels Bohr Instituttet naturligvis 
også nogle me-
ninger om. Lige 
nu handler det jo 
mest om at opnå 
en  s tø r re  fo r -
ståelse af hvordan 
universet hænger 
sammen, men i 
det lange løb kan 
der følge meget 
i kølvandet på ny 
forskning,  som 
menneskeheden 

kan få meget godt ud af. Og Signe fra Niels Bohr 
Instituttet mente, at de trods alt har så meget styr 
på hvad de laver, at det ikke kan gå galt. Som hun 
siger så svarer det til, hvis man omregner de energier 
og masser der er på spil onsdag i LHC til noget mere 
håndgribeligt, at to myg fl yver ind i hinanden med 
almindelig myggehastighed. Og det mener Signe fra 
Niels Bohr Instituttet ikke burde medføre jordens 
undergang

MOK-red. /Mia Joe og Michael Wilhelmsen    

NYHEDER

Emnebox: 
Vi ved hvad ca. 4% af universet er lavet af. De 
resterende 96% består af mørkt stof (udgør 
ca. 21% af det hele) og mørk energi (udgør ca. 
75% af det hele). Mørkt stof er omtalt i artik-
len, men hvad er denne her mørke energi så? 
Den mørke energi er det der er nødt til at være 
der for at universet kan blive ved med at udvide 
sig med stadig større hastighed. Einstein havde 
som den første fat i konceptet, men kaldte det 
en kosmologisk konstant. Han forkastede det 
dog senere fordi det stred imod hvad man den-
gang troede man vidste om universet. Kilde: 
Signe fra Niels Bohr Instituttet. 

Emnebox: 
De partikler man håber at kunne 
spore er en form for omvendt-par-
tikler. De er superpartnere til de 
partikler vi allerede kender. Hvis 
man forestiller sig at elektroner og 
positroner er modsatte af hindanden 
pga. deres modsatte ladning, så er 
superpartnere modsat på en måde 
som er meget mere kompleks, og 
ikke nødvendigvis forudsætter 
samme masse og energi. Kilde: Signe 

fra Niels Bohr Instituttet.

Emnebox: 
gasskyerne i en spiralgalakse bevæger sig i 
næsten cirkelrunde baner omkring centrum i 
løbet af nogle hundrede millioner år. Stjernernes 
hastigheder afhænger af deres afstand til cen-
trum af galaksen samt hvor meget tyngdekræft, 
der trækker i dem fra centrum af galaksen. Det er 
ligesom, når man svinger en bold for enden af en 
snor over hovedet. Jo hurtigere man svinger, jo 
hårdere skal man holde fast i snoren. Stjernerne 
i den yderste del af galaksen bevæger sig så 
hurtigt, at den samlede tyngdekraft fra de andre 
stjerner og gassen ikke burde kunne fastholde 
dem alene; “snoren” burde knække og stjern-
erne fl  yve ud af galaksen. At stjernerne trods 
dette forbliver i galaksen kan bedst forklares ved 
et ekstra bidrag til tyngdekræften, som man ikke 
kan måle fordi den ikke lyser. 
NB: Stoffet i denne emnebox er relevant for 7. 
semesters eksamen, så læs godt på det!

AFSLØRING
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ENGLISH SPEAKERS REQUIRED
From 13th – 17th September 2008

Who are Medex Research….
We are an international market research organisa-
tion based in the UK specialising in medical devices 
and diagnostics. Every year we attend medical 
conferences around the world to conduct interview 
surveys with doctors attending these conferences. 
In September we will be in Copenhagen.

We are looking for 6 people who are fluent 
in English to help interview doctors at the 
CIRSE Conference

When and where ...
13th - 17th September 2008
Bella Center, Copenhagen 

What does it involve ...
Carrying out short face to face interviews with 
doctors at the conference. All questionnaires are 
in English and very straightforward. Some medical 
knowledge is required. You must be fluent in Eng-
lish,  well presented, hard working and outgoing. 

Payment ...
Euro 5 - Euro 7 per interview (depending on ques-
tionnaire’s length).
It is expected that a minimum of 20 interviews can 
be achieved per day.

Please contact ... 
Caroline Proux at Medex Research, UK
Tel: 44 (0) 1243 790779
Fax: 44 (0) 1243 576089
Email: carolinep@medexresearch.com

STILLING LEDIG SOM 
STUDENTER-
STUDIEVEJLEDER
VED IT OG SUNDHED

Studievejleder ved It og Sundhed
Ved uddannelsen It og Sundhed på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet er to stillinger som 
studenterstudievejledere ledige til besættelse 
snareste muligt.
De første studerende startede på uddannelsen den 
1. september i år, og I vil derfor være de første 
studievejledere tilknyttet uddannelsen.

Jobbet som studievejleder indeholder bl.a.;
vejledning om uddannelsens indhold, muligheder 
og studieordninger
vejledning om orlov, barsel og merit
vejledning ved personlige problemer
vejledning i studieplanlægning
vejledning om dispensationsansøgninger og 
klagesager

Derudover skal I deltage i afholdelse af arrange-
menter rettet mod potentielle ansøgere, fx besøg fra 
gymnasieklasser og andre oplysningsaktiviteter i 
rela-tion til rekruttering til studiet som åbent hus 
og udgående aktiviteter.

Arbejdstiden er i gennemsnit 5 timer pr. uge (12 
måneder pr. år), der afløn-nes efter gældende aftale 
indgået mellem Finansministeriet, Studenterun-
dervisernes Landsforbund og Foreningen af danske 
Lægestuderende (SUL).

Der vil være oplæring i gældende regler for ud-
dannelsen. Som nyansat studievejleder skal man 
gennemføre en uges grunduddannelse inden for 
det første halve år man er ansat. 
Du kan læse mere om uddannelsen på www.
itogsundhed.ku.dk

Ønskes yderligere oplysninger kan disse fås hos 
studiesekretær Mette K. Kristensen, mekr@sund.
ku.dk
Interesserede ansøgere bedes indsende en ansøgn-
ing til mekr@sund.ku.dk senest den 01.10.2008 
kl. 12.00. Der vil herefter blive indkaldt til 
samtaler.

•

•
•
•
•

VIL DU VÆRE 
KONDOMERIST?
AIDS Fondet åbner 1. december 2008 et 
kondomeri midt i København!

Kondomeriets primære funktioner kommer til 
at være salg af kondomer og råd og vejledning i 
spørgsmål omkring sikker sex.
Til dette kondomeri søger vi frivillige, der har lyst 
til at hjælpe os med at oplyse københavnerne om 
sikker sex. 

At være kondomerist
Du skal tage minimum to vagter per måned. 
Vagterne er på max. 4 timer og ligger indenfor 
almindelig butiksåbningstider.
Som frivillig i kondomeriet vil du blive uddannet 
inden du får vagter.    På den måde sikrer vi, at 
du har den fornødne viden.
Du skal afsætte to dage årligt til yderligere 
kursusforløb.
Hvis du har lyst, vil du også have mulighed for at 
blive underviser i den tilknyttede skoletjeneste. 

Om AIDS Fondet
AIDS Fondet har som formål at informere om hiv/
aids, støtte patienter med hiv og støtte forskning 
på området. 
Vi har omkring 100 frivillige, som alle har meldt 
sig for at gøre en aktiv forskel i kampen mod hiv og 
aids samt sætte sygdommen på dagsorden i Dan-
mark. AIDS Fondets frivillige har meget forskellig 
baggrund og er mellem 15 og 80 år gamle.

Kontakt
Kontakt Margrethe Thise på margrethe@aidsfondet.
dk, eller send en sms til 26 82 92 82 for yderligere 
information. 

Ansøgningsfrist: 1. november 2008 / løbende
Vi ser frem til at høre fra dig!

•

•

•

•

MANDLIG FORSANGER 
SØGES
Bandet MIR, som har fast øveplads 
på Panum, søger en stand-in for vores 
mandlige forsanger fra 1. oktober til 
1. april. 
Vi øver en gang om ugen, og spiller lidt jobs ude 
- du skal f.eks. kunne synge til et arrangement d. 20 
december. Vi er trommer, bas, guitar, keyboard og 
en kvindelig vokal. Skriv til rudjep@gmail.com hvis 
du er interesseret - vi kunne godt tænke os at høre 
dig synge med os mandag d. 15 september.

RASKE MÆND 
MELLEM 20 OG 30 
ÅR
søges til idrætsforsøg på 
Bispebjerg Hospital!
I forbindelse med idræt og fysisk betonet arbejde 
ses ofte overbelastningsskader af senevæv. Disse 
skader er ofte langvarige og kroniske. Den høje 
forekomst af skader kan skyldes, at senevævet 
reagerer langsommere end fx muskelvæv i forbin-
delse med øget fysisk belastning. Det er derfor 
vigtigt at afdække de forhold, der har indflydelse 
på, hvordan sener reagerer i relation til belastning, 
da man derved bedre kan forebygge og behandle 
seneskader i fremtiden.

Forsøget strækker sig over 2-3 dage. Du vil blive 
bedt om at møde op til en forundersøgelse af ca. 
½ times varighed ca. 10 dage før forsøget. Her vil 
vi finde den belastning, du skal udsættes for på 
forsøgsdagen. Ved lodtrækning kommer du til at 
tilhøre gruppe A, B eller C. Herefter vil du på selve 
forsøgsdagen blive bedt om at udføre fysisk arbejde 
ved at sparke med dit ene ben i en maskine i 1 time, 
mens dit andet ben er passivt.

Vi tager 1 muskel- og 1 senebiopsi fra hvert ben i 
henholdsvis lårmusklen og knæsenen (dvs. 4 biop-
sier i alt) 2, 6 eller 26 timer efter ophørt arbejde alt 
efter hvilken gruppe, du tilhører. 
Du kan læse under forsøget og kan forlade stedet, 
så længe du er tilbage efter henholdsvis 2, 6 og 26 
timer til at få taget biopsierne.  

For at deltage kræves det at:
Du er mand, ikke-ryger og mellem 20 og 30 år 
gammel
Ikke dyrker eliteidræt eller motionerer på højt 
plan
At du møder 2-3 gange på Bispebjerg Hospital
Du får taget 2 biopsier fra lårmusklen og 2 biop-
sier fra knæsenen
At du ikke dyrker sport i ca. 10 dage op til 
forsøget
Honorar: 2000-2500 kr.

Kontakt stud.med Søren Solborg, 
seneforskning@gmail.com 
eller ring på eller sms til 61 26 25 42

•

•

•
•

•

•

NORSKTALENDE MØDE-
BOOKERE 
– Super løn og  fleksible arbejdstider i 
dynamisk opstartsvirksomhed

Lunsj.no er en nystartet virksomhed, der leverer 
frokost til norske virksomheder i Oslo området.  Vi 
ønsker at styrke vores salgsindsats gennem ansæt-
telse af dynamiske norsktalende studerende til 
vores kontor i København. Så hvis du har lyst til at 
spile en afgørende rolle i udrulningen af vores nye 
koncept i Norge, er dette nok lige jobbet for dig. 

Om du er ung eller erfaren er ikke afgørende – det 
er derimod din motivation, din personlighed og 
dine kompetencer.
Vi kan tilbyde 150 kr. i timen og du vil selv kunne 
være med til at planlægge, hvilke arbejdstider, 
der bedst kan kombineres med dit studie og fritid-
saktiviteter. 

Personen vi søger:
Taler flydende norsk
Tænker kundernes behov først
Er udadvendt, imødekommende og vedhold-
ende
Er saglig og vindende af natur
Er empatisk og har situationsfornemmelse
Er målrettet, selvstændig og struktureret
Er god til at formulere sig mundtligt og skrift-
ligt
Er vant til at arbejde med IT og hjemmevant i 
MS-officepakken
Har muligvis interesse i mad og gastronomi

Eksempler på arbejdsopgaver:
Opsøgende telefonsalg
Løbende opfølgning på kundeemner
Sikre udarbejdelse og fremsendelse af koncep-
tpræsentation, evt. tilbud samt velkomstbreve 
og ordrebekræftelser
Screening af nye potentielle kundeemner

Vi tilbyder:
5-15 timers arbejdsuge
Muligheden for at være med til at præge op-
starten af en helt ny virksomhed
Positive, engagerede og ambitiøse kolleger
Rigtig god løn samt arbejdstider, der kan plan-
lægges omkring dit studie
Arbejdsplads i et lækkert kontor i centrum af 
København
Mulighed for udvidelse af ansvarsområder alt 
efter resultater

Send din ansøgning med CV snarest til 
tm@rainmaking.dk.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget 
velkommen til at ringe til Forretningsudvikler 
Thomas Mølgaard på tlf. 60 61 91 45.

Ansøgningsfrist: 19. september 

Vi glæder os til at høre fra dig :-)

Lunsj.no er videreudviklingen af en dansk frokost 
virksomhed, der opererer i København. Vi serverer 
pt. for over 6000 mennesker hver dag fordelt på 
230 virksomheder i København. Vores succes i 
København har gjort, at vi nu gerne vil ekspandere 
til Oslo med et lignende koncept.

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
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KLØR DET
i næsen/øjnene når der er græspollen i luften?

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt forsøg, hvor vi undersøger 
blodprøver for fødevareallergi, som kan være relateret til græspollen-allergi.

For at kunne deltage skal du:
i mindst 2 år have haft løbende næse og kløende øjne i græspollensæsonen 
være mellem 18 og 60 år
ikke tage antihistaminer uden for pollensæsonen
ikke være gravid eller ammende
ikke have deltaget i forsøg med andre lægemidler indenfor de sidste 3 
måneder
ikke lide af andre kroniske sygdomme. 

RASKE 
KONTROLPERSONER
søges til allergiforsøg!

For at kunne deltage skal du:
IKKE have nogen form for allergi
være mellem 18 og 60 år
ikke være gravid eller ammende
ikke have deltaget i forsøg med andre lægemidler indenfor de sidste 3 måneder
ikke lide af andre kroniske sygdomme 

Gældende for både forsøgspersoner og kontrolpersoner:
Hele forsøget finder sted i perioden august 2008 til marts 2009.
Du skal i løbet af 4 uger komme i klinikken 2 gange og besøgene varer  hen-
holdsvis ca. 1 og 2 timer.

Hvis du er interesseret i at deltage kan vi tilbyde:
En grundig allergiudredning
Nogle hyggelige timer i vores klinik
Kompensation for transportudgifter

For nærmere information kan du kontakte:
Personalet på Allergiklinikken 4222. Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 
København Ø. Tlf.: 3545 9818 
mandag – onsdag kl. 9.00 – 16.00, torsdag kl. 9.00 - 18.00, fredag kl. 9.00 
– 16.00

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

DEMONSTRA-
TOR TIL 
MAKROSKO-
PISK VÅD 
STUDIESAL 
SØGES
En eller flere 
ledige stillinger er 
til besættelse fra 
efterårssemesteret 
2008.

Sti l l ingen kan søges  af 
medicinstuderende med et 
godt kendskab til makrosko-
pisk anatomi. Arbejdstiden 
aftales med de øvrige dem-
onstratorer og fordeles efter 
vagtskema.

Ansættelseskrav: Bestået 5. 
semester
Timeløn: Kr. 193,62 + fer-
iepenge
Ansøgningsfrist: Fredag d. 
20. september 2008 kl. 12.00

Ansøgningsskema kan af-
hentes i  bygn. 18.1.12 
(ICMM’s Studiesekretariat).

Med venlig hilsen
Pia Keller
Studiesekretær v. ICMM

INSTITUT FOR CELLULÆR OG 
MOLEKYLÆR MEDICIN (ICMM). 
TELEFON 353 27213 / 353 27211 
Email: biho@sund.ku.dk

OVERSÆTTELSESARBEJDE 
FRA DANSK TIL SVENSK
Sundhedswebsiten Vitaviva søger en svensk 
medicinstuderende, der vil bruge ca. 5 timer 
om ugen, evt. mere til at oversætte helsere-
laterede tekster og korrespondance fra dansk 
til svensk.
Jobbet kræver, at du behersker svensk sprog 
og grammatik, kan arbejde selvstændigt og er 
fortrolig med medicinsk faglig terminologi samt 
er i stand til søge information på nettet.
Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmos-
fære, indflydelse på valg af arbejdstidspunkt 
(man-tor:9-17, fre:9-16 og 125,- i timen.

Henvendelse
Vitaviva BV
Amaliegade 45, 2.sal
1256 Kbh. K
Tlf . 3314 1457
Web: www.vitaviva.com

STUDENTERVIKAR SØGES TIL 
ALMEN LÆGEPRAKSIS 
i Egedal centret, Karlslunde fra 1/12 
2008 og 3-4 måneder frem.

Arbejdstid: 22 timer pr uge, fordelt på sekretær 
samt sygeplejerske opgaver.
Ansættelsesvilkår/løn iht. overenskomst.

Du skal være selvstændig, fleksibel og glad for 
dit arbejde.
Ansættelsessamtale afholdes mandag den 
22/9 2008.
Skriftlig ansøgning sendes senest den 18/9 
2008 til:

Læge Hajnalka Krisztina Jakobsen, Egedal 25, 
1. dør 9, 2690 Karlslunde, Tlf.: 27 36 32 98 

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

Anatomisk Billedordbog

480 sider

Kr. 338,- (vejl.)

Bevægeapparatets anatomi

392 sider

Kr. 824,- (vejl.)

Histologi – på molekylær-

biologisk grundlag

832 sider

Kr. 998,- (vejl.)

Neuroanatomi

248 sider

Kr. 488,- (vejl.)

Hovedets, halsens og de 

indre organers anatomi

464 sider

Kr. 868,- (vejl.)

FÅ STYR PÅ ANATOMIEN!

ANNONCER
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Nørre Campus Festival 2008
Tid: 12/9-08

Kl. 14.00 – 04.00

Sted: På græsplænen ved Zoologisk Museum

Pris: Kr. 75,- i forsalg
Kr. 100,- i døren

Pris:Pris: Kr. 75,- i forsalgKr. 75,- i forsalg
Kr. 100,- i dørenKr. 100,- i døren

Navnene afsløres senere · Hold øje med hjemmesiden

noerrecampus.ku.dk/festival
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