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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: MOKs kuffert

Onsdag:  MOK nr 3, årgang 41 udkommer
  IMCC organdonation månedsmøde kl. 18.00 Lok.: 9.22.  
  Christian Budtz træffes i våd studiesal 11-14
  Josefine kan mødes i studievejledningen kl 13-16
  Mellem 13-14 mødes Christian og Josefine ikke.
  PMS intromøde for nye kl. 15. Sofaerne ved DAM

Torsdag: Præstens strikkecafé. 
  Der er pausegymnastik foran biblioteket kl. 10.00 - 10.15
    Troels har fødselsdag. Han bliver 19.
  GIM foredag om meditation. Store mødesal kl. 16.15 

Fredag: Mias onkel bliver 60.
  Wilhelmsen har forvagt på skt. Hans. 

Lørdag: Redaktricen drikker sig i hegnet, hvem vil med, og hvem 
  lægger hegn til?

Søndag: Elise skal i kirke kl. 10.00
  Jorden gik ikke under da vi tidligere skrev det 
  - måske er det i dag? 
  Galop på Klampenborg Galopbane kl. 12.30

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE - i nyt lokale...
  SATS foredrag kl. 16.30 - 18.30 konf. 1 RH
  Silas skal holde foredrag for nogle folkeskoler om lidt af hvert,  
  og siden hen på MOK og lege "du ejer ikke luften".

Tirsdag: KULTMED infomøde 17.30
  Wilhelmsen skal til BS foredrag - han glæder sig som en lille  
  julegris

Denne  redaktion

MOK



3

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

Faglig 
Quiz

Adskillige fl i�  ge studenter havde ulejliget sig med at svare på 
sidste uges quiz. Der var selvfølgelig tale om Makroangiopa� sk 
hæmoly� sk anæmi eller March-anæmi. En klassikker! Se i øvrigt 
Medicinsk Kompendium 16. udgave side 1778-79. Den heldige 
vinder var:
Anders West, 9. semester, som var den glade modtager af en fl aske 
årgangskirsebærvin.

Denne uges sygdom kan beskrives med følgende ord:

”Smi� e kan også overføres ved nær kropslig 
kontakt. ses f.eks. hos brydere”

Hvis du kan gæ� e, hvilken sygdom vi tænker på, så 
skriv en mail  � l mok@mok.info inden mandag d. 
22/9 klokken 12, mærket "quiz" i emnefeltet. Der 
er 1 fl aske KirsSano på højkant.

Wilhelmsen / vikar på MOK

Denne uges sygdom kan beskrives med følgende ord:

”Smi� e kan også overføres ved nær kropslig 

Hvis du kan gæ� e, hvilken sygdom vi tænker på, så 
skriv en mail  � l mok@mok.info inden mandag d. 
22/9 klokken 12, mærket "quiz" i emnefeltet. Der 

Wilhelmsen / vikar på MOK

MOK mindes 
lokale 9.2.1:

Templet og Chrisseladen studerer 5. semesters 
pensum

Fugleklat på MOKs computer

Lokale 9.2.1. - ekstremt børnevenligt miljø.

Tavlen...

Kage og the pump på MOK...

REDAKTIONELT
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NOTAT
KORT RESUMÉ AF MØDE I UN-
DERVISNINGSUDVALG FOR 7.+9.  
SEMESTER D. 26. JUNI 2008
Tilstede: Henrik Arendrup, Michael Stoltenberg, Jesper El-
drup, Susanne Holck,  Line Malmer, Rita Dalhammer, Ulrich 
Knigge, Nina Weis, Susan Post (Ref.)Afbud fra: Tina Waldau, 
Majken Krabbe Hjort, Torben Schroeder, Jes Bruun Lauritzen, 
Charlotte Ringsted

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.Godkendelse af resumé fra d. 19. maj 2008
SH har følgende som ønskes medtaget i referatet:” Patologerne 
har foreslået indførelse af fagspecifikt kursus i patologi. De 
øvrige deltagere ikke kunne tilslutte sig dette. “Indsættes i 
referatet der derefter godkendes. 

3. Gennemgang af “TO-DO”-liste
Listen gennemgået svarende til nedenstående punkter, samt 
tilføjes endnu et emne: Tjeklister. Se venligst listen for videre 
planer.  
4.Evalueringer af gammel/ny studieordning 
SP har fremskaffet materiale fra Jørgen Hedemark. Kort ver-
sion samt kommentarer fra materialet kort gennemgået. Se 
venligst “TO-DO” listen for den videre plan. 

5.Tilbudsundervisnings/fokusbesøg – 7. sem.
Her var en lang debat om muligheder og begrænsninger om 
hvad der kunne tilbydes samt hvordan det administrativt 
kunne planlægges over hele perioden. Essens og videre plan 
ses på “TO-DO”-listen.  

6.Målbeskrivelser
Se venligst “TO-DO”-liste

7. Tjeklister
MS præsenteret udkast til tjekliste. Der arbejdes videre med 
sammen flettet udkast.Sat på “TO-DO”-listen

8. 13 rigtige
Se venligst den videre behandling på “TO-DO” listen 

9.Evt.
SH
Professor Flemming Skovby  ønsker en bedre integreret un-
dervisning i klinisk genetik. 

RD + SP (efterfølgende)
Har undersøgt det nøjagtige antal timer til den obligatoriske 
patologi på 7. semester. Antallet er 4 F og 5 SAU ifølge ram-
meplanerne.    

7. Møder for F2008 + E2008
Alle møder planlagt til at foregå på Rigshospitalet, HA´s 
afdeling, 2-15-2 kl. 14.00 – 15.30. Møder aftalt som neden-
stående:
Torsdag d. 11. september 2008
Torsdag d. 9. oktober 2008
Torsdag d. 6. november 2008
Tirsdag d. 2. december 2008 

8.Foreløbig dagsorden til næste møde
Foreløbig dagsorden til næste møde. 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af resumé fra d. 26. juni 2008
3. Gennemgang af  “TO-DO-liste” herunder vedlagt materiale 
til div. punkter.
4. Absalon – gennemgang ved JE. (herunder: skal godkendte 
ref. lægges på Absalon og hvordan kan vi bruge Absalon 
fremover)
5. Gennemgang af kommissorium, råt udkast fra TS vedlagt
6. Orientering om endelig holdsætning E2008 på 7. og 9. 
semester
7. orientering om prognosen for F2009 på 7. og 9. semester 
herunder Studieleder Jørgen Olsens ønske om en evt. ændret 
afvikling af 9. sem. kliniske ophold. 
8. Orientering om ændret placering af CEKU på 7. sem. rul 1 
– omdeles på mødet. 
9. Evt. Punkter til dagsorden, bedes være undertegnede i hænde 
senest et uge før mødet. 

mvh.
SKU-HVH
3632 2571
3632 3758
susan.post@hvh.regionh.dk 

Lys, luft og læsepladser, det er opskriften på fremtidens bibliotek. Onsdag 
slog et nyt fakultetsbibliotek dørene op, da direktør Erland Kolding Nielsen, 
Det Kongelige Bibliotek, rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen 
og dekan Kirsten Refsing indviede det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek 
på Amager. ”Selv om universitetsbiblioteket har en over 600 år lang historie, 
hører det til sjældenhederne, at vi kan tage en helt ny universitetsbiblioteks 
bygning i brug. Faktisk er det kun fjerde gang på 350 år,” påpegede Erland 
Kolding Nielsen.  Det nye bibliotek, der har 500 læsepladser, ligger ud til det 
centrale universitetstorv.
Det er Det Kongelige Bibliotek der er bygherre og driver biblioteket i regi af 
Københavns Universitets Biblioteks og Informationsservice under ledelse af 
universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg. 

Første etape, der indeholdt magasiner, blev tegnet af Dissing+Weitling og 
indviet i 1998. Anden etape af byggeriet, der skulle følge udbygningen af 
Københavns Universitets Søndre Campus, blev vedtaget i Folketingets Fin-
ansudvalg i 2005 og den nødvendige udvidelse kunne gå i gang.
”Man kan ikke tælle til bibliotek, men måske stave til det,” lød det drillende 
fra rektor Ralf Hemmingsen i en aktuel kommentar til den tendens i tiden, 
der vil kvantificere og måle al tings betydning. Han beskrev Humanioras 
kerneværdi som værende ”en kritisk indre stemme, der forsøger at forstå hvad 
samfundet gør og vil gøre”.
I det nye bibliotek er der lagt stor vægt på, at fremtidens studerende får gode 
arbejdsforhold. Udover de mange studiepladser fordelt på flere etager, er der 
foretaget særlige undersøgelser i forhold til indeklima, akustik og lysforhold.  
Udover enkeltpladser og pladser til grupper indeholder biblioteket også et 
loungeområde.  I tilknytning til publikumsarealerne og de 70.000 bøger på 
åbne hylder indeholder biblioteket også flere klimastyrede magasiner til 
langtidsopbevaring af særligt følsomt materiale.

”Den nye bygning er i betydelig grad indrettet i lyset af erfaringerne om brugernes adfærd og ønsker”, sagde Erland 
Kolding Nielsen. Det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek ligger midt i hjertet af Ørestaden. 

Fotos: Karsten Bundgaard, Det Kongelige Bibliotek

I de sidste ti år har Det Kongelige Bibliotek oplevet en øget tilstrømning til bibliotekets læsesale, 
hvor de studerende ifølge arkitekt Stig Mikkelsen fra Dissing + weitling får opfyldt behovet for 
at være sig selv sammen. 

FREMTIDENS BIBLIOTEK INDVIET

STYRENDE ORGANER
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UPS…!
Er der risiko for, at dit korpus en dag lægges i 
sprit for, at kommende medicinstuderende kan 
lære om ulemper ved alkohol gennem dit pragtek-
semplar af en bodegamuskel?

Ligger der ingen fitnesscentre med studierabat, 
hvor du bor?

Er dine fødder følelsesløse efter middag, når dit 
blodomløb for længst er gået i stå?

Er dit hoved ved at sætte sig fast mellem dine 
brystmuskler?

Vil du gerne kunne forestå dine kommende pa-
tienter med et godt eksempel, når du skal overtale 
dem til at dyrke motion?

Ved du ikke, hvordan du skal komme i kontakt 
med dine medstuderende i pauserne mellem 
undervisningen? 

Er der ikke tid til motion, når du skal gå til un-
dervisning, læse 80 timer om ugen – og klare et 
fuldtidsjob ved siden af?

Kan du svare ja, på bare et af ovenstående 
spørgsmål, så er løsningen: 

PAUSEGYMNASTIK!

Hver tirsdag og torsdag klokken 10-10.15 foran 
biblioteket!

Gymnastikken er gratis og særligt tilrettet nakke, 
skuldre og ryg. Øvelserne er lette at gennemføre, 
kan udføres i almindeligt tøj, og man bliver ikke 
svedig. 

Kom frisk!

•

•

•

•

•

•

•

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL 18.01.42
September 08

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne
Anders og Christian

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
September 08 

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Onsdag 17/9 CB
Torsdag 18/9 CB
Fredag 19/9

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 22/9 CB
Tirsdag 23/9 CB
Onsdag 24/9 CB
Torsdag 25/9 AM
Fredag 26/9 CB

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 29/9 AM
Tirsdag 30/9 AM
Onsdag 1/10 Interimsprøve!  

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne 
Anders og Christian 

MØDE I KVINDELIGE 
LÆGERS FORENING
tirsdag den 30. September kl. 17 - 19 
Lille auditorium, Gentofte Hospital

Søvnforstyrrelser
Oplægsholder praktiserende neurolog Pia Würtzen 
Norup, tidl. ansat på Søvnlaboratoriet i Glostrup
Søvnforstyrrelser optager både vore patienter og 
lægerne. Der har været mange myter om, hvor 
meget man skal sove, og hvordan man få en god 
nattesøvn. Efterhånden er der kommet gang i for-
skning omkring søvnen og dens betydning og der 
kommer hele tiden nye resultater. Det er nogle af 
disse som foredragsholderen vil fortælle om.
Vi bruger 1/3 af livet til at sove i. Det nøjagtige 
formål med søvnen kendes ikke, men vi ved, at 
søvnen er nødvendig for kroppens processer. Vi 
føler en bedre livskvalitet, hvis vi sover godt om nat-
ten. Besvær med at falde i søvn. Besvær med at sove 
igennem, hvor man er vågen kortere eller længere 
tid om natten, eller man vågner for tidligt uden at 
kunne falde i søvn igen, giver en dårlig søvnkval-
itet, hvor man ikke føler sig udhvilet. Snorken og 
søvnapnø er andre generende søvnproblemer.

Efter oplægget og diskussionen serveres en lille 
forfriskning.

DIN FREMTID OG DIN KARRIERE

- Hvor skal du arbejde?

FÅ INSPIRATION PÅ KARRIEREDAGEN 
torsdag den 9. oktober 

Kl. 12:30 til 17:45
Panum

BODER – OPLÆG – DEMONSTRATIONER – PRÆSENTATIONER

http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag2008/

TRÅDLØS UD-
SKRIFT
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-stud-
iesalens hjemmeside edb-sal.sund.ku.dk
Her kan du også finde vejledningen til at få din PC 
på det trådløse net.

Brug for hjælp?
Henvend dig på edb-studiesalens vagtkontor

Privat praksis?

Virksomhed?

Universitet?

Sygehus?

Internationalt?

STUDIETILBUD
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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/ 

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Efterår 2008 Uge 38-39

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
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
Mandag 22/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gro Askgaard
Tirsdag 23/9 0900 – 1000 1000 – 1300  Rasmus Carter-Storch
Tirsdag 23/9 1200 – 1300  1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen
Onsdag 24/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Josefin Viktoria Eklöf
Torsdag 25/9 1600 – 1700  1300 – 1600 Theis Skovsgaard
Torsdag 25/9 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 

MERE TID TIL EKSAMEN, 
SÆRLIG HOLDSÆTNING 
ELLER ANDEN DISPENSA-
TION?
Har du behov for at søge en dispensation til f.eks. 
ekstra tid til eksaminerne eller særlig holdsæt-
ningen på næste semester, skal du søge den inden 
den 1. oktober/1.marts. Snak altid med en studi-
evejleder inden du søger en dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation, hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de øvrige 
studerende. Det kan der være mange årsager til:

Du har brug for ekstra tid til en eksamen på 
grund af for eksempel læsevanskeligheder eller 
sygdom. 

Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og 
skal derfor have en særlig studieplan. 

Du kan forudse, at du kom til at overskride en 
tidsfrist eller du skal have et 4. eksamensfor-
søg.

Noget helt andet…
I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl, så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober/1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes 
på www.medicin.ku.dk. Såfremt du ikke har søgt 
inden den dato, kan du ikke være sikker på at din 
sag kan nå at blive behandlet!

•

•

•

•

INTERNATIONAL 
CORNER
Important Dates for International 
Students of Medicine

September 18th 2008
International Day (NB! Registration necessary)

4-5.30 p.m.: Visit tour at the Medical Museion, 
Bredgade 62, 1260 Copenhagen K
6-9 p.m.: Welcome assembly at the Copenhagen 
University Celebrity Hall, Frue Plads, Copen-
hagen K

Vigtige Datoer for Potentielle 
Udrejsende Medicinstuderende 

21. september 2008
Deadline for at søge Nordplus-stipendiet

•

•

MERIT – KUNSTEN AT 
SLIPPE FOR EN EKSAMEN
Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller 
hele eksaminer, hvis du har læst fag der kan 
give merit. Men vær opmærksom på, at der er en 
ansøgningsfrist.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan 
det være at nogen af de fag, du har bestået på den 
pågældende uddannelse, kan give merit. Det vil 
sige at du kan blive fritaget for obligatoriske stud-
ieelementer eller for en hel eksamen. Man skal have 
ansøgt om merit senest semesteret før, man skal 
have det pågældende fag, 1. semester er dog und-
taget. Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 
1. marts i foråret. Der er som hovedregel meget lang 
sagsbehandlingstid for meritansøgninger, hvorfor 
det er bedst at ansøge så hurtigt som muligt. Desu-
den bør man have talt med en studievejleder, inden 
man afleverer sin ansøgning. 

MOK-redaktionen har modtaget nedenstående brev fra en afgående studerende...

Nyheder
Kära Panum

Jag har efter lång vånda, äntligen bestämt 
mig. Jag Slutar läsa medicin.
Jag sörjer/saknar/längtar fruktansvärt, 
men det går inte att kombinera med familjen. 
Jag har njutit varje sekund av att läsa 
medicin och umgås med
likasinnade. Tyvärr så klarade jag inte av att 
läsa under de förhållanden jag lever i.Dottern 
(Annika), drabbades av fästingbett (flot) 
och fick panikångest och social fobi. Hon är 
nu klart bättre, läser vuxengymnasium och 
siktar på medicin. Hustrun (Monica) har kol-
lapsat en gång ordentligt och ett antal gånger 
i mindre skala.Det blir svårare och svårare 
för mig att vara ifrån familjen. När jag sedan 

ser hur Monica mår kan jag inte välja annat 
än familjen.Monica har naturligtvis sagt att 
jag får välja själv, men jag har en gång för 
alla valt henne till min livskamrat och väljer 
därför att kliva av.Jag vill genom MOK tacka 
Panum för den här fantastiska möjligheten, 
att läsa medicin. Tyvärr så fungerade det 
inte. Men det är inte Panums fel.Jag vill 
också tacka alla lärare, som har undervisat, 
föreläst och med en ängels tålamod förklarat 
allting.Jag vill också genom MOK hälsa till 
alla de klasskamrater jag har haft. En stor 
kram och ett stort tack för den fina vänska-
pen, hoppas vi kan hålla kontakten.
Jag har sökt in till sjuksköterskeskolan i 

Skövde. Det är bara 45 km hemifrån. Jag 
upptäckte genom FADL, att jag trivs så kol-
losalt bra inom vården. Har vi tur kommer 
vi att träffas på någon avdelning i framtiden.
Jag och Monica har börjat på danskurs. An-
nika har dansat i flera år och Erik har också 
börjat. Jag gläder mig åt att vi har hittat en 
hobby som vi kan göra ihop.Hallonen (him-
bär) har missat fullständigt i år, frost och rost 
och massor av regn. Vi hoppas på bättre tur 
i framtiden.Jag hoppas vi kan fortsätta att 
hålla kontakten, per.monica@hotmail.com.
Tack för fin vänskap under många år

Er vän och elev Per (född 1957)

STUDIEVEJLEDNINGEN
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Demokratiske Medicinere
ERC-certificerede kurser i genoplivn-
ing
Tiden er kommet for evidensbaseret medicinsk 
undervisning! Demokratiske medicinere arbejder 
for tiden med et forslag til revidering af undervis-
ningen i førstehjælp og genoplivning. Dette på 
baggrund af hårde facts, nemlig en undersøgelse, 
der viser store brister i undervisningen som den ser 
ud i dag [1]. Effektmålene i undersøgelsen er ikke 
hvor mange studerende der møder op til under-
visning eller hvilken karakter de får til eksamen, 
men hvordan de agerer ved et hjertestop i den 
virkelige verden. Desværre viser den, at kun 23 % 
af de nyuddannede københavnske læger opfylder 
ALS-kriterierne når de kommer til et hjertestop. 
Da genoplivning er et forholdsvis begrænset 
emne, forventer vi, at man med relativt få midler 
kan gøre meget for at forbedre alle studerendes 
færdigheder i genoplivning. 

Hvad går forslaget ud på?
I korthed går forslaget ud på, at man erstatter 
undervisningen i førstehjælp og genoplivning samt 
dele af “akut patient”-kurset på hhv. 1., 7. og 12. 
semester med ERC-certificerede kurser (European 
Resuscitation Council). Derudover indgår en inte-
gration med computer-simulationsprogrammet 
MicroSim, for at give bredde til den praktiske un-
dervisning, som ellers foregår meget koncentreret 
over få timer og derfor risikerer at gå hurtigt hen 
over vigtige emner. 
I årevis har man i evalueringerne kunnet læse, at 
de studerende finder undervisning i førstehjælp 
og genoplivning god og relevant, men at mange 
ønsker undervisning svarende til de certificerede 
og internationalt anerkendte kurser i genoplivn-
ing fra ERC og American Heart Association. Det 
nye forslag omfatter kurser med undervisning 
af ERC-certificerede instruktører, og som kontin-
uerligt tilpasses ERC-retningslinierne. Dette sikrer 
fleksibilitet og at vi altid får den mest aktuelle 
undervisning. 

Ensretning af undervisningen
Et andet fund i ovennævnte undersøgelse er, at 
der i dag er store forskelle mellem de 3 køben-
havnske sygehuses undervisning i genoplivning 
på 12. semester. Det er urimeligt, at nyuddannede 
lægers viden og færdigheder på så centralt et 
område som genoplivning, skal være afhængige 
af hvilket sekretariat for klinisk undervisning (SKU) 
man har tilhørt. Med det foreliggende forslag 
bliver  undervisningen ensrettet, da alle følger 
samme kursus-oplæg og bruger de samme ERC-
certificerede instruktører. Integrationen med et 
computer-simulationsprogram giver også større 
ensretning, da det sikrer, at alle studerende kom-
mer igennem et større antal cases end man ville 
kunne nå under et kort 2 dages-kursus i genop-
livning. Dette er den mest omkostnings-effektive 
måde at give nyuddannede læger den rutine i 
genoplivning, de åbenbart har brug for. 
Forslaget giver en solid undervisning i genoplivn-
ing på medicinstudiet, hvilket sikrer, at alle danske 
læger har de færdigheder der skal til for at yde den 
førstehjælp og genoplivning, som det fra første 
dag i klinikken forventes af dem at de kan. 

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, der 
arbejder med en ny måde at drive studenterpolitik 
på. Ved sidste valg til studienævnet for medicin fik 
Demokratiske Medicinere 3 af de 5 studenterplad-
ser. Vi tror på, at det skal være muligt for alle stu-
derende at få indflydelse på studenterpolitikken 
– også de studerende, der ikke selv direkte er ak-
tive i en studenterpolitisk organisation. Samtidig 
lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med 
underviserrepræsentanterne i
studienævnet – der opnås langt mere gennem 
dialog med underviserne end gennem konfron-
tationer.
Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som ind-
førsel syge/re-eksamen, læseferie, reduktion af 
arbejdsbyrden på 3. semester, forbedringer af 
studiets IT-systemer, større konsekvens af fagenes 
evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksamen på 
4./5. semester og en generel styrkelse af studenter-
demokratiet. 
Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de 
medicinstuderendes forhold i pressen og hos 
politikere i folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-
eksamen, der udmundede i at vi nu har fået syge/
re-eksamen på samtlige semestre fremover. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at 
være med er du mere end velkommen – uanset om 
du går på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke 
have stor politisk erfaring, eller oceaner af tid du 
kan afsætte – det vigtigste er, at du brænder for 
at forbedre vores alle sammens studie.

Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.dk, 
hvis du gerne vil være aktiv i Demokratiske Medi-
cinere, eller hvis du har ideer til hvilke sager vi bør 
arbejde med.

[1] Jensen M L, Hesselfeldt R, Rasmussen M B, et al. Newly graduated doctors’ competence in managing cardiopulmonary arrests assessed using a 
standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. Resuscitation (2008) 77, 63—68

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 ve-
drører 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...
SundRådet holder møder hver måned i lok. ??.??.??, hvor alle er velkomne!

HVAD?

HVEM?

HVOR?

SundRådet inviterer til 
ordinært SundRåds møde

tir 30. sep kl. 16
i lok. ??.??.??

-Vil du høre om, hvad der i øjeblikket foregår på SUND i det 
skjulte?
-Vil du høre om, hvordan fakultetet har smidt basisgrupperne 
ud af Panum?
-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 student-
ersocialt arbejde?

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

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

SUNDs basisgrupper og stud.klub har været på
     Nørre Campus  
     Festival ‘08!

STUDIEPOLITIK
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KUNNE DU TÆNKE 
DIG AT KOMME PÅ EN 
MÅNEDS KLINIKOPHOLD 
I UDLANDET?

Kom til Info-møde om Exchange-
ophold Onsdag d. 24. september kl 17 i 
store mødesal (mellem Lundsgaard og 
kantinen).

Der vil udover praktisk info være oplæg fra 
studerende, som tidligere har været 
på exchange, samt selvfølgelig kaffe, 
sødt og hygge!

Mvh IMCC Exchange

DAGSORDEN FOR IMCC 
MÅNEDSMØDE D. 25. SEP-
TEMBER KL. 17
1. Formalia
a. Ordstyrer
b. Referent
c. Tilstedeværende:
d. Tidspersepektiv for mødet
e. Dagsorden

2. En halv times fast indledende/organisatorisk 
– Velkommen til de nye medlemmer
a. Alle grupper får 2 min til at sige noget
b.Evaluering af de nye lokaler
c. Evaluering af infodag/IMCC Bazar
d. IMCC-kalenderen
i. Hvad sker der i IMCC?
ii. Karrieredag d. 9. oktober?
e. Præsentation af ny adm + struktur
i. Input fra grupperne

3. Icebreaker/teambuilding leg

4. Interessefællesskaber

5. Evt.

6. Næste møde

10 GODE GRUNDE TIL AT 
BLIVE AKTIV I IMCC
1. En måde at møde andre medicinstuderende 
på tværs af semestre og få et socialt og brugbart 
netværk, der kan hjælpe med alt fra bogvalg og 
tips/tricks vedr. eksaminer til kærestesorger.

2. Man bestemmer selv, hvor meget man vil arbe-
jde; der er lige så meget brug for den, der bager 
kage, som den, der er formand for et projekt.

3.Mulighed for at tænke selv. At forholde sig til 
den verden, vi lever i og møde mennesker, der kan 
snakke om andet end sidste kapitel i Hole’s.

4. Erfaring inden for organisationsarbejde, som 
ikke skader på cv’et

5. Indflydelse og deltagelse på alle niveauer 

6. Nationale og internationale møder. I 2008 har 
vi været i Mexico, Kroatien og på Jamaica, samt 
holdt 2 forrygende møder i Danmark.

7. Du får øjnene op for alle de muligheder, der 
er inden for vores fag, og får lov til at lade lysten 
drive værket i stedet for at drukne i lærebøger om 
genetik og biomekanik. 

8. Kurser og uddannelsesdage inden for bl.a. 
hvordan man administrerer sin tid, hvordan man 
holder en god præsentation og andre ting, du kan 
bruge i dit liv og dit studie.

9. Man har de muligheder, man selv skaber. Der 
er stor sandsynlighed for at få støtte økonomisk til 
såvel projekter i Danmark og uddannelsesrejser 
(weekender/ugeseminarer), som giver mulighed 
for et fagligt og socialt netværk såvel nationalt 
som internationalt

10. IMCC er for alle uanset faglig ballast, semes-
tertrin og interesse – lad dig ikke skræmme af 
fremmedord og avancerede forkortelser. Vi man-
gler netop dig i en af vores grupper!

Kom til et månedsmøde og vi/du finder ud af, 
hvilket projekt, der passer netop til dig!

Næste månedsmøde er torsdag d. 25. september 
kl. 17 i IMCC’s nye lokaler i de gamle sygeplejer-
skeboliger (Nørre Allé 6). Sæt kryds i kalenderen 
og kom forbi og lær mere om IMCC. 

PS. Fik vi nævnt, at vi holder et væld af middage, 
fester og hyggelige arrangementer, hvor du både 
kan klæde dig ud, som var du på rustur, føre 
samtaler af varierende intellektuel kvalitet afhæn-
gigt af, hvor fremskreden aftenen er og glemme alt 
om alle de sider, du egentlig burde læse i stedet 
for at drikke rødvin.

BOGINDSAMLING:
Har du stadig for mange støvede bøger i din reol, 
bøger du kunne udenad, men nu aldrig rører, så 
giv slip, og giv dem væk. 

Det medicinske bibliotek på det sundhedsvi-
denskabelige fakultet i Hargeisa, Somaliland 
vokser nu langsomt, og dine kollegaer har 
allerede doneret mere end 100 bøger.  

Kom forbi med dine engelsksprogede medicinske 
lærebøger, og få en kop kaffe og lidt kage:

Tirsdag den. 16. september, 
Kl. 12-14
Ved IMCC basar, på van-
dregangen.

Eller
Onsdag den. 24. september
Kl. 13-15:30 

BASISGRUPPER

ORGANISATIONS-
ARBEJDE I AFRIKA 
- har du en indre afrikaner i maven?

IMCC-Rwanda er en undergruppe under IMCC 
(International Medical Cooperation Committee), 
der samarbejder med Rwandiske medicin-studer-
ende om at udføre sundhedsprojekter om ernæring, 
familieplanlægning, konfliktløsning, ligestilling 
og hjælp til at komme ud af prostitution i det 
sydlige Rwanda. 

Vi er ca. 15 studerende fra medicin, folkesund-
hedsvidenskab og CBS, der arbejder med projektet. 
Vi mødes en gang om måneden, hvor der gerne er 
kage, kaffe og tid til hygge ud over det seriøse. I 
perioder laver vi også andre aktiviteter end projek-
terne i Rwanda - såsom info-aftner om folkemordet 
i Rwanda, kvinder i Afrika, mikrofinans mm.. 
 
Vi har i foråret fået bevilliget godt 500.000 kr. fra 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til projekterne 
de næste to år, og da projekterne netop har fået 
pengene og er opstartet igen, er det et rigtig godt 
tidspunkt at komme ind i gruppen på. 

Hvorfor være med? 
En gang om året udvælger vi to danske ung-
domsledere fra gruppen, der kommer på kursus 
i Danmark og efterfølgende tager 3-4 måneder 
til Rwanda støttet af DUF, hvor man arbejder 
med projektet. Ligeledes kommer der hvert år to 
rwandere til Danmark.
Vi vil gerne have nye ind i gruppen og nye til Rwan-
da, så hvis du kunne have interesse i at komme af 
sted næste år, er der god mulighed for dette. 

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med organisa-
tionsarbejde i Afrika, så kan vi tilbyde dig venskab 
med andre afrika-elskere fra forskellige studieret-
ninger og afrikanere, udveksling til Rwanda, og 
erfaring i samarbejde med andre kulturer.
Alle er meget velkomne - uanset hvor meget eller 
lidt tid man har lyst til at bruge på projektet! 
Har det interesse så kom til vores månedsmøde
mandag d. 29.september kl.17.00 i IMCCs lokaler, 
bygning 9, 2. sal.

(der vil være kaffe og kage)

Hvis du gerne vil vide mere om projektet kan du 
kontakte Signe på tlf.: 20719622 eller sende os en 
email: rwanda@imcc.dk 

Vi håber på at se jer.

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.



9

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

Torsdag d. 2. oktober
Lundsgaard aud.
Kl. 9: 306, 307, 308
Kl. 10: 309, 310
4. semester
Tirsdag d. 30. september
Teilum bygningen
Kl. 11: hold 401, 402, 403
Kl. 12: hold 404, 405, 406, 407, 
408, 409, 410

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
send et billede eller mød op 
til næste fredagsbar (3. okt) 
kl 17.15.

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

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).
 
Basisgrupper
Ønskes billede i scorebogen, 
send til scorebogen@punkt.
ku.dk.

www.scorebogen.com

BASISGRUPPER

FOTOTIDER TIL SCOREBOGEN 2008

BASISGRUPPE: 
ORGANDONATION
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 stu-
derende der brænder 
for at få folk til at tage 
stilling til organdona-
tion, 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! 

GENERALFORSAMLING
SIMS holder generalforsamling 
tirsdag den 7. oktober. Dette kommer 
til at foregå i det nye lokale (02-1-108) 
i sygeplejeboligerne på 1. sal over 
Panumhaven.
Der vil være kaffe, the og kage.

Månedsmødet vil blive holdt ved samme lej-
lighed.

Hold øje med MOK og SIMS-opslagstavlen for mere 
info, specielt om de spændende arrangementer, der 
vil komme i løbet af efteråret og foråret!

BLIV MEDLEM AF SIMS!!!
Er du interesseret i idræt? 
Idrætsmedicin? Begge dele?
Så meld dig ind i SIMS nu! Vi er en basisgruppe, 
som arrangerer foredrag, workshops og sportslige 
aktiviteter. Kontingent 50 kr. for et helt år! Giver 
adgang til alle arrangementer. Det er OK at være 
passivt medlem, men vi søger også aktive.
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KOM TIL PREMIERE 
PÅ PHILMS NYESTE PRODUKTION:

“Infektionshygiejne på Hospitalet”
onsdag den 24. september, kl. 14.00-15.30

i Aud. A, Teilum-bygningen

Efter tre års arbejde med manuskript, optagelser, redigering, speak-indspiln-
ing og DVD-produktion er filmen nu klar til bl.a. undervisningen i mikrobiologi 
på 6. semester. Filmen skal desuden bruges til uddannelse af nyt personale 
på Rigshospitalet.

Program:
Kl. 14.00-14.10 Introduktion ved Niels Høiby, Professor, dr.med., Klinisk 
Mikrobiologisk Afd., Rigshospitalet
Kl. 14.10-14.55 Filmen ”Infektionshygiejne på Hospitalet” vises
Kl. 14.55-15.00 Afslutning ved Leif Percival Andersen, Overlæge, Infektion-
shygiejnisk Enhed, Rigshospitalet
Kl. 15.00-15.30 Frugt og vand

Til arrangementet kan du danne dig et indtryk af noget af det vi laver i PHILM 
og se om det måske er noget for dig.
OBS! PHILM holder snart den årlige generalforsamling hvor der bl.a. skal 
vælges ny bestyrelse - hold øje med de næste numre af MOK.

Vel mødt
MVH Jakob Louis Thom-
sen, afgående formand for 
PHILM

PUC INFO MØDE OG 
KLUB-
MØDER 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 studerende? 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! På et 
Advanced kursus i september!

PUCs instruktører afholder et fortsæt-
ter dykkerkursus, Padi Advanced Open 
Water  kursus (AOW), i sidste weekend af 
september. AOW er for dig, der allerede 
er OW og gerne vil udvikle dine dykke-
færdigheder, få mere erfaring og kunne 
dykke ned til 30m J Et på alle måder 
meget anbefalet kursus J

Fre 26/9, 17.30-23, Kbh.: Teori [teorida-
gen kan evt. flyttes, afh.  af kursisternes 
ønsker]
Lør 27/9, heldag, indtil kl. 24, Øre-
sund, Helsingør
Søn 28/9, heldag, Kullen, Sydsverige 
[Kullen er et sandt dykkermekka, tæt 
på Kbh.!]

Prisen for kurset er 2.000 kr, hvis du 
er studerende. Hvis du ikke er medlem 
af PUC - Panum Underwater Club, 
tilkommer indmeldelse (150kr) og 
kontingent(500kr).

Det  er  dog også 
muligt at deltage for 
2.300 kr, inkl. mi-
dlertidigt medlem-
skab af PUC.
Prisen inkluderer al 
undervisning, leje og 
transport af alt nød-

vendigt dykkerudstyr, teori materialer 
samt certifikat. Personlig transport til/
fra teori– og dykkersteder (en på kurset 
låner normalt en bil og man deler så 
benzinudgifterne), forplejning, samt evt. 
udgifter til obligatorisk lægeerklæring er 
dog ikke inkl.

For tilmelding og mere info, skriv til 
dykkerkursus@gmail.com eller ring til 
Christian på 20 1313 77 eller se www.
puc.nu. Tilmeldings- og betalingsfrist 
hurtigst muligt, senest i uge 38! Der er 
få pladser tilbage!

UV- RUGBY / Fridykning / svømning, 
efterår 2008

Vi spiller UV-Rugby, svømmer og leger, 
i Tingbjerg skoles svømmhal, fra 22/9 
– 24/11 (13/10 lukket)

Har du aldrig spillet UV-Rugby før, så 
afholder vi introduktion til / brug af 
maske, snorkel og finner den første gang: 
man 22. sep. 21-23

Adressen er: Tingbjerg skoles svømme-
hal, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i 
livet, gratis for alle i dette semester! 
Dette takket være kontingentbetalende 
medlemmer i PUC, som støtter ideen om 
gratis motion for alle!
Tag gerne studerende venner og veninder 
med. Fridykning og UV-Rugby er for 
alle, piger og drenge, kvinder og mænd! 
UV-Rugby er desuden en genial måde 
at forberede sig på, før man tager et 
dykkerkursus!

Der er desuden et begrænset udvalg af 
masker, snorkler og finner til låns!
Er du glad for vand, så kom og vær med! 
-Vi lover, at en hel ny verden vil åbne 
sig for dig!

Formel bindende tilmelding til intro og 
uv-rugby er velset, hvis du ikke vil gå 
forgæves, hos Christian på 20 1313 77 
eller på info@ puc.nu.

INFO-MØDE:
MEDICINERREVY 2009
Er du gammel stud.med. eller ny?
Fuld af pep, og ikke for sky?
Er du god på en scen’?
Har et gøglerisk gen?
Så kan du være med til revy!

Men spør’ du dig selv: ”Hvad er det nu?”
Så læs nedenfor og få sindsro
Du er ik’ ud’ at skide
Du får masser’ at vide
For vi holder et møde som intro!

Så er du bare lidt int’resseret
Så mød op og bliv godt informeret
Der bli’r tid til en skål,
Og en masse spørgsmål
Og så er den ged vist barberet!

-D. Dybdal

Revy-intro-info-møde for alle interesserede: 
Torsdag d. 2/10 
Kl. 20.00
I klubben

Se også www.medicinerrevy.dk

BASISGRUPPER

T E M A D A G 
2 0 0 8 
DEN ETNiSKE PATiENT
i sundhedssektoren  Mandag d. 6. oktober 2008

Haderup Auditorium, Panum Instituttet

PROGRAM
9:00 – 9:15      Velkomst/v. Sehat
9:15 – 10:15    Hvorledes påvirker den offentlige debat etniske minoriteter?
       Jørgen Bæk Simonsen, Islamforsker
10.30 – 11:30  Alternativ sygdoms- og sundhedsforståelse
                       Abdul Wahid Pedersen, Imam
11.45 – 12:45  Etniske minoriteter og psykiske lidelser
        Marianne Kastrup, Psykiater
12:45 – 13:30   Frokost
13:30 – 14:30   Kulturel kompetence
         Zahoor Malik Hussain, Integrationskonsulent
14:45 – 15:45   De fem søjlers betydning i sundhedssektoren
         Martina Oberleitner, Sygeplejerske

Arrangeret af Sehat – sundhed 
for alle.
Arrangementet er gratis.
Da der serveres kaffe og the er 
tilmelding ønskelig.

Tilmelding: sehat@punkt.ku.dk
Sted: Haderup Auditorium, Pa-
num Instituttet, Blegdamsvej 3B, 
2200 København N 

www.sehat.dk
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 38, 2008
Føljeton – ES 2008: ”Jeg er vejen…” 

I – Veje og vildveje
Veje er meget udbredte. Her i Danmark ligger de tæt. 
meget tættere end i Sverige f.eks. Mennesker har 
altid haft veje – jægere og samlere har trådt deres 
stier for årtusinder siden.  Ligesom også rådyrene 
og myrerne træder deres stier.  Men vi har lært at 
asfaltere. 

Vi har også lært at bruge symbolske tegn, symbolsk 
sprog på en måde som ingen andre dyr. Vejen har 
været et symbol i umindelige tider. Vi går alle på 
livets vej. Netop fordi vejen er en så grundlæggende 
metafor findes den i de fleste religioner. Jesus sagde, 
at han var vejen. Det vender vi nok tilbage til. 

Flere vil også erindre Tintin albummet ”Den blå 
Lotus”, hvor Wangs søn Didi, efter at været blevet 
forgiftet af vanvidsgiften, forsøger at vise Tintin den 
rette vej. Han skal blot først have hugget hovedet 
af.  Men Didi citerer Lao Tzu for ordene om vejen. 
Lao Tzu regnes for grundlæggeren af Taoismen og 
tao (udtales Dao) betyder ”vejen” og handler om at 
finde Den store Vej igennem ikke-handlen og efter-
givenhed.  Ikke-handlen er nok ikke den rette vej til 
at gennemføre sit studium, men en vis opgivelse af 
modstanden mod anatomiske lærebøger er sikkert 
en god idé. 

I de kommende afsnit af semesterets føljeton skal det 
handle om de metaforiske veje og vildveje. Ingen ved 
helt hvor vi ender. Måske farer vi vild eller ender i 
en ufremkommelig labyrint. 

I dag vil jeg slutte med et citat fra digtet TURBO 
af Per Højholt:

”Man kan gå frem det er muligt af den højre vej til 
målet
man kan gå også det muligt frem ad den røde vej 
t målet
man kan den muligt det også ad den slagne vej nå 
t mange…”
(sådan bliver det ved)

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Oktoberfest 2008
Tid: fredag den 26. september kl. 17.00/18.00
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv / 
Johannesgården, Blegdamsvej 1
Sang, øl og gris i rigelige mængder. Du er velkommen 
til årets oktoberfest der finder sted fredag den 26. 
september (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 studenterok
toberfest@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 
strikkecafeens 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 person-
lige 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

PSYKIATRIGRUPPEN FOR 
MEDICINSTUDERENDE

D. 17. september kl. 15.00 holder PMS 
intromøde for nye studerende. Vi 
mødes ved de runde sofaer ved Dam 
auditoriet.

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 di-
verse 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! 
Der er spisning bagefter, se www.pmsmedicin.dk
for mere info.

Alle er velkomne!

-------------------------

PMS ARRANGERER
Foredrag med forfatteren til den 
anmelderroste bog “Glaspigen”, Karin 
Dyhr.

Tid: Tirsdag d. 30/9 kl. 16.15-18 (kaffepause kl. 
17)

Sted: Henrik Dam-auditoriet

Karin Dyhr Daugaard, forfatter til dokumentar-
romanen ’Glaspigen’, beretter om 19 år med 
incest og hvordan det påvirkede hendes tanker 
og følelser. Hun fortæller, hvordan det psykiske 
forsvar mod overgrebene med tiden udviklede sig 
til borderline-personlighedsforstyrrelse med angst, 
depressioner, selvskadende adfærd og egentlige 
psykoser, som medførte en 17 års ”karriere” som 
svingdørspatient med mere end 70 indlæggelser på 
psykiatrisk hospital. Gennem intensive samtaler 
med sin kontaktperson blev hun rask og lever nu 
et helt og godt liv med mand, ’bonusbørn’ og hund, 
uden nogen kontakt til det psykiatriske system.

Gratis entré - gratis kaffe

Hilsen Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, 

www.pmsmedicin.dk

SMART MEDITATION OG 
YES!
+ foredrag d.18/9 kl. 16.15

- Kom og hør/oplev 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, stofmisbrug 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. 
 
Tid: Torsdag d. 18. september kl. 16.15 i
Sted: Store MødeSal  (bag glasdøren lige før Kan-
tinen)
Alle interesserede er velkomne! Foredraget er gratis 
og der vil være thé, kage og mulighed for at stille 
spørgsmål til foredragsholderen.

Vi glæder os til at se 
dig!

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

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 koncentration og fokus. Kurset udvikler 
desuden evner inden for lederskab og samarbejde. 
Yoga, åndedrætsteknikker og meditation gør YES!+ 
til en intens oplevelse. Kamlesh Patel (USA) rejser 
i Europa som YES!+ fuldtidsinstruktør og kommer 
til Kbh i oktober for at undervise kurset. Han er en 
erfaren, skarp og varm underviser.
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:    1.500 kr (inkludere medlemskab) ved tilmeld-
ing før den 25 september! Herefter normal pris 
- 2.500 kr.

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

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

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

Dansk CPR-nummer
Hvis du er svensk medicinstuderende med et midlertidigt CPR-nummer og nu har fået et 
nyt, dansk CPR-nummer, skal du huske at oplyse det til FADL.

Send en mail til kkf@fadl.dk.

Vidste du at...
du som medlem af FADL kan benytte dig 
af en lang række medlemsfordele.

FADLs samarbejde med blandt andet 
Mocca Sandwich, Printstation, Eventyr-
sport og Akupunktur Lægehuset sikrer 
dig fordelagtige vilkår og priser, når du 
handler.  Du skal blot huske at medbringe 
dit røde medlemsklistermærke, så du kan 
identifi cere dig som FADL-medlem. 

Kommende aktiviteter

15. september
Møde i Uddannelsespolitisk Udvalg (Køben-
havn)
1. oktober 2008
Generalforsamling (København)
16. oktober 2008
Repræsentantskabsmøde (København) 

Kursustilmelding 2008

Ortopædkirurgi l
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Ortopædkirurgi 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 og ll
Tidspunkt endnu ikke fastlagt!

Tilmeldingen til FADLs Lægevikar kurser startede mandag den 8. september 2008, og 
selvom der allerede er fuldt booket på fl ere af kurserne, er der dog stadig ledige pladser. 
Betaling til kurserne sker ved, at du senest 7 dage efter tilmelding 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.

De kurser, der endnu ikke er skemalagt, vil blive opslået hurtigst muligt. Følg med på www.
fadl.dk og her i MOK. 

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 

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

Der er nu kommet tidspunkter på kurserne 
i henholdsvis Psykiatri og EKG. Tilmelding 
til disse kurser starter mandag den 22. sep-
tember 2008 kl. 16.00 på www.fadl.dk/Kur-
ser i København.

Psykiatri l - kl. 16.30-20.30
1. og 8. oktober

Psykiatri ll kl. 16.30-20.30
15. og 22. oktober

EKG 1 - kl. 18.00-22.00
29. september, 1. og 2. oktober

EKG 2 kl. 18.00-22.00
29. september, 1. og 2. oktober

EKG 3 kl. 18.00-22.00
27., 28. og 30. oktober

EKG 4 kl. 18.00-22.00
27., 28. og 30. oktober

EKG 5 kl. 18.00-22.00
24., 25. og  27. november

KREDSFORENINGEN
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Støt den juridiske kamp mod 4-års-reglen
Det er snart halvandet år siden Regeringen, 
Danske Regioner og Lægeforeningen lan-
cerede den nye reform af lægers videreud-
dannelse, og for en måned siden startede de 
første kandidater deres kliniske basisuddan-
nelse 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 videreuddannelse 
til speciallæge i Danmark – alene fordi de 
ikke overholder en arbitrært fastsat grænse 
for påbegyndelsen af en endelig hovedud-
dannelsesstilling. 

På kant med loven
FADL har ad fl ere omgange påpeget, at det 
er tvivlsomt om det nye regelsæt overhove-
det er i overensstemmelse med gældende 
dansk lovgivning. Det er dog ikke noget, 
hverken Sundhedsministeriet eller Lægefor-
eningen 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 kompe-
tencer der skal være opnået 
ved afslutningen. Allerede her, 
er ministeren 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 speciallægemang-
len 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 Lægeforenin-
gen eller Foreningen af Yngre Læger ønsket, 
at støtte retssagen mod 4-års-reglen på vegne 
af deres medlemmer. Derfor kører de læge-
studerende 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 klinikken 
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

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

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 22 september 2008 kl. 
10 . Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere.

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 4630 SØGER 5 NYE 
MEDLEMMER

Vi er et VT hjemmehold  der  passer søde Malte på 9 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 
Susanna Maria Olsen på mail: susannamaria@live.dk 

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
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BILLEDDIAGNOSTISK AFDELING PÅ 
HILLERØD HOSPITAL.

Kunne du tænke dig at være med til BMD’er, eller

være med til at lave arbejds EKG’er, eller

være med til at optage EKG’er?

Så er vi afdelingen for dig!
Vi er en afdeling der søger FADL- vagter til et fast hold 
1420. Vi søger fadl’er som har lyst til at indgå i Klinisk fysi-
ologisk afsnits spændende og til tider hektiske miljø.

Klinisk fysiologisk afsnit modtager bl.a. patienter til skin-
tigrafi, ultralyds scanning, distal blodtryks måling, EKG, 
arbejdstest og lungefunktionsundersøgelser. Holdet kom-
mer til at indgå i tæt samarbejde med det faste personale 
og oplæringen kommer til at foregå på afdelingen. 

Afdelingen forventer at ansætte 10-12 FADL – vagter 
1-2 FADL - vagt pr./dag
Arbejdstiden er 8 timer i tidsrummet fra kl. 8.00 – 21.00, 
mandag – fredag, evt. lørdag 
Du kommer til udfører undersøgelser selvstændigt 
eller sammen med sundhedsfagligt uddannet per-
sonale.

Krav:
Du skal kunne arbejde selvstændigt
Skal kunne tage 4 vagter pr. mdr.
Have bestået 7 semester
Have minimum 100 SPV- timer, gerne flere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-hold løn, samt kørselsgodtgørelse til Hillerød

Samtalerne vil finde sted på Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansøgningsfristen: Mandag den 22. september 2008 kl. 
10.00 Tilmelding gerne via hjemmesiden www.fadlvagt.
dk

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm. sygeplejerske 
Astrid Bruun på
telefon 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk

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

   

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

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

Holdet skal dække:
 Aftenvagter alle ugens dage + dagvagter weekend

   
Krav til ansøger: 

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

Løn:
SPV – holdløn

Ansøgningsfrist: Torsdag 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 

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
Hold 1604 søger 4 nye holdmedlem
Vi tager blodprøver og EKG, både på sengeafdelingerne 
og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring efter et fast-
lagt program med ca. 7 lønnede dagvagter. Forudgående 
“stikkeerfaring” er ikke nødvendig.
 Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 dagvagt 
lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 - 7.30) 
alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i eksa-
mensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på oplæring, 
skal du gerne kunne blive på holdet min. 1 år. Gyldigt 
akkrediteringskort  
Kunne deltage i et af nedenstående oplæringsprogram-
mer (alle vagter er dagvagter)

Løn : SPV – holdløn
Ansøgningsfrist : Mandag den 22.september via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold – Hold-
nummer ”1604”. OBS. Husk at angiv ønsket oplæringspro-
gram under bemærkninger.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Nils Hoyer nils.hoyer@gmail.com

•

•
•
•
•

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 
– FREDERIKSBERG

Kan du lide en god løn og kortere vagter?, ja så er dette 
nok noget for dig
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Freder-
iksberg Hospital søger 3 nye stikkere med ansættelse 1. 
november 2008
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne 
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem. 
Vi tager både blodprøver og EKG 
Arbejdstiden er: alm. stikkervagter 8.00-13.00, en EKG 
vagt 7.30-14.00 på hverdage. Kortere og længere vagter 
dækkes i weekenderne og på hverdage 
EKG vagter, weekendvagter og vagter på hospitalsafdelin-
gerne kan tages når en vis rutine i blodprøve- og EKGtagn-
ing samt arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet
Vi har bagvagtsordning ved sygdom

Betingelser for ansættelse: 
Min. 300 SPV-timer
Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1 bagvagt om måneden 
hele året 
Du skal kunne deltage i holdmødet 
Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på hold 
kræver en vis holdånd
Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Charlotte Cleyton Jørgensen, cjcleyton@hotmail.
com 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 29.september kl. 10.00  (med 
angivelse af semestertrin).

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold.

STIKKERHOLD PÅ ROSKILDE 
SYGEHUS SØGER 1 NYT MEDLEM.
Blodprøvetagningshold 1609 – Roskilde.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt få løn for 
transporttiden? 
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Roskilde 
Sygehus søger en ny stikker med
ansættelse pr. 1.November 2008. 
Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Roskilde 
Sygehus’ afdelinger. Vi dækker dagvagt mandag til fredag 
kl. 7.30-14.30, hvor vi er 2 på arbejde. Aftenvagt dækker 
vi onsdag, fredag og lørdag
 i aftenvagt er vi 1 på arbejde. Vi tager både blodprøver, 
EKG og blodsukkermålinger.

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
Gyldigt akkrediteringskort.
Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode. 
Du skal kunne komme til ansættelsessamtale på Klinisk 
Biokemisk afdeling på Roskilde Sygehus.
Du skal kunne deltage i oplæring i august/september 
måned, og oplæringen er lønnet.
Stikkererfaring er ikke nødvendig. Alle får oplæring i 
både blodprøvetagning og EKG.

Ansøgningsfrist: Mandag 6. oktober 2008 kl. 10.00 (med 
angivelse af semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For medlem-
mer – tilmelding til hold – mærket hold
1609
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Catrin:
c_grundsten@hotmail.com.

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

Oplæringsprogrammer:
1)                  2)                 3)                  4)
26/9-08 26/9-08 17/10-08 17/10-08
29/9 29/9 21/10 21/10
1/10 30/9 24/10 22/10
3/10 2/10 27/10 24/10
6/10 3/10 29/10 27/10
7/10 8/10 30/10 28/10
8/10 9/10 31/10 29/10
14/10 (f) 14/10 (e) 3/11 (f) 3/11 (e)

VAGTBUREAUET



18
BIOPSIHOLD 1611 SØGER NYE 
MEDLEMMER

Vi er et lille hold på pt. 7 medlemmer, der søger 2 nye 
kolleger. Vi arbejder på Herlev Hospitals hæmatologiske 
afdeling, hvor vi tager knoglemarvsbiopsier assisteret af 
en sosu-assistent samt tager b0lodprøver, laver venesec-
tio og lægger venflons. Typisk tager vi 5-6 biopsier pr. 
vagt. Vores arbejdstider er mandag, torsdag og fredag 
fra 9-14 samt tirsdag og onsdag fra 9-15. Vi aflønnes med 
VT holdløn. Arbejdet er lægefagligt relevant og kan tælle 
som valgfrit klinisk ophold (VKO). 

Du skal: 
Min 7. semester (højre semestertrin er en fordel)
Være medlem af FADL og have gyldigt akkrediter-
ingskort 
Minimum 300 SPV-timer
Kunne tage 3 lønnede følgevagter i september og 
egne vagter fra oktober.
Være indstillet på at tage 3-4 vagter om måneden 
– også i eksamensmåneder.
Planlægge at blive på holdet minimum et år
Stikkererfaring er en fordel, men på ingen måde 
et krav 
Kunne deltage i holdmødet den 17. september kl. 
16.00

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. september kl. 10.00. 
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld-
ing til hold – Hold ”1611”
 
Hvis du har spørgsmål kontakt Gorm på tlf. 60654431 
eller gavtyv@hotmail.com 

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

PRIVATHOSPITAL HAMLET SØGER 
ERFARNE BLODPRØVERTAGERE 

Laboratoriet på Privathospitalet Hamlet Søborg, søger 
2 – 3  erfarne blodprøvertagere til at arbejde under en 
dispensationsaftale i perioden fra den 15. september 
eller snarest herefter til den  21. november 2008.  Der 
kan evt. blive mulighed for forlængelse. 

Arbejdets indhold vil være blodprøvetagning og EKG 
optagelse, primært i laboratoriet der er beliggende i 
ambulatoriefunktionen, sekundært i sengeafdelingen.
 
Arbejdets omfang vil være 3 dage ugentlig, tirsdag, - 
onsdag og fredag i dagvagter af 8 timer pr./vagt. 
 
Kvalifikationer:    

Erfaring med at tage blodprøver er en forud-
sætning.
God til patientkontakt
Indstillet på at have travlt 
Gyldigt akkrediteringskort 
Det vil være muligt at oplære til EKG optagelse

 
Ansøgningsfrist : Mandag den 15.september kl. 08.00 
ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hamlet”

•

•
•
•
•

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING

Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast 
hold af erfarne ventilatører

Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og 
dagvagter i weekenden. 
Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter 
bliver det primært nattevagter som skal dækkes.
Man arbejder sammen med specialuddannet sygeplejer-
sker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt.

Holdets primære arbejdsopgaver bliver
At passe intermediær patienter
Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske 
eller NIV
Sårpleje samt personlig pleje.
Er der ingen intermediære patienter hjælper man til 
hos andre patienter.
Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at 
passe forskellige patienter i hver vagt.

Vi tilbyder God klinisk uddannelse i observation, pleje 
og behandling af den intermediære patient.

Krav: 
Medlemskab af FADL
Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
Min. 200 VT-timer
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: den 29. September 2008 Søg via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding til hold 
– Mærket ” Herlev”

Løn: VT-holdløn

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeple-
jerske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.
dk 

•
•

•
•

•

•
•
•
•

ZTELLA MED Z
ZTELLATE ZTELLAS FORNEMMELSER FOR SYND – DEL 18:
Kære Dagbog.

Endnu en dejlig uge er fløjet af sted. Panum viser sig virkelig fra 
sin bedste side. Det dejlige lysindfald på vandrergangen, den gode 
kaffe i Klubben og masser af mulighed for fordybelse. Mere herom 
nedenfor. Jeg er kommet rigtig godt i gang. Geneser udbreder sin 
store viden om Histologien og Cellens vægt i tasken er de eneste 
grunde til, at jeg ikke er lettet endnu og fløjet af sted fra Panum på 
en lyserød Kumulussky.
Mine extrakurriculære aktiviteter har bl.a. været en robåd i Freder-
iksberg have, en tur der bragte os tæt på elefanterne - forbi den kine-
siske pagode og ned forbi officersslottet. Det er utrolig hvilke følelser 
det vækker i mit indre. Hans stærke rortag får virkelig mit hjerte til 
at hoppe over i en særdeles hurtig tachycardi fyldt af ekstrasystoler, 
der udsender en lille lyserød emotionel sky.
Mit vagtlag er fyldt med Geneser og 
Alberts, men jeg har hele tiden lyst til at 
ringe til ”bagvagten” fra gymnasiet. Jeg 
er nok en lidt forsigtig type kære dagbog, 
men jeg vil sikre mig at ”bagvagten” er 
noget for mig før jeg udbreder mig om 
prinsen til alle og enhver.
Nok om de ekstrakurrikulære aktiviteter 
for det er jo studiet, som det handler om…. 
Så efter turen i Frederiksberg Have var 
jeg hurtigt tilbage på min pind på Bib-
lioteket. Jeg var trods alt sat tilbage i 
læseplanen med cirka fire sider. En klog 

mand, min far har engang sagt: ”Det er en dyd at udvise rettidig omhu.” 
Derfor fløj jeg på den lyserøde Kumulussky direkte tilbage på min 
pind på biblioteket og gav mig i kast med at læse om Caenorhabditis 
elegans og dens bedste ven Drosophilla Melanogaster. Utroligt så meget 
man ved disse dejlige væsener og det giver virkelig perspektiv for mit 
fremtidige virke inden for kirurgiens verden.
I øvrigt falder det mig for brystet, at kantinen stadig ikke har fulgt 
op på min opfordring fra i foråret og skabt noget ordentligt miljø for 
os frugtofiler……. Jeg må derfor opfordre alle til at melde sig ind i 
min gruppe på facebook, så vi kan få gjort noget ved dette. Det er en 
skændsel, at man på landets førende videnshøjborg ikke kan få en ærlig 
honningmelon, men må tage til takke med frugt af en kvalitet, der er 
ringere og dyrere end Nettos! DIXI!

Udover Studiet og facebook går min spar-
somme tid med at tage vagter. Jeg har 
været på flere gode vagter med FADL, 
hvor jeg har fået lov til temmelig mange 
ting. således er jeg blevet en integreret 
del af afd. M21 på Glostrup og er blevet 
specielt lært op i bundskift som jeg nu er 
eneansvarlig for på hele afdelingen.
Held og lykke til alle de nye, der starter på 
SPV i øjeblikket og længe leve Geneser.

LOL (lotZ of love)
Stellate Stella

VAGTBUREAUET & ZTELLA
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Klik ind på www.munksgaarddanmark.dk 

og vind bøger til resten af dit medicinstudie. 

Munksgaard Danmark sponsorerer en studerende 

med lærebøger fra forlaget til resten af studietiden.

Sjæleboderne 2 – 1122 København K – tlf. 3375 5900 – fax 3375 5901
www.munksgaarddanmark.dk – forlaget@munksgaarddanmark.dk

Vind bøger til resten 
af dit medicinstudie! 

RASKE FORSØGSPERSON-
ER SØGES TIL VIDENSKA-
BELIGT FORSØG
Døgnsvingninger i klinisk 
biokemiske parametre ved 
hjertekarsygdomme

Vi søger 24 raske mandlige forsøgspersoner 
ikke rygere mellem 18 og 45 år til deltagelse 
i et videnskabeligt forskningsforsøg på 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital.
Formålet med forsøget er at undersøge 
24 timers døgnsvingningerne af en række 
klinisk biokemiske parametre i blodet.
Under selve forsøget skal du opholde dig i 
ca. et døgn (lørdag til søndag) fra klokken 
8.00 den første dag til klokken ca. 9.30 den 
næste dag på Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital. Der vil blive udtaget 
blodprøver hver tredje time, i alt 540 ml 
blod.
Der er ingen bivirkninger ved forsøget ud 
over anlæggelse af venflon, udtagelse af 540 
ml blod (svarende til en bloddonation) samt 
ca. 26 timers ophold på afdelingen hvor du 
vil få diverse måltider og der er planlagt 9 
timers søvn fra klokken 23 til 8.
Du vil før forsøgets start få kontrolleret din 
blodprocent. Hvis din blodprocent er under 
8 mmol/L kan du ikke gå videre i forsøget.
Der gives 2500 kr. i honorar for deltagelse 
i hele forskningsforsøget. Honoraret er 
skattepligtigt.
Forskningsprojektet er godkendt af Viden-
skabsetisk komité, H-B-2008-011
Henvendelse til læge Henriette Sennels 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Køben-
havn NV, på tlf. 3531 3414 (ml. 9-14) eller 
e-mail hsen0003@bbh.regionh.dk

F A Z A N E R  S Æ L G E S .
Jeg har fået større parti på hånden, der sælges til 
højestbydende. Kom med et bud! 
Venlig hilsen
fasanelsker@yahoo.dk

BRUGTE BØGER ZÆLGEZ
Basisbog i Medicin og Kirurgi, 2. udgave, kr. 250
Basisbog i Medicin og Kirurgi, 3. udgave, kr. 300
De indre organers anatomi, 9. udgave, kr. 300
Kontaktinformation:
Anders Jørgensen
awj@stud.ku.dk
Tlf: 61 66 76 77

BOG ZALG
Finn Geneser       Histologi – gratis
(til en ægte anatomi nørd..)
Schrøder et al       Basisbogen  350 kr.
Ruben                    Pathology   250 kr.
Alle bøger velholdte, uden streger.
Mvh Maria Lerche (mob 25797518)

STUDENTERMEDHJÆLPER 
SØGES TIL FORSKNINGSPRO-
JEKT 
Medicinstuderende søges til ~ 8 timers ugentlig 
arbejde på forskningsprojekt ved Wilhelm Johan-
nsen Center for Funktionel Genomforskning på 
Panum Inst. 
Vi efterundersøger personer med kromosomale 
rearrangementer med det formål at identificere 
nye genotype-fænotype sammenhænge. Arbejd-
sopgaverne vil bestå i at vurdere journaler på 
klinisk genetisk afdeling, optegne stamtræer, 
udsende spørgeskemaer, registrer svar o.l. Du vil 
få fleksible arbejdstider og personlig kontakt til et 
superspændende forskningsfelt. Se evt. www.wjc.
ku.dk. Ansøgning kan sendes til projektleder Iben 
Bache: iben@imbg.ku.dk. 

MOK mindes lokale 9.2.1, fortsat:

Halloween på MOK...

Farvel lokale 9.2.1. - goddag lokale ?????? 
Det er ikke med vores gode vilje, at vi sådan efterlader dig 
i utide...
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Dekan Ulla Wever har 

efter grundig research 

skaffet MOK 10% hos:


