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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: MOK til Galop

Onsdag:  MOK nr 4, årgang 41 udkommer, Fasanen hygger sig med  
  sit nye MOK 
  Infomøde om exchangeophold, se side 8
  Equip og MMHA Rwanda venter på bøger ved 
  vandregangen, se side 8
  Premiere på Philms nye film, se side 10
  PUCs infomøde, se side 10
  Verden går under???
  Torsdag: møde med dekanatet, se side 5
  IMCCmånedsmøde kl 17, se side 8
  Gratis sex-foredrag, se side 10
  Fasanen skal til gratis sex-foredrag ... måske!
  Verden går under??
  

Fredag: Side-9 fasanen holder privatfest, se fasanens eget opslag
  Præstens oktoberfest, se side 23
  Verden går under??

Lørdag: Fasanen hviler ud efter fredagens strabadser - kom og 
  hvil med fasanen!
  Verden går under??
  

Søndag: Verden går under??
  Det føles som om verden går under!

  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  ansøgningsfrist til udvekslingsophold, se side 4
  IMCC Rwanda månedsmøde kl 17, se side 8
  9. semester har fri og nyder livet
  Fasanen er ikke glad for mandage...
  Verden går under??

Tirsdag: sundrådsmøde kl 16, se side 6
  SAKS artikelskrivningskursus, se side 9
  Gratis psyk-foredrag, se side 10
  9 semester har fri og nyder livet
  Fasanen venter med spænding på det næste MOK
  Verden går under??

Denne  redaktion

MOK
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MOK PRÆSENTERER: 
DIN VEJ TIL SIKKER IN-
VESTERING I KRISETIDER.
Af: Michael Wilhelmsen & Mikael Henriksen (MOK 
sport/finans

Først Roskilde Bank, og nu er de studerendes flagskib 
Forstædernes Bank også ved at blive overtaget. MOK 
finans og MOK sport har i denne uge slået pjalterne 
sammen i, hvad man i erhvervslivet ville kalde et 
forsøg på at skabe synergi (I)
Vi tog så at sige TV2 NEWS indenom i krybesporet 
med en unik kobling af MOK sport og MOK finans. 
Resultatet er blevet et forsøg på at finde et sikkert 
sted at investere sine surt tjente midler optjent med 
flid og bitre nattevagter. 
Valget faldt derfor på et besøg på Klampenborg 
Galopbane ved Dyrehaven, som de fleste kender 
fra ”Krummerne 1”, hvor Laust Høiby med hårde 
slag bagi drev sin potente fuldblodshingst sikkert 
frem til sejr.

Deres udsendte drog derfor til stedet hvor friværdi 
amplituden er eksploderet de sidste par år, for at 
undersøge hvordan man opbygger en formue. 
Vejen til mekkaet går ad Jan Fogs vej, som ukyndige 
indenfor liebhaveri kun kender som Strandvejen. 
Inden da var det dog nødvendigt med et kort pit-
stop på cafe Jorden 
Rundt mhp. indtagelse 
af brunch og clubsand-
wich. Udsigten over 
Øresund gav samtidig 
en perfekt anledning 
til at diskutere dagens 
program, hvor især 
stor favoritten Reven-
ton sprang i øjnene. Et 
interresant feature er 
desuden muligheden 
for at møde kendte. 
En af de første ting 
der skete var således, at cykelveteranen Brian Holm 
aflagde Cafeén et visit, hvilket nok var til størst 
glæde hos den del af befolkningen med 2 X’er i deres 
kønskromosomer.

Velankommet på 
Galopbanen er det ufatteligt vigtigt at mingle med 
etablishimentet. Her er en oilskindsjakke, polo, hat 
og et par sailorsko altid behændigt. Årsagen herfor 
er selvsagt, men understreges alligevel for det er på 
denne måde, at man lettest kommer i besiddelse af 
nogle behændige og uvurderlige staldtips. Når man 
skal placere sparepengene er det ufatteligt vigitgt 
med et overblik over investeringsmulighederne og 

her er et program vigtigt. Her er beskrivelser af de 
enkelte ekvipager  og chancevurderinger. MOK sport/
finans valgte den numerologiske metode og det gav 
pote ved kasse 1, hvorfor galop kan anbefales på det 
varmeste til medlemmer af basisgruppen GIM. 

En af de sidste ting man gør inden sparepengene 
skal placeres er inspektion af hest og jockey. Man 
skal ned i paddocken og kigge dem ud. Her skal man 
sørge for, at kigge efter ting 
som f.eks. er hesten træt? 
Overtændt? Har den de-
fækationstrang? Venetegn-
ing? Eller er hesten måske 
halt? 
Alle der har set eller læst 
”Den sorte Hingst” vil også 
være opmærksomme på 
den menneskelige faktor: 
jockeyen. Prøv at kigge 
hans psyke ud. Dette kan 
evt. gøres ved hjælp af Eysenck’s Simply Psychol-
ogy.

Nu var det tid til det vigtigste: Gladiatorkampen 
på hippodromen. Det første der falder i øjnene er 
det store tårn, hvor kommentatorerne holder til. 

Bag dette er der en ting 
af medicinsk interesse, 
nemlig 2 ambulancer, der 
indikerer et stort Præ-
hospital beredskab. Lige 
noget for en SATSer. Vi 
startede med løb nummer 
2, hvor vi havde 20 kroner 
på hesten Petit Minou. Her 
er et kort sammendrag fra 
løbet: ”Såerhestenkom-
metudafstartboksenogiu-
fatteligfartlæggerPetit-

Minouudogtagerføringenheriløbetover1400meter.
VedførstekurvepressesdendogafRockabillyboyogfa-
vorittenCacao.Løbeterufatteligttæt-ogdettrækker-
virkeligtænderudatværemed.Farteneropimod60k
ilometeritimen.DetblirPetitMinou.DetblirCacao. 
DetblirPetitMinou.DetblirCacao. DetblirPetitMinou.
DetblirCacao. DetblirPetitMinou.DetblirCacao.Ne-
jRockabillyBoykommerindenomogvinderløbet.”
I tredje løb valgte MOKs udsendte at starte invester-
ingerne på to af favoritterne hhv. Gameboy og Eko Bel 
air. Sidstnævnte skulle vise sig at være en særdeles 
fordelagtig investering, på det minut det tog hestene 
at gennemføre løbet steg værdien af spilkuponen 

fra 30 til 84 kroner. I samråd med højtuddannede 
specialister på MOK finans beregnet profitten til 54 
kroner svarende til 180 PP/M. (III)

Hele formuen formøblede vi dog på to københavner-
stænger og tilhørende sodadavand.
På fjerdeløb valgte vi at lave en soloinvestering 
på den store favorit Reventon reddet af den lidet 
charmerende jockey Nicolaj Stott.( Yes, han er på 
fjæsbogen). Især Reventons performance i Paddocken 

bekræftede finansieringseksperterne i 
investeringens mulighed for at forbedre 
profitmaksimeringen og satsede derfor 
en halvtresser. 

Sammendrag af 4. løb: Hestenekom-
merusædvanlighastigtfrastart.Mooncityi-
front.Reventon.Reventonkommerover-dis-
tancenfremforanfeltet.Ikurvenerplacer-
ingerneReventonmooncityfortyfourroyal-
legend.Kampenernumellemreventonog-
fourtyfourmendetbliverreventonsomkom-

merbedstindpåopløbet.ReventonFourtyfourdetligne-
rensejrtilreventonoghererdetsikkertreventonbliv-
ervinderen.REVENTON!

Igen kunne MOKs udsendte indkassere gevinsten 
denne gang langede totalisatoren 63 kroner over 
disken. Således blev der føjet 13 kroner til dagens 
profit. 

Således er der med en investering på 80kr optjent en 
profit på 97 kroner.
Ekstrapoleres grafen for profitmaksimeringen frem 
til nuværende SU niveau vil man således kunne have 
taget 5456,25 (kræver indløsning før 1.oktober hvor 
25 øren udgår) med sig til førstkommende fredagsbar. 
Interessant for dem som er på den sene del af fase 
II, vil en halvmånedsløn som reservelæge kunne 
indbringe 15762, 5 gode danske kroner.  

Fodnoter:
  I)Synergi er når 2+2 gir 5
  II)Ekvipage: Hest og rytter under et.
  III) PP/M = Profit Procent / minut = procentuelle 
profit per minut = profit procent / en tressenstyvend-
edel per time – kilde: MOK finans

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

- Garvede spillere vil kunne se hvis en 
hest sveder unormalt. En hest kan faktisk godt 
svede, selv om det lyder dumt. Nogle heste sveder 
hver eneste gang de starter, og laver stadigvæk 
en god præstation. Og så er der heste som 
normalt aldrig sveder. Sveder de lige pludselig 
på dagen, gør de som regel en meget dårlig 
præstation. Sådanne tegn er værd at lægge 
ekstra mærke til.
Kilde: http://www.davincico.dk/emne/juli07.html

Den sikre vinder ekvipage Nicolaj Stott på Reventon
her set i Paddocken, bemærk hcor svært staldpigen 
har ved at holde Reventon.

FAKTA:
Det er meget vigtigt, at man 
er opmærksom på, at der er 
tale om fuldblodsheste med en 
kort lunte. I det øjeblik en hest 
vender enden til er det med at 
komme væk.

H U S K  
Ugens Faglige Quiz på side 5

REDAKTIONELT
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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 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 
en studievejleder 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 eksa-
men 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 over-
skride en tidsfrist eller du skal have et 4. eksa-
mensforsøg.
- 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!

BARN OG BARSEL
Tillykke med familieforøgelsen! Har 
du tænkt på økonomien? Og hvordan 
skal dit studie se ud fremover?

Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra 
din uddannelse, da man under sin orlov ikke kan 
få SU. Du skal kontakte SU-kontoret eller bruge 
minSU på www.su.dk, hvis du ønsker at få dine 
ekstra klip. 
Hvis du er berettiget til dagpenge, skal du kontakte 
din kommune, som bevilger dette. 

Hvis du er gravid, kan du få ekstra tid til din skrift-
lige eksamen, hvis du er gravid i tredje trimester på 
eksamensdatoen eller hvis du har komplikationer 
i forbindelse med sin graviditet. Du skal i dette 
tilfælde søge en dispensation og vedlægge van-
drejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan også få ekstra tid til eksamen i forbindelse 
med amning. Husk at ansøgningen skal være os i 
hænde i god tid.

Du er meget velkommen til at komme forbi studi-
evejledningen for planlægning af dit fortsatte stud-
ieforløb i forbindelse med familieforøgelsen. Vi vil 
orientere dig om dine muligheder, f.eks. deling af 
semestre, og vejlede dig ud fra dine behov. 

Når du har født, har du muligheder for at ønske 
holdsætning i et specifikt klinikudvalg eller på et 
specifikt hospital af hensyn til dit barns daginstitu-
tions åbningstider. Du kan i dette tilfælde søge om 
dispensation for dette.

SØG I GOD TID
Tænk fremad og søg en dispensation inden lokumet brænder og det er for sent. 

Hvis du finder ud af at du vil have dispensation til ekstra tid til eksamen, eller at du da for resten har taget 
et fag på folkesundhedsvidenskab, der måske kunne give merit; så kom ud af starthullerne og søg i god tid. 
Sagsbehandlingen kan ofte være lang, da der kun er studienævnsmøde cirka en gang om måneden, hvor 
sagerne behandles. 
Der kan altså godt gå to måneder og nogle gange mere før du får svar. Meritsager tager ofte endnu længere, 
da de først skal vurderes af fagene og derefter behandles af studienævnet.

Derfor: Søg dispensation lige så snart du finder ud af at det er nødvendigt. Hvis du skal søge merit, så søg 
helst inden du kommer på det semester hvor faget er. Og snak gerne med en studievejleder inden du søger.

ORDBLIND OG EKSAMEN
Er du ordblind og frygter du at det 
vil påvirke dine resultater ved de 
skriftlige eksaminer? 

Så har Universitet en række tilbud til dig, som 
kan hjælpe dig igennem eksaminerne. Eneste 
krav vi stiller er, at du kan dokumentere din 
ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse 
med de skriftlige eksaminer. 
Ordblindhed kan påvirke din evne til at formulere 
dig på en sådan måde, at man ved en skriftlig 
eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til 
ens faglige niveau. 

På den baggrund har universitet en række tilbud 
til dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. 

Kontakt studievejledningen eller kig ind på
 www.medicin.ku.dk/vejledning 
hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit 
studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

STUDIEOPHOLD I NORDEN
 - og få ledige pladser i resten af EU 
Foråret 2009

Vi udvider ansøgningsfristen til udvekslingsophold 
i Norden/Europa for forårssemesteret 2009. Så 
skynd dig at søge! 

Den nye frist er: Mandag d. 29. september 2009, 
kl. 12.00. 
Ansøgningen afleveres i Journalen på Fakultet-
ssekretariatet, lokale 9.1.53

Hvortil? 
I denne runde er der primært ledige udveksling-
spladser ved de nordiske universiteter. Der er dog 
også få ledige pladser:

· I Oviedo, Spanien
· I Rennes, Frankrig
· I Innsbruck, Østrig 
· I Münster, Tyskland

Hvordan – Norden og Europa?
Ansøgningsskemaer og vejledning findes på http://
medicin.ku.dk/internationalt/  
Det er nemt at søge – så fortvivl ikke over den 
korte frist!

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du desuden 
kontakte den internationale studievejleder Eva 
Maryl. 
Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 10-12 i lokale 
9.1.27. Telefontid: Tirsdag kl. 9-10 på tlf.nr.3532 
7528. 

Hos Eva Maryl – eller på Det Internationale Kontor 
i Fiolstræde 24 – kan man også låne mapper med 
erfaringsrapporter fra studerende, der tidligere har 
været på udvekslingsophold.

Efterår 2008
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

UGE 39-40
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
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 
Mandag 29/9 1100 – 1300  0900 – 1100  Gro Askgaard 
Tirsdag 30/9 0900 – 1000 1000 – 1300  Rasmus Carter-Storch 
Tirsdag 30/9 1200 – 1300  1300 – 1600 Jonas Vestergaard Iversen 
Onsdag 1/10 1600 – 1700  1300 – 1600 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 2/10 1600 – 1700  1300 – 1600 Theis Skovsgaard 
Torsdag 2/10 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   

STUDIEVEJLEDNINGEN
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REKTORATET BESØGER SUND 
DEN 9. OKTOBER KL. 9.00-11.15
Som led i fakultetsrunden besøger rektoratet 
SUND torsdag den 9. oktober, hvor der kl. 9.00-
10.15 vil være stormøde for ansatte og studerende 
i Lundsgaard-auditoriet.

Program
5 min. velkomst ved dekan Ulla Wewer
15 min. oplæg ved rektor Ralf Hemmingsen og 
Lykke Friis
55 min. spørgetid

Ved stormødet i Lundsgaard-auditoriet vil bl.a 
følgende emner blive drøftet:
Økonomi i campusplanen, Færdiggørelsesbonus
Hvad vil Danmark med universiteterne - den strat-
egiske styring af universiteterne, herunder en
drøftelse af universitetets eksistensvilkår i 
fremtiden – går vi mod mere eller mindre kon-
traktstyring?
Studieoptag 2008, herunder en drøftelse af hvilke 
initiativer der er igangsat i forhold til en analyse/
refleksion af optaget af studenter 2008?
Overheadproblematik i forhold til hospitalerne
Status på højhuset og campusplanen.
Efter Lundsgaardmødet vil rektoratet mødes med 
dekanatet til videre drøftelser.

MØDE DEN 25. SEPTEMBER OM 
CENTRALISERINGSPROCESSER 
OG EFFEKTIVISERING
På opfordring af FSU, indkalder Dekanatet alle 
interesserede til drøftelse af tankerne bag
centraliseringsprocesserne i forbindelse med ef-
fektiviseringsprojektet.
Mødet finder sted den 25. september kl. 8-9 i Dam 
auditoriet, Panumbygningen, Blegdamsvej 3B

UNIVERSITETETS DØGN 9. OG 
10. OKTOBER 
med rundfart, workshops og 
underholdning
Universitetets Døgn afholdes i år for første gang for 
medarbejdere og studerende på Københavns
Universitet. Fra klokken 15.00 den 9. oktober 2008 
og 24 timer frem vil ansatte og studerende fra hele 
Københavns Universitet være samlet på de 4 cam-
pusområder, for på en anderledes,  involverende 
og underholdende måde at opleve nye sider af 
Danmarks førende universitet samt bidrage med 
input til videreudviklingen af universitetet.
Målet med Universitetets Døgn, der er planlagt 
til at være en årlig tilbagevendende begivenhed, 
er, at skabe rammen for møder med kolleger og 
medstuderende fra hele KU og give mulighed for 
fælles oplevelser og videndeling om den fælles arbe-
jdsplads. Den fysiske forankring på alle campusser 
giver mulighed for at opleve andre steder på KU og 
et øget tilhørsforhold på tværs.
Døgnet skydes i gang med CPH Campus Race, et 
opgave-cykelløb rundt til KU’s 4 campusområder,
efterfulgt af gratis middag, klima-lounge og under-
holdning. Fredag den 10. oktober klokken 9-12
afholdes strategiske workshops på de 8 fakulteter 
efterfulgt af frokost på Frederiksberg Campus,
klima-cafe og opsamling, hvor universitetets 
samlede ledelse vil være til stede.
Workshoppen på SUND omhandler internationali-
sering. De 8 workshops skal hver især være med til 
at gøre Københavns Universitet til et endnu bedre 
studiested og en endnu bedre arbejdsplads. Alle 
workshops vil have en involverende form og giver 
deltagerne mulighed for at være med til at forme
konkrete outputs, der gives videre til ledelsen på 
Københavns Universitet.
Yderligere information: www.universitetetsdoegn.
ku.dk eller
www.universitetetsdoegn.ku.dk/Workshops/WS_
Internationalisering.aspx

SUND SÆTTER FOKUS PÅ IN-
TERNATIONAL SUNDHED SOM 
SPYDSPIDSOMRÅDE
SUND har sat fokus på spydspidsområdet interna-
tional sundhed i en temaavis, der blev distribueret 
med Berlingske Tidende den 16. september og som 

vil blive uddelt ved konferencen Biotech Forum + 
ScanLab og Nanotech Northern Europe den 23.-25. 
september i Bella Centret i København.
Annoncens budskab er, at KU tager medansvar 
for fremme af den globale sundhed. Budskabet 
leveres af 4 professorer: Professor i International 
Sundhed Ib Bygbjerg, professor i Virussygdomme 
Jens Lundgren, professor i Malariapatogenese 
Lars Hviid og professor i Miljøsundhed Flemming 
Konradsen.
Præsentationen kan ses på:
http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/d35bcd63/
international_sundhed.pdf

JENS PETER BONDE HOLDER 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING
den 9. oktober om arbejdsmedicin
Jens Peter Bonde er pr. 1. august 2008 tiltrådt et 
klinisk professorat i arbejdsmedicin ved Institut 
for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Uni-
versitet og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på 
Bispebjerg Hospital. Jens Peter Bonde afholder sin 
tiltrædelsesforelæsning med titlen Arbejdsmedicin: 
hvorfra og hvorhen?
torsdag 9. oktober kl. 14-15 i Auditoriet, Syge-
plejeskolen på Bispebjerg Hospital, indgang 50,
Tuborgvej 235, 2400 Kbh. NV

ALUMNEFORENINGEN SØGER 
MENTORER 
for studerende, der overvejer 
forskerkarriere
KU’s alumneforening Kubulus søger forskere, som 
har lyst til at være mentorer for studerende på
studiets kandidatdel med overvejelser om at fort-
sætte som ph.d.-studerende.
Hensigten med mentorforløbet er at skabe dialog 
mellem forsker og studerende, så den studerende 
får indblik i, hvad en forskerkarriere indebærer. 
Mentor og den studerende vil blive matchet, så 
de kommer fra samme fakultet, men ikke nødv-
endigvis samme institut.
Mentorforløbet er en nyskabelse i alumnefore-
ningens mentorprogram og har fået navnet For-
skervejen.
Forløbet består af 5-7 samtaler på en time og 
kræver desuden deltagelse ved et par fællesmøder 
i løbet af 2009.
Der er tilmeldingsfrist onsdag den 24. september 
2008.
Yderligere information: Lisbeth Ihlemann, tlf. 3532 
3955, lii@adm.ku.dk eller
http://alumni.ku.dk/mentorprogram/

PAUSEGYMNASTIKKEN PÅ 
SUND FORTSÆTTER ÅRET UD
- nu også for studerende

Som led i SUNDs personalepleje har fakultetet 
givet støtte til pausegymnastik, der finder sted på 
Panum og CSS hver tirsdag og torsdag. Gymnas-
tikken er særligt tilrettet nakke, skuldre og ryg.
Øvelserne er lette at gennemføre, kan udføres i 
almindeligt tøj og man bliver ikke svedig.
Pausegymnastikkens stoppesteder:
Tid Sted
9.30  Logistik
9.45  Fakultetssekretariatet, bygn. 9.1
10.00  Panum Biblioteket
10.15  Bygning 12.4
10.00  Bygning 18.4
10.45  OI-reception
11.25  CSS
I efterårssæsonen er stoppestedet flyttet fra bygn-
ing 6.3 til området foran Panum Biblioteket. Her 
kan studerende også deltage og få et tiltrængt 
afbræk fra bøgerne og få rørt nakke, skuldre og ryg. 
Vi håber, at de studerende tager godt imod tilbud-
det og bliver ligeså glade for pausegymnastikken, 
som de ansatte.
Læs mere på: http://sund.ku.dk/for_ansatte/miljo/
ergonomi/pausegymnastik/

SUND-info findes i sin fulde længde i elektronisk form på fakulte-
tets 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.

OVERSIGT OVER EKSA-
MENSTILMELDINGER
Kære alle
 
Eksamenstilmeldingen til sommerens eksamener 
via punkt.ku.dk er nu overstået og fordeler sig som 
nedenstående:
 
Uddannelse Tilmeldinger til V08/09
Cand.scient.san   142
Civilingeniør   255
Folkesundhedsvidenskab  775
Humanbiologi   144
IT og Sundhed   18
Master of Disaster Management  0
MIH    0
MPH    7
Medicin    2184
Molekylær biomedicin   19
Odontologi    238
   
Total    3782

Afslutningsvis skal det bemærkes til det lave 
tilmeldingstal ift. tidligere, at det er første termin, 
at studerende på hhv. medicin, odontologi samt 
it og sundhed er blevet automatisk tilmeldt til 
eksamen, hvis de har tilmeldt sig den forudgående 
undervisning i E08.
 
Eksamenstilmeldingen er lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde sig, skal søge 
dispensation om for sen tilmelding. Dog skal det 
bemærkes, at mht. skriftlige eksamener, kan der 
ikke umiddelbart forventes en plads til for sent 
tilmeldte.
 
Mh
Eksamenskontoret

TIL DE 175 BACHELORER, 
SOM BLEV BACH.MED. I 
SOMMEREN 2008.

Jeres bachelorbeviser er nu på vej 
med posten til jeres privatadresser.

Med venlig hilsen og stort tillykke til alle.
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Ugens faglige quiz:
Kære læsere.
De mange svar på sidste uges quiz har praktisk 
talt lagt MOK’s email-konto ned. Tak for det. Svaret 
på sidste uges quiz var:

Herpes Gladiatorum.

Se i øvrigt mere i: ”Klinisk Dermatologi og ven-
erologi” fra Munksgaard på side 245.

Den heldige vinder var:

Johan Burisch fra 8. semester.

Denne uges spørgsmål er:
”danner den øverste del af de nedre luftveje, som 
forbinder svælget med luftrøret; det minder i for-
men om en gammeldags ventilator på et skibsdæk 
med åbningen vendende bagud.”

Hvis du ved, hvad det er der beskrives her, så 
skriv en mail til mok@mok.info (mærket quiz i 
emnefeltet) inden kl. 12 mandag d. 29/9, og du del-
tager i lodtrækningen om en flaske kirsebærvin. 
Husk at skrive dit telefonnummer i, så vi kan 
kontakte vinderen.

KnUtZ

MOK-red. / Wilhelmsen

STYRENDE ORGANER
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SundRådet
HUSK SundRådets ordinære SundRåds møde

tir 30. sep kl. 16
i sygplejeboligerne

-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 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 SundRådets nye lok. i sygeplejeboligerne.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

Hvem er Medicinerrådet (MR)?
Medicinerrådet (MR) er en af de 2 studenter-
politiske foreninger på medicinstudiet. Vi vare-
tager alle medicinstuderendes rettigheder, og 
vi har pladser i både Studienævnet for Medicin, 
Akademisk Råd, Sundrådet og andre ledende 
organer.

Hvad laver MR?
MR laver studenterpolitik på 3 niveauer – lokalt, 
nationalt og internationalt. 

Lokalt arbejder vi med at forbedre vores studie – 
lægestudiet i København. Vi arbejder bl.a. med 
at forbedre undervisningen på studiets kurser, 
samt de tilhørende eksaminer på baggrund af de 
evalueringer, vi får fra de studerende. Vi lytter 
til de studerende og videreformidler kontakten 
til kursuslederne, hvis der er problemer med 
undervisning, eksamen etc. på et semester. 
Samtidig er vi med i mange forskellige udvalg, 
der sammen med kursusledere, læger og 
studerende arbejder på at forbedre kurser og 
eksaminer løbende på studiet. 
Nationalt danner vi sammen med MR Århus og 
MR Odense det Nationale Mediciner Råd (NMR). 
Vi arbejder sammen på at ensrette medicins-
tudiet lidt mere i de tre byer, så man lettere kan 
overflyttes fra fx Århus til København. Samtidig 
forsøger vi at udveksle erfaringer, samt få in-
spiration til, hvordan man kan forbedre studiet 
mest hensigtsmæssigt i Danmark.
Internationalt deltager vi i en række medicin-
ske uddannelseskonferencer hvert år overalt i 
verdenen. Her forsøger vi - i samarbejde med 
mange andre medicinstuderende -  bl.a. at 
etablere nogle retningslinier få god medicinsk 
uddannelse, som beslutningstagerne i de for-
skellige lande kan vejledes efter.

Hvem kan være med i MR?
Alle, der er optaget på medicinstudiet, har tale- 
og stemmeret til de månedlige MR-møder. Det 
betyder, at du bare skal møde op og sige din 
mening. Det kræver ikke indmeldelse og koster 
naturligvis heller ikke noget. Vi er pt. cirka 17 
aktive studerende fra 3.-11. semester, og du skal 
endelig bare møde op, hvis du vil være med. Vi 
annoncerer altid vores møder på vores hjemme-
side (www.mediciner.nu) og i MOK. Du kan også 
tilmelde dig grupperummet ”Medicinerrådet” på 
punkt.KU, hvor vi sender mødeprogrammer ud. 
Du er naturligvis også velkommen til skrive til os 
på medicinerraadet@punkt.ku.dk 

•

•

•

Hvor bor MR?
MR er netop – ligesom alle de andre basisgrupper 
– flyttet over i den gamle sygeplejeskole (Nørre 
Allé 6). Vi bor på 1. sal i lokale 102 – kom endelig 
over og sig’ hej og få en snak – både for sjov eller 
hvis der er problemer på dit semester. 

10 Gode grunde til hvorfor du skal 
være aktiv i MR

Du blev endnu engang overrasket til eksamen 
over, hvad kursuslederen kan finde på at stille 
spørgsmål i.  
Du vil gerne sørge for, at den dårlige og semi-
fordrukne underviser, du allerede har haft, ikke 
skal have endnu et hold at undervise.
Du har gode ideer til et nyt kursus, du synes 
mangler på studiet eller også har du forslag til 
ændringer af eksisterende kurser/eksaminer, 
men som du alligevel aldrig fik skrevet i evalu-
eringerne. 
Du er træt af at søge efter information på SIS, 
Absalon, instituthjemmesider etc., som alligevel 
aldrig er der.
Det er sjovt og udfordrende, og du møder nye 
mennesker fra andre semestre
Du får mulighed for at påvirke og have indfly-
delse på dit eget studie
Du ser en helt anden side af dine undervisere, 
du ikke troede eksisterede (!!)
Du får en rigtig for-
ståelse og forar-
gelse for, hvordan 
hele SUND fungerer 
og ikke fungerer.
Du får mulighed for 
at arbejde sammen 
med mange andre 
medicinstuderende 
fra resten af Dan-
mark og verden.
Du kan selv vælge, 
hvilken studenter-
politisk del, du vil 
være aktiv indenfor, 
dvs. du bestemmer 
frit, hvor meget tid, 
du vil bruge.

Vi ses
Medicinerrådet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MØDEPROGRAM
Forum: Medicinerrådet
Dato:  Torsdag d. 2. okto-
ber   2008
Tid:  16.15
Sted: Kontoret, Sygeplejeskolen, 1. sal,  
 lok. 102 

Formalia
Info fra bestyrelsen
Nyt fra semestrene
Nyt fra udvalg
Nyt fra studienævnet
Info om fagrådsdagen d. 18. oktober 2008
Ny tanker og visioner for studiet (emner til 
møde med studielederen)
Status på flytning 
Basisgruppereceptionen d. 31. oktober 
Julefrokost dato
NMR-møde d. 1. november i Odense (NMR 
= Det Nationale MedicinerRåd)
Evt.

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

medicinerraadet@punkt.ku.dk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

MEDICINERRÅDET

2

�
�
�

Hvordan�vi�arbejder�

MR
(Samler alle tråde og
formidler holdninger i 

studienævn og udvalg)

1. sem HR
(Holder MR opdateret 

om semestret) 

ALLE studerende 
(Alle medicinstuderende har tale- og 

stemmeret i MR) 

De 12 semesterudvalg 
(Gennemgår evalueringer 
 og kommer med forslag til 

forbedringer af kurser) 

Studienævnet for Medicin
(Træffer beslutninger om

ændringer i kurser og
eksamensformer)

Undervisere Kursusledere

Øvrige udvalg 
(IT-udvalg,

68-udvalg, 79-udvalg m.fl.)

2. sem HR
(Holder MR opdateret 

om semestret) ... etc 

TAP’er

STUDENTERPOLITIK
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BOGANMELDELSE
Traumatologi
af Claus Falck Larsen, Jakob Roed og Jørgen Falck Larsen
Munksgaard, 648,- vejl. pris.

For første gang får vi nu en dansk lærebog 
i traumatologi. Forfatterne har samlet den 
allernyeste viden om de forskellige specialer, 
der indgår i faget og lavet en grundig gennem-
gang af et område i rivende udvikling. Bogen er 
først og fremmest skrevet til lægestuderende 
og læger men også til andre faggrupper med in-
teresse for faget. Til de lægestuderende er der 
til faget “Akut Patient” en primær dansk lære-
bog ”Den akutte patient” af E. Christensen, T. 
Callesen og T. Lang-Jensen, Munksgaard.
Denne dækker det meste af det akutte, men 
mangler en grundigere gennemgang af trau-
matologien og dens mange aspekter. 
Det skal nævnes at der de to bøger imellem 
nødvendigvis bliver en hel del overlap, idet 
“Den Akutte Patient” dækker mange af de 
samme områder som “Traumatologi”.

Bogen starter med lidt interessant historie 
og grundig epidemiologisk redegørelse for 
danske forhold og tal, som bærer tydeligt 
præg af forfatternes involvering i arbejde 
med udvikling af det danske traumesystem. 
Herefter gennemgåes minutiøst behandlingen 
af traumepatienterne ligefra organisationen 
af traumemodtagelse og transport over den 
præhospitale behandling til modtagelse, visita-
tion, behandling og rehabilitering. De enkelte 
emner indenfor ABCDE uddybes i relevante 
og praktiske afsnit. Billeddiagnostiske mu-
ligheder nævnes, og de øvrige organsystemer 
derpå. Disse kapitler er grundige og til tider 

virkeligt godt, kortfattet og koncist forfattet, 
men indimellem bliver det meget teknisk 
med fx scoringssystemer af mere akademisk 
og international interesse. Det bliver også for 
specialiseret til tider, hvor man ikke længere 
kan følge med i detaljerne trods interesse for 
traumatologien generelt.
En særlig force ved bogen er dens grundige 
indførsel i den danske organisation af katastro-
feberedskabet i Danmark, som læsere af bogen 
nok vil fatte interesse for.

Bogens medfølgende DVD er et nyttigt redskab 
til demonstration af de procedurer, man nok 
kan læse om mange gange men aldrig helt får 
forstået, før man har set det udført.

Alt i alt en grundigt gennemarbejdet bog, som 
gør hvad den lover. Helt klart anvendelig for 
yngre læger og stud. med’er med særlig inter-
esse for traumatologien, men for studerende 
til Den Akutte Patient eksamen vil der nok 
være for meget specialstof til at hele bogen er 
interessant.

Et solidt og spændende værk om den form for 
lægegerning alle stud. med.’er i virkeligheden 
drømmer om.

Johannes B. Rasmussen
Reservelæge
Skadestuen Amager Hospital

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

Gynækologi

408 sider

Kr. 628,- (vejl.)

Obstetrik

456 sider

Kr. 698,- (vejl.)

Præventionsguide

152 sider

Kr. 178,- (vejl.)

Gynækologi i almen praksis

320 sider

Kr. 488,- (vejl.)

Obstetrik/gynækologi

464 sider

Kr. 488,- (vejl.)

VÆR GODT BESKYTTET!

THE DANISH GRADUATE 
SCHOOL IN PUBLIC HEALTH 

(GRASPH) 
and

THE DEPARTMENT OF PUBLIC 
HEALTH, UNIVERSITY OF CO-

PENHAGEN 
present:

EU AND HEALTH
- Towards a European market for 
health care services?

 Monday 20/10, 15.00 pm 
Center for Sundhed og Samfund (CSS),
Øster Farimagsgade 5, 1014 Kbh K,
Room 1.1.02
Programme:
15.00-16.00  Trends in health care initia-
tives in the European Union
by Professor Elias Mossialos, 
The London School of Economics and Political 
Science 
16.00-16.30 Coffee Break
16.30-17.00 Implications of EU health 
initiatives for the Danish health care system
by Associate professor Karsten Vrangbæk, 
Department of Political Science, University of 
Copenhagen
17.00-17.30 Debate

Please register by sending an e-mail to: 
eu-seminar@punkt.ku.dk 10/10 at the latest.

ANMELDELSE, STUDIETILBUD M.M.
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GØR EN FORSKEL!

EQUIP og MMHA-
Rwanda (undergrupper 

i IMCC) Samler brugte 
(eller helt nye) bøger til 
medicinske fakulteter i 
hhv. Somaliland og 
Rwanda. 

Hver onsdag står vi ved vandregangen
og venter på din hjæpen bog!

VIL DU UD AT REJSE MED PIT?
Er du interesseret i at komme ud at 
arbejde på et hospital i den 3. verden, 
så kig her. 

PIT sender hvert semester medicinstuderende, der 
har bestået 8. semester, på klinisk ophold af 3-6 
måneders varighed. Opholdet tæller som VKO og 
kan bruges i forbindelse med OSVALII-projekt. Vi 
sender i øjeblikket studerende til hospitaler i:

Indien, Bolivia, Kenya, Uganda, Tanzania, Zam-
bia, Ghana (ny aftale)

Hvis du gerne vil ud at rejse med PIT i efteråret 
09, skal du være opmærksom på, at der er ansøgn-
ingsfrist 1. november 2008. 

Ansøgningsskemaet finder du i grupperummet 
”PIT info” på punkt.ku.dk. 

Næste møde i PIT finder sted 2. oktober kl. 17.00 
på IMCC’s nye kontor.

IMCC EXCHANGE
Vil du være med i en superhyggelig og 
social gruppe og samtidig udvide din 
internationale kontakter?
-bliv aktiv i IMCC Exchange!

Vi er en basisgruppe under IMCC, som arrangerer 
og formidler udvekslingsophold for danske og 
udenlandske studerende af 1 måneds varighed. 

Til daglig består vores arbejde mest i at sørge for 
klinikophold for udenlandske studerende og sikre 
os, at de studerende får en sjov og positiv oplevelse 
under deres ophold her i København.

Samtidig elsker vi gode rødvinsmiddage ;-)

Som aktivt medlem får du desuden mulighed for at 
være med i spændende arbejde på både nationalt 
og internationalt plan, ligesom du ”kommer foran 
i køen” til selv at komme på exchange.
Kom og hør mere om at være exchanger til vores 
månedsmøde:

Onsdag d. 1/10 kl. 16 i vores nye lokaler i 
Sygeplejeboligerne på Nørre Allé

Efter mødet laver vi middag sammen.

Mvh IMCC Exchange

PS Hvis du ikke vil være med i gruppen, men gerne 
vil ud på udveksling selv, skal du i stedet komme 
til vores Info-møde om exchangeophold onsdag d. 
24/9 kl 17 (se andet sted i bladet).

____________________________

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

IMCC MÅNEDSMØDE 
D. 25. SEPTEMBER
Til alle nye og til dem der bare 
gerne vil vide lidt mere om, hvad der 
gemmer sig bag IMCC

Kom til månedsmøde d. 25/9 kl. 17 i IMCC’s nye 
lokaler i de gamle sygeplejerskeboliger (Nørre Allé 
6-8) og find ud af mere om, hvad IMCC er og hvilke 
muligheder, der er for dig. Det er aldrig for tidligt 
eller for sent at blive en del af IMCC. 

Vi har introduktion for nye og hjælper dig gerne 
med at finde det helt rigtige projekt til dig. 
Efter mødet er der mad for 15 kr. og mulighed 
for at få en øl og lære de andre IMCC’ere bedre 
at kende. 

Til de gamle rutinerede IMCC’ere og til alle jer, 
der har lyst til at give en hånd med:
Den oprindelige dagsorden for månedsmødet er 
blevet streget til fordel for indretningsdag i de nye 
kontorer (Nørre Allé 6-8). 

Kom forbi og giv en hånd med at få alle vores 
ting på plads i de nye kontorer og hjælp os med 
at indrette et kontor, som vi alle sammen bliver 
rigtig glade for. 

Der vil være folk på kontoret fra kl. 13 og frem 
til kl. 18.30. 

Klokken 17 laver vi lidt hyggelige teambuilding 
lege med nye interesserede IMCC’ere og kl. 18.30 
er der aftensmad til alle interesserede for 15 kr. og 
mulighed for at få en øl sammen og lære hinanden 
lidt bedre at kende og vise de nye, at IMCC er den 
bedste basisgruppe på Panum!

ORGANISATIONSARBE-
JDE 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 studer-
ende fra medicin, 
folkesundhedsvi-
denskab og CBS, 
der arbejder med 
p r o j e k t e t .  V i 
mødes en gang 
o m  m å n e d e n , 
hvor der gerne er 
kage, kaffe og tid 

til hygge ud over det seriøse. I perioder laver vi 
også andre aktiviteter end projekterne 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 

VIL DU VÆRE MED TIL AT 
BRUGE 30.000 KR.?
IMCC samarbejder med AIDS-Fondet, 
og vi har fået 30.000 kr. til at lave 
en landsdækkende kampagne i 
forbindelse med den Internationale 
World AIDS Dag. 

IMCC World AIDS Dag projektet har fokus på 
holdninger og fordomme omkring hiv og AIDS. Vi 
er et projekt med masser af plads til kreativitet 
og sjove idéer. 
Lige nu kører der en landsdækkende kreativ 
konkurrence i landets 7.-9. klasser omkring hold-
ninger og viden om hiv og AIDS, og vi er ligeledes 
ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.

I Aalborg planlægger de at arrangere et IMCC 
World AIDS Dag løb, og i Århus skal de arrangere 
en udstilling omkring hiv og AIDS. 
Hvad kan København byde ind med? Har du 
gode ideer eller har du bare lyst til at høre mere 
om projektet så kom til informationsmøde d. 1. 
oktober kl. 17 på IMCC’s kontor på Nørre Allé 
6-8 (De gamle sygeplejerskeboliger). Vi sørger for 
lidt kage og kaffe. 

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen
IMCC World AIDS Dag projektet

BASISGRUPPER
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INDKALDELSE TIL GEN-
ERALFORSAMLING 
d. 22/10 2008 kl.16:15, kemigangen på 
Panum

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Præsentation af regnskab og godkendelse af 
dette
4. Forslag til vedtægtsændringer (sendes til besty-
relsen senest 1 uge inden generalforsamlingen ) 
5. Valg til bestyrelsen: Anna Henningsson, Chris-
tian Gufler, Dennis Hallager og Benedikte Halle 
genopstiller til bestyrelsen.
Morten Jon Andersen og Anders Skjolding genop-
stiller ikke til bestyrelsen.

Alle, der er interesserede i en post i bestyrelsen, 
er meget velkomne til at stille op. Der er følgende 
poster i bestyrelsen på nuværende tidspunkt: 
Formand, arrangementsansvarlig, kasser, It-
ansvarlig, sekretær og suppleant. Skriv en mail til 
bestyrelsen hvis du har lyst til at stille op!

6. Evt.

 Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. 
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver 
mulighed for deltagelse i en lang række arrange-
menter, som udelukkende er for medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

BASISGRUPPER

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

Få 40% rabat ved tilmelding senest 
torsdag d. 25/09

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 leder-
skab 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 og har bl.a. tidligere undervist 
YES!+ på Oxford University og London School 
of Buisness.

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 
tilmelding før den 25 september! Herefter normal 
pris - 2.500 kr.

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

Med venlig og stressfri 
hilsen
G.I.M – Gruppen for Inte-
greret Medicin

www.studmed.ku.dk/gim 

Vil du med i teatret? Eller til 
koncerter? Vil du stifte bekendtskab 
med opera og ballet?

Har du lyst til at lære andre at kende, som deler 
dine interesser? Eller mangler du nogen, som har 
mod på at tage med? Og har du lyst til at lave en 
masse andre sjove ting sammen med andre kultur 
interesserede studerende, på tværs af semestre 
og årgange?

Så HUSK at komme til INFO-møde og semesterets 
første månedsmøde i SUNDs cooleste Basisgruppe, 
KultMed: tirsdag 23. sep. kl. 17.30, i Store 
mødesal,
hvor vi vil introducere til KultMed, løfte sløret for 
efterårssemesterets tætpakkede program, samt 
holde et par spændende kulturelle oplæg! KultMed 
byder desuden på vand og kage... :)

Husk også at medbringe to tyvere, så du kan blive 
medlem med det samme, hvis du ikke allerede er, 
eller gå ind på www.kultmed.dk og meld dig 
ind allerede i dag!

Side 9 fasanen
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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!

Vil du gerne blive Advanced dykker? Så kontakt 
PUC og hør om vi kan tilpasse et kursus til dine 
dato ønsker!
Dag1, 17.30-23, Kbh.: Teori [teoridagen kan evt. 
flyttes, afh.  af kursisternes ønsker]
Dag2, heldag, indtil kl. 24, Øresund, Helsingør
Dag3, heldag, Kullen, Sydsverige [Kullen er et 
sandt dykkermekka, tæt på Kbh.!]

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).
Det er dog også muligt at deltage for 2.300 kr, inkl. 
midlertidigt medlemskab af PUC.

For info, skriv til info@puc.nu eller ring til Chris-
tian på 20 1313 77.

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)
Adressen er: Tingbjerg skoles svømmehal, Skolesi-
den 2, 2700 Brønshøj

Aktiviteten er, som en af de få ting i livet, gratis 
for alle i dette semester! Dette takket være kon-
tingentbetalende medlemmer i PUC, som støtter 
ideen om gratis motion for alle!

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, på 
info@ puc.nu

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

MÅNEDSMØDE
PMS - Psykiatrigruppen for Medicinstuderende

D. 2. oktober kl. 15.00 holder PMS kombineret 
månedsmøde og ekstraordinær generalforsamling 
i klubben – anledningen til sidstnævnte er at der 
skal vælges et ekstra medlem i bestyrelsen.

Derudover er der selvfølgelig kaffe, kage og hygge. 
Alle er velkomne.
 

KOM TIL PREMIERE 
på PHILMs nyeste produktion:

“INFEKTIONSHYGIEJNE 
PÅ HOSPITALET”

onsdag den 24. september, kl. 
14.00-15.30 i Aud. A, Teilum-byg-
ningen

Efter tre års arbejde med manuskript, 
optagelser, redigering, speak-indspiln-
ing og DVD-produktion er filmen nu 
klar til bl.a. undervisningen i mikro-
biologi 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 ”Infektionshy-
giejne 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 Thomsen, afgående 
formand for PHILM

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

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, Panum Instituttet, 
Blegdamsvej 3B, 2200 København N 
www.sehat.dk

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

BASISGRUPPER
HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2008-09
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 
Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:  Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund 
Kontakt: www.klinisksexologi.dk og www.sex-
ogsamfund.dk
Adgang: Gratis

25. september:
Henrik List

SIDSTE NAT I KØDBYEN
Er tidens bekymring over pornografi og prostitution, 
unges seksuelle eksperimenter og seksualiseringen 
af det offentlige rum udtryk for sund fornuft eller 
nypuritanisme? 
Er vi i Danmark stadig så frisindede, som vi altid 
har pralet af at være? 

Efter at have vakt vrede og forargelse med seksual-
politisk ukorrekte klummer, reportager og bøger som 
”Pussyland”, ”Bangkok Ladyboys” og Katja Kean-
biografien ”Stjerne i Syndens By” var det spørgsmål 
som disse, Henrik List satte sig for at undersøge 
og reflektere over i essaysamlingen ”Sidste nat i 
Kødbyen” (Aschehoug, 2007). Oplægsholderen er 
forfatter og journalist samt medstifter af Seksual-
politisk Forum.

Mange hilsner
– og vel mødt

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl



FADL har brug for mere ungt 
blod blandt foreningens aktive

Indhold

Generalforsamlingen giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiv-
iteter. Du kan også høre mere om hvordan du selv bliver aktiv og får et nyt netværk 
på studiet. Der er åbent for alle medlemmer. Forsamlingen varer et par timer og 
efterfølges af lidt mad og drikke.

Side 2 ➔
Beretning fra Kredsforeningen

Side 4 ➔
Beretning fra Hovedforeningen

Side 6 & 7 ➔
Beretninger fra Vagtbureau & Forlag

Udskiftning i foreningen
For fire år siden stod FADL over for en 
stor udfordring: Næsten alle de aktive 
var ved at blive læger på samme tid, 
og det så sort ud med at finde nye til 
at overtage. 

Heldigvis ser situationen ikke nær 
så slem ud i dag, men alligevel står en 
del af de aktive over for at blive fær-
dige inden for det kommende års tid. 
Derfor giver det mening allerede nu 
at finde nye til at overtage.

Mange erfaringer. Netop fordi der er 
tid til et års overlap, har du nu mulig-
heden for at starte ”let” i foreningen 
og langsomt få mere og mere ansvar. 

Det betyder, at du sammen med ældre 
medlemmer af Repræsentantskabet, 
kan være med til at arrangere kurser, 
foredrag eller nye medlemsfordele in-
den for dine interesseområder. 

Beretninger for 2007
Det at være aktiv i foreningen kan 
du høre meget mere om på årets Ge-
neralforsamling. Du kan selvfølgelig 
også nøjes med at læse årets beret-
ninger fra de forskellige dele af FADL. 
Hvis du synes, de giver anledning 
til yderligere spørgsmål, er du altid 
velkommen til at kontakte Kredsfor-
ening, Hovedforening, Vagtbureau el-
ler Forlag. 

God fornøjelse med læsningen.

GENERALFORSAMLING I FADL

Side 8-11 ➔
Forslag til ændring af foreningens vedtægter 
omhandlende bl.a. fordeling af holdpuljer, 
indmeldelseskontingent & elektronisk valg.

 FAdlS GenerAlForSAmlInG 2008 
 Studenterklubben, den 1. oktober kl. 17
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Flytning af en hel arbejdsplads er en 
stor opgave. Det har også været til-
fældet for Kredsforeningens flytning 
til de nye lokaler på Blegdamsvej 26. 
Foreningen har skullet sikre en or-
dentlig indflytning og en håndtering 
af alt det arbejde, der nu engang føl-
ger med en ejendom. 

renovering. Arbejdet på Blegdamsvej 
26 fortsætter ind i 2009 med et fortsat 
fokus på renovering af ejendommen 
og sikring af lejligheden som velfun-
gerede sekretariat for foreningens 
personale – og mindst lige så vigtigt 
– et indbydende sekretariat for vo-
res medlemmer. Det skal selvfølgelig 
fortsat være muligt at få journalkon-
cepter, kittelbøger, diverse kittelgejl 
og EKG-linealer – og naturligvis også 
den personlige rådgivning i forhold 
til forsikringsspørgsmål.

Videreudvikling af fadl.dk
En anden stor opgave, som er foregået 
i samarbejde med Hovedforeningen, 
er en udvidelse af dine selvbetjenings-
muligheder på fadl.dk. 

På hjemmesiden har vi i dette for-
eningsår implementeret et nyt system 
til håndtering af online-tilmelding til 
vores lægevikarkurser. 

Systemet er en forsmag på de mulig-
heder, som bliver indført i slutningen 
af året og hen over 2009. Her arbejdes 
på at sikre at så mange medlemsfunk-
tioner som muligt bliver tilgængelige 
online frem for at kræve personligt 
fremmøde i vores sekretariat. 

nye medlemsfordele
rabat på bøger. På den lokale front er 
der også sket flere ændringer i Kreds-
foreningens medlemsfordele. Der er 
genforhandlet en rabataftale med 
FADLs Forlag og Akademisk Boghan-
del, der sikrer FADL-medlemmer for-
delagtige priser i Bogladen på FADLs 
Forlags bøger, specielle bog-pakker, 
stetoskoper, kitler, skønlitteratur 
o.lign. Det kan man læse mere om på 
fadl.dk.

Bankaftale. Samtidig har forenings-
året betydet et farvel til bankaftalen 
med Forstædernes Bank pr. 1. oktober 
2008. Det påvirker ikke de medlem-
mer, der allerede benytter aftalen, og 
vi arbejder på at finde en passende 
erstatning, der sikrer fordele ud over 
det sædvanlige.

regnskab 2007
Regnskabsåret 2007 sluttede med 
et underskud på kr. 155.153,00 mod 
et overskud i 2006 på kr. 220.044. 

FADLs arbejde mod 4-års-reglen har 

været den alteroverskyggende aktivitet 

i foreningen det sidste år. Lokalt har 

vi dog også haft travlt med flytninger, 

afholdelse af lægevikarkurser og arran-

gering af nye medlemsfordele.

Af: morten Andresen
Formand, FAdl københavn

reSultAtopGørelSe 2007

Kontingentindtægter mv. 2.584.698
Udgifter 2.773.860

Resultat før hensættelser -39.018
Årets resultat -155.153

 balance pr. 31.12.2006

Aktiver
Omsætningsaktiver 3.193.806
Anlægsaktiver 8.362.329
Aktiver i alt 11.556.135

 Passiver
Egenkapital 5.865.171
Hensættelser 0

Gæld 5.690.964
Passiver i alt 11.556.135
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Flere detaljer om årets resultat kan 
ses i infoboksen. Det er dog værd at 
bemærke, at årets resultat i FADLs 
Forlag indvirker negativt på Kreds-
foreningens regnskab og derigennem 
resulterer i et samlet underskud.

Blegdamsvej 26. De store udgifter i 
2007 relaterer sig til 2006-købet af 
lejlighed til Kredsforeningen på Bleg-
damsvej 26, hvor der i året er benyt-
tet 2,2 millioner til istandsættelse. 
Ydermere vil det igangværende reno-
veringsarbejde af bygningen påvirke 
åbningstiderne i Kredsforeningen hen 
over efteråret 2008. 

De midlertidigt forhøjede udgifter 
modvejes af en mindre kontingentfor-
højelse, der sigter på en genetablering 
af Kredsforeningens likvide behold-
ning.

støtte
FADL har i årets løb støttet følgende 
basisgrupper og organisationer:

MOK »
Rusvejlederuddannelsen »
Det medicinske studenterråd »
Demokratiske Medicinere »
Medicinerrevyen »
SAKS »
Scorebogen »

GIM »
Medicinerbands »
IMCC »

FADL mener fortsat, det er vigtigt, 
at vi er fælles om at støtte mange af 
de arrangementer, der finder sted på 
Panum. Her giver vores fælles indbe-
talinger til FADL en mulighed for at 
støtte en bred vifte af arrangementer, 
som ellers ville være unødigt dyre for 
den enkelte studerende. 

Det ovenstående er således en kort 
gennemgang af de økonomiske dis-
positioner, som Repræsentantskabet 
har valgt at foretage i løbet af 2007 
og 2008.

FADL har brug for nye kræfter
En af de store udfordringer, som for-
eningen står over for i den kommen-
de tid, er rekruttering af nye aktive. 
Blandt de nuværende aktive er der 
nemlig en klar hovedvægt af folk på 
kandidatdelen. 

Med flere og flere, der tager det en-
delige spring ud af foreningen som 
læger, er der et stort behov for nye ak-
tive fra de lavere semestre, så vi sikrer 
en så ensartet fordeling af aktive ud 
over studiet. 

Meld dig. Bestyrelsen vil gerne op-
fordre interesserede til at stille op til 
Repræsentantskabet, hvis man mere 
direkte vil være med til at præge for-
eningen. 

Det betyder ikke nødvendigvis en 
bindende tilmelding til mange uover-
kommelige opgaver flere år ud i frem-
tiden. Det kan også være et mere ”let” 
engagement, hvor man er med til at 
arrangere medlemsfordele, kurser, 
foredrag eller lignende.

På Generalforsamlingen i Studen-
terklubben den 1. oktober kan man 
høre mere om FADL og arbejdet som 
aktiv i foreningen. Dagen efter er der 
så frist for at stille op til Repræsen-
tantskabet. Det kan man læse mere 
om i MOK og på hjemmesiden på 
fadl.dk.

Vi satser på, at Generalforsamlin-
gen igen i år bliver spændende, og 
at vi ser lige så mange deltagere som 
sidst. Vi starter kl. 17.00, og der vil i 
løbet af mødet være aftensmad og så 
selvfølgelig en enkelt øl eller to bag-
efter.

Jeg håber, vi ses!



2008 har været det mest begivenhedsrige 

år i min tid i FADL. Foreningen bevæger 

sig fremad i et tempo, jeg ikke havde 

troet muligt. Der er utroligt mange store 

projekter i gang i foreningen – lokalt  

såvel som nationalt.

4 HoVeDForeninGen

FADLs rolle som politisk aktør er i 
2008 blevet udbygget, og vi har nu 
bedre gennemslagskraft end nogen-
sinde før. FADLs udtalelser bliver 
taget seriøst, vores indvendinger og 
ideer diskuteret. FADL har således i 
år allerede mødtes med Formanden 
for Danske Regioner flere gange og 
har et møde planlagt med Ministeren 
for Sundhed og Forebyggelse.

På arbejdet
overenskomster. Et af FADLs øverste 
formål er at forhandle de bedst mu-
lige overenskomster for vores med-
lemmer. Vi er i øjeblikket ved at for-
handle, hvad vi håber vil blive en af 
de mest skelsættende overenskomster 
i FADLs historie. Dette arbejde tager 
selvsagt en stor del af foreningens res-
sourcer, og vi er ekstremt glade for 
den store mængde frivillig arbejds-
kraft, der bliver lagt i det. 

Vi satser på, at overenskomsterne 
for både sygeplejevikarer, ventilatø-
rer, ansatte på specialhold og lægevi-
karer er færdigforhandlede i starten 
af næste år. 

specialhold. FADL har igennem de se-
neste år haft mange tanker omkring 
oprettelsen af flere specialhold, og vi 
begynder nu at kunne mærke en øget 
efterspørgsel på disse hold. Specielt 
manglen på yngre læger betyder øget 
efterspørgsel på bl.a. lægevikarhold.

Forsvaret. FADL har igennem flere 
årtier arbejdet for at få en overens-
komst med forsvaret, og dette lykke-
des endelig i 2008, hvor overenskom-
sten om lægevikarer i forsvaret blev 
færdigforhandlet. 

Vi afventer med stor spænding 
responset fra de første lægevikarer i 
forsvaret. 

Psykiatri. FADL har deltaget i arbejdet 
omkring forbedringer i psykiatrien 
i samarbejde med Danske Regioner 
med specielt fokus på rekruttering af 
læger og plejepersonale. 

Arbejdet har resulteret i en rap-
port, der anbefaler brugen af FADL-
vagter i psykiatrien. Endvidere har 
det medført, at spv-kurset udvides 
med et modul i konflikthåndtering og 
kommunikation. 

Sundhedsstyrelsen har netop valgt 
at tolke reglerne for tvang i psykia-
trien anderledes, end de hidtil har 
gjort. Dette kan betyde, at antallet af 
lægevikariater i psykiatrien vil falde. 
Vi følger udviklingen tæt og håber på 
at kunne påvirke udfaldet. 

Jobportal. FADL lancerede tidligere 
i år første udkast til vores jobportal, 
hvor man allerede nu kan finde en del 
lægevikariater. Denne vil blive yderli-
gere udbygget over efteråret.

Af: bjarne Worm
Formand, FAdl hovedforeningen
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På din uddannelse – nu og i 
fremtiden

FADL har i den seneste tid lagt øget 
fokus på forholdene på universite-
terne, i den kliniske basisuddannelse 
og inden speciallægeuddannelserne. 
Vi håber med dette øgede fokus at 
kunne forbedre forholdene for alle 
lægestuderende og yngre læger. 

Lægestudiet. Universiteternes moti-
vation for at uddanne forskere frem 
for læger betyder dalende fokus på 
den kliniske undervisning, hvilket 
specielt de kliniske ophold bærer 
præg af. Vi forsøger derfor i samarbej-
de med Danske Regioner og det Nati-
onale Medicinerråd at finde løsninger 
til forbedring af klinikopholdene. 

Vi håber også, at Lægeforeningen 
vil være med til at definere og pro-
movere de gode klinikophold.  Vi hå-
ber på sigt, at de lægestuderende kan 
komme til at indgå som en mere inte-
greret del af personalestaben. 

Klinisk Basisuddannelse. Vi har delta-
get tæt i udviklingen af tilmeldingssy-
stemet til KBU. Endvidere har vi pres-
set på for at få systemet ordentligt 
gennemtestet inden lancering. 

Danske Regioner og Sundheds-
styrelsen ønskede også at fjerne par-
ordningen, men det lykkedes FADL i 
sidste time at redde denne. Vi håber 
også på en snarlig genindførelse af læ-
semakkerordningen.

Vi kæmper naturligvis for at få 
forbedret forløbene i KBU, men des-
værre har Lægeforeningen og Danske 
Regioner store økonomiske interesser 
i KBU og står derfor i vejen for den læ-
ringsmæssigt bedste løsning.

4-årsreglen
Kampen mod 4-års-reglen fortsæt-

ter. Senest har vi åbnet mulighed for, 
at alle yngre læger, der bliver omfat-
tet af 4-års-reglen, kan blive medsag-
søgere mod det tidligere Indenrigs- og 
Sundhedsministerium. Læs meget 
mere på fadl.dk netop nu.

i fritiden
Pension. FADLs seneste overenskomst 
indførte pension af lønnen. Vi valgte 
dengang, at pensionen skulle indbe-
tales i Lægernes Pensionskasse. Dette 
har efterfølgende vist sig som en god 
idé, idet vi nu har adgang til både 
Pensionskassens boliger og Lægernes 
Pensionsbank. Alle FADL-medlem-
mer, der har indbetalt pension til 
Lægernes Pensionskasse, kan derfor 
oprette en konto i Lægernes Pensions-
bank med meget fordelagtige vilkår. 
Det betyder også, at vi fra næste Ge-
neralforsamling vil få reel indflydelse 
i Pensionskassen, da lægestuderende 
fremover kan stemme på kandidater 
til pensionskassens repræsentantskab 
og bestyrelse. 

Alt det andet
iT. FADL er som organisation ved at 
forbedre hele IT-pakken. Vi håber, 

dette inden for det næste stykke tid 
vil komme medlemmerne til gavn. 
Der bliver bl.a. arbejdet på flere funk-
tioner til hjemmesiden, et mailsystem 
for medlemmer, mm.

i fremtiden
Hepatitisvaccinationer. FADL arbej-
der i øjeblikket for at sætte fokus på 
de manglende hepatitisvaccinationer 
for studerende. I samarbejde med 
Sygeplejerskestuderendes Landssam-
menslutning (SLS) vil vi inden for 
kort tid gå videre med dette. Vi håber 
dette vil medføre gratis hepatitisvac-
cinationer til alle studerende, der har 
deres daglige gang i klinikken. 

Flytning. FADLs Hovedforening har 
igennem en årrække boet gratis på 
Panuminstituttet, mod at FADL done-
rede betydelige summer til studenter-
sociale formål. Desværre er vi netop 
af fakultetet blevet beordret flyttet 
med meget kort varsel. Hovedbesty-
relsen er netop nu ved at løse proble-
met, og vi håber, at vi meget snart kan 
komme med yderligere oplysninger.

Slutteligt vil jeg gerne takke for 
fire gode år i FADL – heraf tre som 
formand for Hovedforeningen. Det 
har været en tid, jeg aldrig kommer 
til at glemme, og jeg kan varmt anbe-
fale det til dem af jer, der har lyst til 
at gøre noget for de lægestuderendes 
fælles bedste. 

Held og lykke med studiet.
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FADL er også ”mulighedernes 
Vagtbureau”
Der er en tæt sammenhæng mellem 
på den ene side de ønsker, der er fra 
hospitalernes side til FADL-vagterne 
og på den anden side til de vagtmulig-
heder, som både vi og de lægestude-
rende gerne ser.  For os har det været 
en strategi at kunne tilbyde et mix af 
vagtmuligheder, der på den ene side 
består af et meget stort udvalg af en-
kelte løsvagter på mange forskellige 
afdelinger spredt på regionens hospi-
taler og på den anden side at oprette 
vagthold, der kan søges helt fra 1. 
semester og op til et kompetenceni-
veau, der giver stor indsigt og viden 
om arbejdet på mange af de kræven-
de afdelinger og specialer og hvor kra-
vene for at være på holdene er oppe i 
de højere semestertrin.

Kurser & Akkreditering. Vagtbureauet 
administrerer og videreudvikler de 
grundlæggende SPV og VT kurser og 
sørger samtidig også for, at afdelin-
gerne uddanner holdene efter behov, 
hvilket som den overvejende regel 
også er på lønnede oplæringsvagter.  
Vagtbureauet varetager også akkre-
diteringen på vegne af hospitalerne, 
hvilket tydeligt kommer til udtryk 
på genoplivnings- og brandkurserne 
samt vores ”stamkort”. I de kommen-
de år vil der blive stillet yderligere 
akkrediteringskrav til hele sundheds-
sektoren, og vi vil også løbende tilpas-
se Vagtbureauets rutiner til dette. 

nye kompetencer. Vagtbureauet sikrer 
FADL-vagter de rette kompetencer og 
vagtmuligheder, men henstiller også 
til, at medlemmerne ikke begynder at 
tage vagter gennem de kommercielle 
vikarbureauer. Der er ikke tale om 
”brødnid” bag dette, men derimod en 
rimelig kontant betragtning om kom-
petencesikring, arbejdsbeskyttelse og 

muligheder for at indhente en uvur-
derlig viden og erfaring, som absolut 
kun kan komme til gavn, når I skal 
ud og møde ”muren” i form af 4-års 
reglen.

Vagtbureauet og informatio-
nen
Dit Vagtbureau er også en del af den 
kommunikation, der løbende pro-
duceres; senest kan du i det aktuelle 
semesterhæfte læse meget om livet 
som FADL-vagt, ligesom du på vores 
hjemmeside www.fadlvagt.dk kan 
hente og downloade masser at nyttig 
og relevant materiale. Læs også den 
daglige vagtvejrudsigt, der fortæller 
om dine aktuelle vagtmuligheder.

Psykiatritiltag
Vagtbureauet har været en vigtig del 
af det arbejde, som Danske Regioner 
er i gang med vedrørende rekrutte-
ring af personale til psykiatrien. Rent 
konkret, er vi p.t. ved at sikre, at der 
er en bedre grunduddannelse for at 
kunne tage vagter i psykiatrien, lige-
som vi forsøger at få den størst mu-
lige indflydelse på, hvilke plejeområ-
der, vi kan få til vores vagttagere.  Der 
vil her over efteråret på to SPV-kurser 
køre et forsøg med en ny psykiatridel, 
hvor der bl.a. sættes fokus på kon-
flikthåndtering. Hvis dette forløber 
som forventet, vil denne mulighed 
blive en fast bestanddel af fremtidige 
kurser.

sygeplejerske strejken
Vagtbureauet var ikke en aktiv del af 
forårets strejke blandt sygeplejersker-
ne. Vi forholdt os loyalt neutrale og 
sikrede os, at vi ikke kom til at dække 
vagter på konfliktramte områder. Vi 
hentede meget forståelse og positive 
tilbagemeldinger fra hospitalsafde-
lingerne for vores måde at håndtere 
strejken på.

Tal, tal, tal….
Det officielle regnskab for FADLs 
Vagtbureau viste i 2007, at admini-
strationen (dvs. driften af Vagtbu-
reauet) endte med et overskud på kr. 
10.816, hvilket skal ses ud fra, at vi er 
nonprofit; dvs. at vi skal forsøge at ba-
lancere vores samlede udgifter til den 
administrationsindtægt, som vi får fra 
hospitalerne. Dette overskud indgår i 
efterfølgende års regnskab. På kur-
susregnskabet, der tegner alle kursus-
udgifter og administration heraf, var 
der isoleret set et pænt overskud, der 
reducerede tidligere års underskud 
betragteligt, så der nu er et mindre 
underskud, der så forventes udlignet 
i 2008. 

Vagterne endte på i alt 51.870 stk., 
hvilket er en mindre stigning fra 
2006, og det er kendetegnet, at ande-
len af holdvagter ud fra det samlede 
vagtantal er stigende og nu udgør 
51%. Der er fortsat mange udækkede 
løsvagter, hvilket heller ikke er en ny-
hed; dog var der i 2007 det største an-
tal udækkede vagter i mange år; i alt 
9.577 vagtbestillinger, hvilket svarer 
til ca. 1/3 af alle vagtbestillinger. Der 
er med andre ord altid mulighed for 
at få en vagt.

Der var i 2007 i alt 1.717 studeren-
de, der tog vagter gennem Vagtbureau-
et, og de tjente i gennemsnit 48.358 
kr, hvilket er en stigning i forhold til 
tidligere år. Ud af de studerende, der 
tog vagter, var der 1.386 der tjente un-
der og lige op til SU-grænsen og 331, 
der tjente over. 

I indeværende år, har der været en 
vis påvirkning af strejken i sundheds-
sektoren ved, at antallet af vagtbestil-
linger er gået lidt ned. Ligeledes har 
der været øgede IT-omkostninger i 
årets løb.

Af: peter Andersen
direktør, FAdls Vagtbureau
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2007 blev det år, hvor FADLs Forlag 
præsterede den højeste omsætning 
nogensinde. Det er absolut tilfredsstil-
lende.  Det er den øgede satsning på 
bøger til medicinstuderende og læger, 
som giver den forhøjede omsætning.

Aktivitetsniveauet har været til-
fredsstillende, men ikke mere end 
det. Forlaget har ikke været gearet 
optimalt til at præstere mere. Derfor 
vokser forlagets administrative udgif-
ter mere end godt er, og der er der al-
lerede iværksat en plan, som indebæ-
rer at organisationen tilpasses til de 
kommende års udfordringer og deraf 
følgende reduktion af de administra-
tive udgifter.

Elementerne i denne plan indebar 
frasalg af forlagets ergoterapi- og fy-
sioterapi portefølje til Munksgaard 
Danmark. Fremover vil FADLs Forlag 
først og fremmest fokusere på aktivi-
teter til medicinstuderende og læger. 
Disse områder har altid været hjertet 
i forlagets aktiviteter, og det er her vi 
bedst skaber synlige resultater for for-
eningens medlemmer.

Desuden flyttes forlagets ekspedi-
tion til DBK pr. 1.4. 2008. Endelig er 
der iværksat tiltag for at effektivisere 
forlagets administrative udgifter med 
besparelser til følge.

Et væsentligt element i forlagets 
kommunikationsstrategi imod om-
verdenen er hjemmesiden www.
forlag.fadl.dk, som blev relanceret 
i løbet af året. Tekniske problemer 

medførte forsinkelser i færdiggørel-
sen, og derfor er hjemmesiden først 
fuldt ud operationel i maj 2008. Den 
nye hjemmeside vil indeholde udvi-
dede søgefunktioner, rabatordninger 
og en masse andre nye funktioner.

I en tid, hvor foreninger rundt om-
kring beklager sig over, at det er van-
skeligt at tiltrække nye frivillige, så er 
det meget positivt, at FADLs Forlag 
stadig formår at tiltrække medicin-
studerende, som har tid og lyst til at 
bidrage til forlagets udvikling. Der 
er blevet afholdt flere lokale arran-
gementer på Campus i løbet af året, 
hvor medicinstuderende fra forlaget 
har spillet en vigtig rolle i synliggørel-
sen af FADLs Forlag.

De væsentligste bogudgivelser i lø-
bet af året har været nye udgaver af 
klassikerne Psykiatri, Børne- og ung-
domspsykiatri, Akutte medicinske 
tilstande, Anæstesi, Akut psykiatri, 
Basal og klinisk farmakologi. Af ny-
udgivelser fremhæver vi især Idræts-
skadebogen.

I 2008 forventes det, at alle organi-
satoriske ændringer falder på plads, 
men at virkningerne af besparelser 
og ændring af strategi først endelig af-
spejles i form af et positivt regnskab 
i 2009.

Hovedudgivelserne vil blive In-
fektionsmedicin, Intensiv medicin, 
Toksikologi, Neuropsykiatri, Smerter, 
Børneanæstesi og Håndbog i palliativ 
medicin.

Af: Jan Frejlev
direktør, FAdls Forlag
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eksisterende tekst:
§ 11A, stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der 
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at 
der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, 
der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der 
arbejder i hold; og én pulje for hvert 2. dels hold og/eller 
en pulje for hver faggruppe, som fx arbejder som cardio-
loger, dialyseassistenter eller MVS-ere. Bestyrelsen skal 
forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i 
KKR.

ForsLAG 1 VeDr. HoLDPULJer

Indsendt af
Simon krabbe

Forslag til ny tekst:
§ 11A, stk. 4. ændres til: ”Vagtbureauet er berettiget til at 
udbetale visse lønninger og tillæg efter en gennemsnits-
beregning for de lægestuderende, der udfører holdtjene-
ste. Der skal oprettes en fælles pulje for alle SPV-hold; en 
fælles pulje for alle VT-hold; og en individuel pulje for 
hvert af de øvrige hold på 3. og 4. del af studiet (f.eks. 
CARD, DIA, MVS og lægevikarhold).”

Argumentation. Holdpuljerne kan af forskellige årsager medvirke til at sikre holdånden på det enkelte hold - deri-
mod er det uklart hvorfor hold skal dele løn med hinanden. Det betyder at nogle afdelinger betaler til studerende 
der arbejder på andre afdelinger - og ikke mindst betyder det, at det arbejde nogle studerende udfører et sted, ikke 
kommer dem selv til gavn, men at andre får deres penge.

eksisterende tekst:
§ 11A, stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der 
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at 
der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, 
der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der 
arbejder i hold; og én pulje for hvert 2. dels hold og/eller 
en pulje for hver faggruppe, som fx arbejder som cardio-
loger, dialyseassistenter eller MVS-ere. Bestyrelsen skal 
forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i 
KKR.

Indsendt af
Simon krabbe

Forslag til ny tekst:
§ 11A, stk. 4. ændres til: ”Vagtbureauet er berettiget til 
at udbetale visse lønninger og tillæg efter en gennem-
snitsberegning for de lægestuderende der udfører hold-
tjeneste. Der oprettes en pulje for hvert enkelt hold, der 
arbejder gennem FADLs Vagtbureau.”

Argumentation. Som oven for, og yderligere afhængigt af, om ønsket også findes på SPV- og VT-hold.

ForsLAG 2 VeDr. HoLDPULJer

eksisterende tekst:
§ 11A, stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-
ningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der 
er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at 
der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, 
der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der 
arbejder i hold; og én pulje for hvert 2. dels hold og/eller 
en pulje for hver faggruppe, som fx arbejder som cardio-
loger, dialyseassistenter eller MVS-ere. Bestyrelsen skal 
forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i 
KKR.

Indsendt af
morten Andresen

Forslag til ny tekst:
§ 11A, stk. 4. ændres til: ”Det påhviler bestyrelsen at ud-
arbejde retningslinjer for den gennemsnitsfordeling af 
lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, 
således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for 
de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-
ere, der arbejder i hold; og én pulje for hver faggruppe, 
som fx arbejder som cardiologi- eller dialyseassistenter 
eller MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge disse retnings-
linier til endelig godkendelse i KKR.

Argumentation. For at sikre en ensartet rekruttering til de forskellige hold på den senere del af studiet, samt til op-
retholdelse af et bredt udvalg af fagligt forskellige hold, fjernes muligheden for yderligere opsplitning af puljer på 
enkelthold.

ForsLAG 3 VeDr. HoLDPULJer
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eksisterende tekst:
§ 6, stk. 2. Lægestuderende, der nyindmelder sig i for-
eningen senere end immatrikulationstidspunktet, beta-
ler kontingent for hele den periode, vedkommende har 
været immatrikuleret ved de Sundhedsvidenskabelige 
Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere 
medlemmer (incl. det regnskabsår, hvor indmeldelsen 
sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. 
anden ydelse. 
§ 6, stk. 3. Når særlige forhold taler herfor, kan kreds-
foreningens bestyrelse bevilge dispensation for bestem-
melsen fastlagt i § 6,stk. 2. Dispensation skal dog altid gi-
ves til lægestuderende, der før indmeldelsen i FADL har 
betalt kontingent til anden fagforening, for de perioder, 
hvor en sådan betaling har fundet sted.

Forslag til ny tekst:
§ 6, stk. 2 og 3. ophæves.

ForsLAG 1 VeDr. inDMeLDeLsesKonTinGenT

Argumentation. Man betaler kontingent for at være medlem, dvs. man kan tage vagter gennem Vagtbureauet, samt 
bruge medlemsfordelene. Hvis man f.eks. melder sig ind på 3. semester, har man ikke kunnet nyde godt af det på 1. 
og 2. semester. Så det er ikke være rimeligt man skal tvinges til at betale kontingent for de foregående to semestre, 
som en slags dummebøde.

Indsendt af
Simon krabbe

eksisterende tekst:
§ 6, stk. 2. Lægestuderende, der nyindmelder sig i for-
eningen senere end immatrikulationstidspunktet, beta-
ler kontingent for hele den periode, vedkommende har 
været immatrikuleret ved de Sundhedsvidenskabelige 
Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere 
medlemmer (incl. det regnskabsår, hvor indmeldelsen 
sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. 
anden ydelse. 

Forslag til ny tekst:
§6, stk. 2. ændres til: ”Lægestuderende, der nyindmelder 
sig i foreningen senere end første semester, skal desuden 
betale et særskilt indmeldelseskontingent svarende til 
kontingentet for ét semester.”

ForsLAG 2 VeDr. inDMeLDeLsesKonTinGenT

Argumentation. Hvis man alligevel vil fastholde indmeldelseskontingentet, kan størrelsen af det særskilte indmel-
delseskontingent  nedsættes.

Indsendt af
Simon krabbe

eksisterende tekst:
§ 6A. Der opkræves et særskilt indmeldelseskontingent 
ved indmeldelse.

§ 6A, stk. 2. Indmeldelseskontingentets størrelse fastlæg-
ges af kredsrepræsentantskabet.

Forslag til ny tekst:
§ 6A og § 6A, stk. 2. ophæves.

ForsLAG 3 VeDr. inDMeLDeLsesKonTinGenT

Argumentation. Repræsentantskabet bør ikke kunne vedtage det nævnte tillæg til kontingentet ved indmeldelse. For 
tiden er beløbet da også sat til nul. Alle medlemmer bør betale det samme i kontingent, uanset om man lige er meldt 
ind eller har været medlem flere år. Vedtægterne bør ikke lægge op til, at Repræsentantskabet kan bryde med dette 
princip.

Indsendt af
Simon krabbe
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eksisterende tekst:
§9, stk. 3d. Foretages valg af formand og bestyrelsens 
øvrige 6 medlemmer samt tre suppleanter. 
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentant-
skabet.   
Formanden vælges ved simpelt flertal. 
De seks mandater fordeles på baggrund af listernes 
mandattal i repræsentantskabet efter den d’Hondtske 
metode. 
Er der ved valget til repræsentantskabet indgået 
listeforbund mellem to eller flere lister, finder disse 
listeforbund ligeledes anvendelse ved fordelingen af 
bestyrelsesmandater. 
De tildelte mandater anvendes af lister eller listefor-
bund til at udpege bestyrelsesmedlemmer blandt de 
indvalgte fra pågældende lister eller listeforbund. 
De tre suppleanter vælges efter samme metode som de 
ordinære bestyrelsesmedlemmerne.

ForsLAG VeDr. BesTyreLsesVALG

Indsendt af
Simon krabbe

Forslag til ny tekst:
§ 9, stk. 3d. ændres til: ”Foretages valg af formand og be-
styrelsens øvrige 6 medlemmer, samt tre suppleanter. 
Valgbare er alle ordinære medlemmer af repræsentant-
skabet. Formanden vælges ved simpelt flertal. De øvrige 
6 bestyrelsesmedlemmer vælges efter den d’Hondtske 
metode. Herefter vælges de tre suppleanter, ligeledes ef-
ter den d’Hondtske metode.”

Argumentation. Alle 21 medlemmer af Repræsentantskabet bør være lige, også når der skal foretages valg af perso-
ner. De nuværende regler tillægger en særlig status til de opstillede lister. Desuden er der det problem med de nu-
værende regler, at hvis Repræsentantskabet er utilfreds med bestyrelsen, og derfor gerne vil udskifte medlemmer af 
Bestyrelsen, så tager de nuværende regler ikke højde for, at der selvfølgelig kan opstå uenighed mellem personer, der 
er opstillet på samme liste. Og i sådan en situation bør alle 21 medlemmer af Repræsentantskabet være lige.

eksisterende tekst i valgregulativet:
§3, stk. 1.: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår 
som brevstemmevalg
§3, stk. 2.: Senest 5 dage før første valgdag skal der udsen-
des en stemmeseddel til samtlige stemmeberettigede.

ForsLAG VeDr. inDFørseL AF eLeKTronisKe VALG

Indsendt af
bjarne Worm

Forslag til ny tekst i valgregulativet:
§3, stk. 1. ændres til: ”Alle valg er hemmelige og skriftlige 
eller elektroniske og foregår som brevstemmevalg eller 
ved elektronisk valg.”
§3, stk. 2. ændres til: ”Senest 5 dage før første valgdag 
skal der udsendes en stemmeseddel til samtlige stem-
meberettigede. Alternativt udsendes login til afgivelse af 
stemme ved afholdelse af elektronisk valg jf. stk. 1.”

Argumentation. Med forslaget åbnes der for muligheden for afholdelse af elektroniske valg i FADL. 

eksisterende tekst:
§12, stk. 5. På Generalforsamlinger, hvor mindst 100 
medlemmer uden for Repræsentantskabet giver møde, 
kan, hvor dette findes på dagsordenen, ved simpel fler-
hed vedtages, at der udskrives valg til Repræsentantska-
bet.

Forslag til ny tekst:
§12, stk. 5. ændres til: ”På Generalforsamlinger, hvor 
mindst 50 medlemmer giver møde, kan, hvor dette fin-
des på dagsordenen, ved simpel flerhed vedtages, at der 
udskrives valg til Repræsentantskabet.”

ForsLAG VeDr. UDsKriVeLse AF VALG

Argumentation. Det skal være nemmere for medlemmer af foreningen at udskrive nyvalg til Repræsentantskabet 
såfremt man er uenig med foreningens retning. Derimod bør medlemmer af Repræsentantskabet også tælle med i 
personopgørelserne på generalforsamlinger, idet alle medlemmer bør være ”lige” på generalforsamlingen.

Indsendt af
torben nielsen
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eksisterende tekst:
§12, stk. 4. Generalforsamlingen kan formulere spørgs-
mål vedr. Kredsforeningens arbejde, og på Generalfor-
samlinger, hvor mindst 100 medlemmer udenfor re-
præsentantskabet giver møde, kan disse spørgsmål ved 
simpel stemmeflerhed forlanges gjort til genstand for 
skriftlig afstemning blandt Kredsforeningens medlem-
mer. Resultatet af denne skriftlige afstemning er bin-
dende for repræsentantskabet, såfremt mindst 50% af 
de stemmeberettigede har afgivet deres stemme. Ved 
mindre stemmeprocent er afstemningen vejledende.

Forslag til ny tekst:
§12, stk. 4. ophæves.

ForsLAG VeDr. sKriFTLiGe AFsTeMninGer

Argumentation. I forlængelse af forslaget ang. udskrivelse af nyvalg til Repræsentantskabet, bør nyvalg være meto-
den som foreningens medlemmer udtrykker utilfredshed med Repræsentantskabet – og ikke ved at have mulighed 
for at pålægge dem en bestemt holdning i enkeltsager. Ydermere må det anses som urealistisk at man ved en skriftlig 
afstemning blandt alle foreningens medlemmer kan opnå en stemmeprocent på over 50%, og der er reelt således tale 
om pseudodemokrati.

Indsendt af
torben nielsen

fadl.dk er din kilde til nyheder om 
FADL, 4-års-reglen, klinisk basisuddan-
nelse, overenskomstforhandlinger, løn-
vilkår og meget mere.

Der arbejdes på at udvide mange af 
dine selvbetjeningsmuligheder på 
hjemmesiden. Ind til videre kan du be-
nytte online tilmelding til lægevikarkur-
serne. 

BesøG FADL.DK



Åbent
Mandag-onsdag kl. 9.30-12.30 & 13.00-15.00. 
Torsdag kl. 13.00-18.00. 
Fredag lukket.

Københavns Kredsforening

Blegdamsvej 26
2200 København N
Telefon: 3520 0250
Mail: kkf@fadl.dk 
Web: www.fadl.dk

FADL er en faglig interesseorganisation for 
lægestuderende i Danmark. Det betyder 
bl.a. studierelevant arbejde og faglig hjælp 
i juridiske spørgsmål. Ydermere varetager 
FADL lønforhandlinger med staten, der sik-
rer dig en god løn, når du er på vagt, ligesom 
FADLs forsikringsordning giver dig fordelag-
tige vilkår, når du og dit hjem skal sikres. 

Endelig er FADL de lægestuderendes talerør 
på de sundheds- og uddannelsespolitiske 
områder. Herigennem har FADL sikret den 
offentlige opmærksomhed på farerne ved 
passiv rygning, vilkår i psykiatrien og de 
mange negative konsekvenser ved Regerin-
gens reform af lægers videreuddannelse. 

Ved at blive medlem af FADL, får du: 

Studierelevant arbejde med god løn  »
En forsikringsordning tilpasset dine  »
behov som lægestuderende 
Kurser der forbereder dig til senere  »
lægevikariater og som giver løntillæg 
Medicin.dk opslagsværket og den med- »
følgende kittelbog 
Rabatordninger og tilbud gennem  »
diverse forretninger i København 
Adgang til billige og målrettede bøger  »
gennem FADLs eget forlag 
Faglig hjælp fra FADLs sagsbehandler  »
Rabat på Ugeskrift for Læger og Dagens  »
Medicin 
Mulighed for at blive fagpolitisk aktiv  »

ForenInGen
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GENERALFORSAMLING
SIMS holder generalforsamling tirsdag den 7. 
oktober. 

Dette kommer til at foregå i det nye lokale (02-1-108) i syge-
plejeboligerne på 1. sal over Panumhaven.
Der vil være kaffe, the og kage.

Månedsmødet vil blive holdt ved samme lejlighed.

Hold øje med MOK og SIMS-opslagstavlen for mere info, spe-
cielt 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 arrang-
erer foredrag, workshops og sportslige aktiviteter. 
Kontingent 50 kr. for et helt år! Giver adgang til alle arrange-
menter. Det er OK at være passivt medlem, men vi søger 
også aktive.

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE 
I FODBOLD!

Fredag d. 3. oktober inden den lange fredagsbar i Klubben 
afholdes der i Fælledparken Panummesterskaberne i fodbold

Alle studerende på Panum kan stille op i 7-mandshold, hvor 
der skal min. 2 piger på holdet
Se næste MOK for tilmeldningsinformation og tidspunkt, men 
sæt allerede nu kryds i kalenderen, for der venter spændende 
præmier til vinderne!

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 39, 2008.

Føljeton – ES 2008: ”Jeg er vejen…” 
II – At gå

At gå. En af de mest basale måder at bevæge 
sig på. Hvem tænker nærmere over det? Nok de 
færreste. Men med så meget andet simpelt og 
basalt, kan der også i det at gå ligge meget mere 
end det man umiddelbart forestiller sig.

Pilgrimsvandringer, som har været kendt til alle 
tider, har fået en renæssance. Moderne men-
nesker, der søger efter mening, enkelhed og ro i 
tilværelsen, begiver sig ud på vandringer. Korte 
og lange. Herhjemme og i udlandet. Alene og 
sammen med andre. Ad særlige, kendte pilgrim-
sruter og inde midt i København. Og mærkeligt 
nok viser det sig ofte, at der sker NOGET, når 
mennesker giver sig til at gå.

Det at gå – og vel at mærke samtidig ofre lidt 
opmærksomhed på at man går – kan give nye 
perspektiver. Ikke nødvendigvis store spiritu-
elle oplevelser, der vender alt på hovedet, men 
små indsigter, der kan tages med videre i livet. 
Og det kan gøres på rigtig mange måder, som 
alle sammen kan NOGET. Nogen kalder det 
at gå på denne særligt opmærksomme måde 
”at bede med fødderne”. Hvis man – som rigtig 
mange danskere – synes, at det med bøn nok 
er tiltrækkende, men samtidig meget svært at 
komme i gang med og at finde mening med, så 
er vandringens som regel mere ordløse og mere 
fysiske bøn, måske et interessant alternativ. 

Den store pilgrimsgang kunne være at tage hele 
turen ad El Camino i Spanien. Mange hundrede 
kilometer og med tusindvis af andre vandrere. 
Den tur kan tage uger eller måneder – men det 
er trods alt nok kun de færreste, der har tid og 
mulighed for et så stort projekt. Men mindre 
kan også gøre det. Der arrangeres mindre 
pilgrimsvandringer rundt om i Danmark; ofte 
foregår det i kirkeligt regi, men ikke altid. Og 
så er der den mulighed, at gå en mere fortættet, 
symbolsk pilgrimstur: labyrinter findes rundt 
om i Danmark – og rundt om i verden – og har 
eksisteret i årtusinder. Spirituelle labyrinter er 
– til forskel fra det, man på engels kalder mazes 
– ikke nogen, som man farer vild i. Der er én vej, 
som godt nok bugter sig og snørkler sig, men som 
altid leder vandreren i den rigtige retning mod 
centrum og ud igen.

Det spændende er, at pilgrimsvandringer og de 
mindre ture i labyrinterne, kan opfattes som 
metaforer for livet selv. Den tilgang, som man 
har til vandringen, kan sammenlignes med den 
tilgang man har til livet. 

I de kommende uger vil jeg – ind imellem Nicolais 
indlæg – uddybe disse tanker om at gå vejen. 
Mine indlæg vil være ordnet efter nøgleord in-
denfor pilgrimsvandringer: langsomhed, bekym-
ringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, åndelighed 
og fællesskab. Det lyder måske ret højpandet og 
luftigt, men jeg vil gøre hvad jeg kan, for at holde 
fødderne plantet på jorden!

Der er en vej,
som verden ikke kender:
Den »livets vej«,
som ej er gjort med hænder,
en løngangssti
hver sten forbi
til livets land med glædens kilder.
N.F.S. Grundtvig 1856-60

Lise Lotz, akademisk medarbejder for stu-
denterpræsten

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 Molekylær Biologi og forsanger i 
Magtens Korridorer) 
· auktion med mange spændende, autentiske 
objekter 
· øl, fi(-lipensbekæmpelsesudveksling) og horn-
musik 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 
studenteroktoberfest@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. Begyn-
dere, hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, 
gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, perfek-
tionister. Alle er velkomne!

Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god 
hjemmebagt 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 
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

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE 
- kom glad, ny som gammel! 

- Vil du også gerne være medlem af en af de mange gode ba-
sisgrupper på panum?
- og er DU frisk på at skulle fortælle en folkeskoleklasse om 
følelser, førstegang mv.?

Så kom: torsdag d. 2. oktober Kl 17-18 i lokale 02.2.114

Sexekspressen er for alle medicinstuderende fra 1. semester 
og frem, og vi lærer dig hvad du skal vide, når du skal ud i de 
flinke folkeskoleklasser. 

- Månedsmøderne er der hvor vi mødes som gruppe udover 
vores arrangementer, så kom velmødt og hør fx et spændende 
oplæg fra den vidensansvarlige, og masser af andre ting.

Sexekspresinfo:
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du kommer ud og underviser 7.-10. klasse i sexualunder-
visning, dvs. følelser, første gang, kærester, basal anatomi, 
kønssygdomme og prævention mm. -og vi skal nok lære dig 
hvad du skal vide til dette formål!
· Du lærer andre at kende på tværs af semestrene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Sexekspressen er Panums hy-
ggeligste basisgruppe!

PS. Der vil være afhentning af 
mødedeltagere nede ved hoved-
indgangen kl 1650 hvis man er 
i tvivl om hvor lokalet ligger 
(hvilket er i sygeplejebygningen). 
Kig efter en guide i sexekspres-T-shirt!Kig efter en guide i sexekspres-T-shirt!

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

Lars Bjørn Vinimport
Få 10% rabat, når du køber vin hos Lars Bjørn Vinimport.

Når du bestiller, skal du huske at oplyse, at du er medlem af FADL. Hvis du skal holde fest, 
kan LB Vin også hjælpe dig med et godt tilbud.

Rabatten gælder kun, hvis du bestiller via www.lbvin.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

 »   1. okt.: Generalforsamling 2008
 »   16. okt.: Repræsentantskabsmøde

Betaling af FADLs læge-
vikarkurser
Hvis du har tilmeldt dig et eller fl ere af 
FADLs kurser, skal du være opmærksom på, 
at kursusgebyret skal være FADL i hænde 
senest 7 dage fra tilmeldingsdatoen. 

TIlmelding til Sår og Sutur 1 og 2 åbner på 
torsdag d. 25. sep. kl. 16.00 - se www.fadl.dk

Betaling sker ved, at du overfører beløbet via 
netbank til vores konto i Forstædernes Bank 
(reg.nr. 5470 kontonr. 1687135).   

Oplys følgende:
- Navn
- CPR-nummer
- Hvilket kursus, du har tilmeldt dig
Vær opmærksom på, at der kan gå op til 
to bankdage, før pengene registreres hos 
FADL. Overfør derfor pengene i god tid.
Du kan også betale kontant i Sekretariatet på 
Blegdamsvej 26. 
En uge før kursusstart modtager du en 
remindermail.
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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

VAGTBUREAUET HOLDER LUKKET FOR AL TELEFONISK OG PERSONLIG 
HENVENDELSE: 
                        ONSDAG DEN. 1. OKTOBER 2008  
GRUNDET 40-ÅRS JUBILÆUM

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 fl ere 
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Løn:
SPV-hold løn, samt kørselsgodtgørelse til Hillerød

Samtalerne vil fi nde sted på Billeddiagnostisk Afdeling.

Ansøgningsfristen: Mandag den 29. 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
Er du interesseret i kardiologi ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret genop-
livning på første række!

•
•

•

•
•
•
•
•

•

KARDIOLOGIHOLD RH 4101 SØGER 
2 ERFARNE VENTILATØRE TIL 
ANSÆTTELSE SOM KARDIOLOGISK 
ASSISTENT HHV. PR. UGE 42 
(OKTOBER) & 46 (NOVEMBER) - 2008.
Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som fast 
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. 
Vi  dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter 
i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.).
Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:

Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl ednings EKG-overvågn-
ing af op til 46 patienter.
Arytmi- & iskæmi-diagnostik 
Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. 
primær PCI.

For at komme i betragtning er du:
Færdig med 5. semester ny studieordning (2000).
Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
I stand til at tage 6-8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 
3 måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter pr. 
plan.
Indstillet på at blive på holdet med pågældende 
vagtgennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” 
(se senere).
Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt dette er 
vigtigt grundet vores kompakte holdstruktur.
Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, 
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold. 
Med fordel tidligt på studiet.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående 
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse 
grænser.

Vi kan tilbyde:
Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-
typer samt avanceret genoplivning.
Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nattevagter 
samt 6 betalte dag/aftenvagter, men arbejdet derefter 
skal i høj grad også betragtes som betalt indlæring af 
centrale teoretiske samt kliniske redskaber. 
Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med 
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig 
intensiv afdeling.
“Pensioneringsordning”, idet man efter 125 afholdte 

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 vagter pr. 4 
ugers vagtplan. 
1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik 
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
Høj løn fra selvstændig pulje.
Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, 
ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: fredag den 3. oktober 2008 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ” 4101”
(Angiv venligst på skemaet hvis der er særlige forhold, vi 
skal være opmærksomme på.)
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag 6. 
oktober 2008 fra kl. 15:00 på RH afd. 2143.
Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt 
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Jonas Bille 
Nielsen : 
jonasbillenielsen@gmail.com

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

•

•
•
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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.

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

HOLD 4223 SØGER 1-2 NYE 
MEDLEMMER TIL VORES HYGGELIGE 
HJEMMEDIALYSEHOLD 

Vi er et lille og stabilt hold som dialyserer en meget rar 
kvinde i hendes hjem i Ølstykke. Vi dækker samlet 12-14 
vagter/måned, da patienten dialyserer man-ons-fre. Mø-
detiden aftales med patienten fra gang til gang, således 
at man for eksempel kan møde efter en dag i klinik. 
Holdet består normalt af 2-4 medlemmer, alt afhængig 
af hvor mange vagtønsker de aktuelle medlemmer har. Vi 
er dermed et meget fleksibelt hold, og en mulighed for 
dem som ønsker færre end 4 vagter/måned. Da holdet i 
de sidste år ikke har haft en eneste sygemelding er man 
heller ikke belastet med bagvagter.

Arbejdet går ud på starte maskinen op, køre 3½ time 
dialyse med et par blodtryksmålninger, og så afslutte. 
Patienten lægger selv nålene, og dialysen kører som regel 
helt uden en eneste alarm. Hun sider i eget værelse og vi 
er i stuen og gør hvad vi har lyst til.
Der er fri adgang til kaffe, the, bærbar computer med 
trådløst internet, TV med mere. Hvis man har børn må 
de også gerne følge med!

Det aflønnes meget generøst; 2,5 times transporttid 
(tager i alt 1,5 time med tog + til fods fra Kbh H), og 6 
timers HD (tager under 4,5 time). Lønnen er DIA-holdløn 
og vi deler pulje med de øvrige dialysehold.
Det gives 1-2 følgevagter efter behov, disse er med 
fuld løn.

For at søge stillingen bør du: 
Have erfaring i form af 300 dialysetimer og her arbe-
jdet med AK100/200
Være villig at tage 2 vagter/måned eller mere
Have et gyldigt akkrediteringskort

Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, eller følge med ud 
og se hvor godt vi har det, er du meget velkommen at 
kontakte holdleder Carin Køhlberg på mail: carin@stud.
ku.dk.

Ansøgningsfrist er: Den 13. oktober 2008 kl. 10.00. tilmeld-
ing via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding til 
hold – hold 4223.

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 1704 
Amager Skadestues Lægesekretærhold 

Amager skadestue søger nye FADL-vagter i funktionen 
som lægesekretær. 
Vi arbejder fortrinsvis weekender, men der er også vagter 
i løbet af ugen.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du 
kan bevare overblikket i stressede situationer og være 
aktivt deltagende i afdelingens gøremål.
Det er et spændende job i den akutte modtagelse og 
skadestue funktion, og der er gode muligheder for ekstra 
vagter og sommerarbejde.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge 
inden for disse områder: 

Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra 
lægerne
Skrive primærjournal på akut indlagte patienter efter 
bånd
Modtage patienter i samarbejde med den koordiner-
ende sygeplejerske, registrere i Grønt System 
Div. registreringer af patientforløb og afslutning af 
patientforløb

Krav: 
Du skal kunne håndtere stressede situationer 
SPV timer minimum 200 timer.
Skal have bestået 4. semester.
Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV-holdløn

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

Ansøgningsfrist: mandag den 6. oktober 2008 kl. 10.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk 
– København – Tilmelding til hold 

Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeple-
jerske Astrid Bruun på telefon 35 24 54 08 eller mail 
ab@fadl.dk

KLINIK I HUMLEBÆK SØGER VIKAR 
FOR LÆGESEKRETÆR
Hjælp vores lægesekretær er langtidssy-
gemeldt.

Vi er en to mands samarbejdspraksis hvor vi deler 
lokaler og personale, en sygeplejerske og en sekretær. 
Klinikken ligger i et større lægehus, 2 minutters gang 
fra Humlebæk.
Arbejdstid:

Kl. 9 – 14.30 evt. kl. 13 mandag og torsdag 
Kl. 9.00 – 13.00 fredag i lige uger.

Funktion:
Telefonpasning, tidsbestilling, receptfornyelse og 
telefonisk rådgivning. 
Svar på prøver samt modtagelse af pt. 

Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at 
tale med patienterne og må meget gerne have humor-
istisk sans. Du kommer til at arbejde sammen med en 
garvet medarbejder, som behersker alle de ovennævnte 
funktioner.
Vi regner med, at 2-4 stud. Kunne danne et team og 
fordele arbejdsdagene.

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: snarest muligt via. www.fadlvagt.dk for 
medlemmer -ledige hold - mærke ” Praksis Humlebæk”
Læge Henrik  Rømer mobi l  24620220 henrik .
roemer@dadlnet.dk

•

•

•

•

•
•
•
•
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•
•

•

•
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VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR I ALMEN 
LÆGEPRAKSIS        
Vi er en 2-personers samarbejdspraksis på Fred-
eriksberg som mangler en vikar fra:
Medio januar 2009 til og med april 2009.

Arbejdstid:
20-25 timer pr. uge fordelt på 4 arbejdsdage, fra for-
middag til tidlig eftermiddag. Fri hver tirsdag.
Funktion:
Noget sekretærarbejde, telefonpasning og receptionsar-
bejde. Samt blodprøvetagning, EKG, LUF, vortefrysning 
osv.
Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at 
tale med patienterne og må meget gerne have humor-
istisk sans. Du kommer til at arbejde sammen med en 
garvet medarbejder, som behersker alle de ovennævnte 
funktioner.
Nogle dage er du alene på skansen.
Vi planlægger en uges oplæring fra den 12/1-09
Krav:

SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: 1. november 2008 via. www.fadlvagt.
dk for medlemmer -ledige hold - mærke ” Praksis Fre-
deriksberg”
Lægerne Inga Schlosser og Kim Andersen
Finsensvej 3, 1 tv. 2000 Frederiksberg  38888005
k.and@dadlnet.dk

NYT LÆGESEKRETÆR HOLD TIL 
BISPEBJERG HOSPITAL.
Vi havde et sommerhold til at skrive journaler, det 
fungerede rigtig godt og vi blev meget glad for vores 
hold. Så nu vil vi gerne have et fast hold tilknyttet vores 
afdeling.
Det drejer sig om Bispebjerg Hospital Akut Modtager 
afd. 
Det kommer hovedsagligt til at dreje sig om dag-aften og 
nattevagter i weekenden, derudover nogle aftenvagter 
i hverdagene.
Krav:

SPV – kursus
Bestået 3. Semester
Min. 200 SPV – timer
Gode samarbejdsevner
Gyldigt akkrediteringskort.

Ansøgningsfrist: den 13. oktober 2008 kl. 10.00 via. www.
fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – mærke ” 
BBH”
Evt. spørgsmål til Adm. Sygeplejerske Astrid Bruun 35 24 
54 08 eller ab@fadl.dk 

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”

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 ans-
varsbevist
Min. 200 SPV-timer
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. 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, - ons-
dag og fredag i dagvagter af 8 timer pr./vagt. 
Kvalifikationer:    Erfaring med at tage blodprøver er en 
forudsætning.

God til patientkontakt
Indstillet på at have travlt 
Gyldigt akkrediteringskort 
Det vil være muligt at oplære til EKG optagelse

 
Ansøgningsfrist : Mandag den 29.september kl. 08.00 
ansøg via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ”Hamlet”

NEUROLOGISK OVERVÅGNING PÅ 
GLOSTRUP HOSPITAL
Er du interesseret i neurologi så er dette holdet 
for dig

Vi er et særdeles velfungerende hold som søger nye 
medlemmer til vores team af EEG-overvågere. Vagterne 
er hyggelige og man får et stort personligt ansvar samt et 
super godt tværfagligt samarbejde med læger, neurofys.-
assistenter og sygeplejersker.
Arbejdet består i observation af epilepsipatienter 
mhp. anfaldsregistrering, udredning og evt. kirurgisk 
behandling. 
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 250 SPV-timer – har man relevant erfaring, kan der 
dispenseres for timeantallet.
Bestået 4. semester 
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 29. september 2008 kl. 
10. Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere.

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 
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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 – Mær-
ket ” Herlev”

Løn: VT-holdløn

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

HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, 
NEURO-INTENSIV AFD. 2093 
Vi er et nyoprettet hold på neurokirurgisk intensivafdeling 
på Riget som søger de sidste 2 medlemmer for at være 
fuldtallige. 
Arbejdet på afdelingen går ud på at hjælpe sygeplejerske 
med at passe pt. Bl.a. skal vi:

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

Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en 
opvågningsstue med 4 sengepladser.
Holdet dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, 
aftenvagt fredag, dagvagt lørdag og søndag.
Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågningen 
og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Desuden får 
du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i computer-
systemerne Care Vue, VIPS, Orbit samt scoringer, hvilket 
ligeledes er lønnet. 
Krav:

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

Ansøgningsfrist: den 1/11 søges via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer - ledige hold- mærket ”4408” 
Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler.
Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagtbu-
reau 3524 5408 eller ab@fadl.dk
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HOLD D, Tilmeldingsfrist: Mandag d. 6/10 kl 10.00
via www.fadl.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

HOLD E, Tilmeldingsfrist: Mandag d. 20/10 kl 10.00
via www.fadl.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

Fototider til Scorebogen anno 2008

Håber I alle vil støtte op om dette initiativ igen i år 
og stiller op til foto og husker jeres holdkammerater 
på det så i kan få fat i Panums bedste bog ;)

Vi takker for jeres goodwill og håber i ikke bliver 
sure på os når vi råber op til fototagning.

Husk en flad 50’er hvis du vil eje den(det vil du 
jo selvfølgelig) 

Hvis du ikke nåede at få taget billedet, kan du 
møde op på et af de andre angivne tidspunkter, 
så tager vi et billedet, som vi kan sætte ind på dit 
holds ‘holdbilledet’
Du kan også betale ved andre billedetagninger, el-
ler til den lange fredagsbar 3. oktober kl. 17:00, 

3. semester
Torsdag d. 2. oktober
Lundsgaard aud.
Kl. 9: 306, 307, 308
Kl. 10: 309, 310, 301

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

5. semester
30. september
Teilum bygningen
Kl. 9: 507, 508
Kl. 10: 509, 510

7.Semester.
Rul 2
send et holdbilledet til scorebogen@punkt.ku.dk
eller mød op 3.okt i fredagsbaren og få taget  et 
billede, både hold og enkeltbilleder. 

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

10. semester
1. oktober
Teilum

Kl.10: KKK
Kl. 11: KKA
Kl. 12: KRH

11. semester
3. oktober
KRH: RH/Aud-A2
kl. 10:00

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.

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

BASISGRUPPER
Send et billedet på scorebogen@punku.ku.dk inden 
den 20.okt
eller arranger en tid hvor vi kan komme og tage 
et billede af jer. 

Alle basisgrupper er velkomne.

Skriv en mail på scorebogen@punkt.ku.dk
hvis i har spørgsmål.

Mvh

Scorebogsredaktionen 08’

VAGTBUREAUET M.M.
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Fortsættelse på "Hvor svært kan det være at lave en stribe?" - denne uge af Elise
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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 føde-
vareallergi, som kan være relateret til græspol-
len-allergi.
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  henholdsvis ca. 1 og 2 timer.
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 pollensæso-
nen
·ikke være gravid eller ammende
·ikke have deltaget i forsøg med andre lægemidler 
indenfor de sidste 3 måneder
·ikke lide af andre kroniske sygdomme. 
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:

RASKE KONTROLPER-
SONER
søges til allergiforsøg!

Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabeligt 
forsøg, hvor vi undersøger blodprøver for føde-
vareallergi, som kan være relateret til græspol-
len-allergi.
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 henholdsvis ca. 1 og 2 timer.
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 
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

RASKE FORSØGSPER-
SONER SØGES
- som har type 2 sukkersyge i familien
Vi er ved at udforske årsagerne til type 2 sukker-
syge, og til dette har vi brug for din hjælp. 
At have familiemedlemmer med sukkersyge øger 
risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil under-
søge en af årsagerne til dette. Forsøget består af 
5 dages behandling med binyrebarkhormon, hvor 
du skal undersøges 4 gange før og 4 gange efter 
behandlingen, i alt 8 undersøgelser. Hver under-
søgelse varer ca. 2 timer.
For at deltage skal du:
- Være mellem 20 og 70 år
- Ikke selv have sukkersyge
- Enten have både en mor og en far med type 2 su-
kkersyge. Eller én forælder med type 2 sukkersyge 
og en øvrig slægtning med type 2 sukkersyge.
Alle deltagere modtager en skattepligtig godt-
gørelse på 2000 kr. (B-indkomst). Herudover 
dækkes alle transportomkostninger.
Vil du gerne deltage eller blot høre nærmere, er 
du velkommen til at kontakte scholarstipendiat 
David H. Jensen på tlf. 28 68 92 23 alle hverdage 
mellem kl. 10 og 14, eller på e-mail: David_heb-
belstrup_jensen@hotmail.com 
Undersøgelserne foregår på Bispebjerg Hospital, 
Medicinsk afdeling I’s laboratorium, ved overlæge, 
dr. med. Thure Krarup. 
Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskab-
setiske Komité i Region Hovedstaden.

BOGSALG
Schrøder et al        Basisbogen (3. Udg)  350 kr.
Ruben                       Pathology   (3. Udg)  250 kr.
Begge bøger er velholdte, uden streger.
Mvh Maria Lerche (25797418)

BYT AF NR. TIL BASIS-UD-
DANNELSE
Haves: nr 353
Ønskes: nr lavt nok til Århus og omegn (evt. 
Aalborg)
Jeg har en datter på 1½ år, som jeg nødig vil und-
være, og min mand vil ikke kunne få job indenfor 
sit felt i yderområderne. Så jeg ville blive nødt til 
at flytte alene og kun se min familie i weekenden, 
hvilket ville være meget trist.
Så hvis du har lyst til at bytte med et nr, ville jeg 
blive meget glad og lettet.
Lisa
28718853
lisapilgaard@gmail.com

KLINISK ASSISTENT TIL 
PROJEKT OM FMRI 
En stilling som klinisk assistent med henblik på 
Ph.D.studium er ledig snarest eller efter aftale. 
Projektets formål er ved hjælp af avancerede 
magnetisk resonans (fMRI) metoder at studere 
hjernekredsløbets farmakologi og aktivering af 
smertecentre under forskellige faser af eksperi-
mentelt provokerede og spontane migræneanfald. 
Der foreligger udkast til Ph.d. projekt og finansier-
ing er sikret. 
Du kommer til at arbejde i en stor gruppe, som 
på nuværende tidspunkt har 40 forsvarede af-
handlinger bag sig. Der er overordentligt gode 
muligheder for international frontlinjeforskning, 
og der er stor chance for succes, hvis du selv ar-
bejder godt med. 
Stillingen har relevans uanset valg af speciale, idet 
de generelle principper for denne type forskning er 
de samme i alle specialer.
Aflønning: Som klinisk assistent
Ansøgningen stiles til:
Klinisk Forskningslektor Messoud Ashina
Neurologisk afd. N 39
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup
Ansøgninger vil blive behandlet løbende dog senest 
30.10.2008

UNGE KVINDER SØGES 
TIL FORSØG OM DYB DYS-
PAREUNI
Forsøget søger at udrede interobservatørvariansen 
(Kappa) ved udredning af ovennævnte lidselse.
Får du smerter ved penetrationen eller når den 
går helt i bund? Er det ved introitus, bagtil eller 
højere? Er smerten brændende, murrende eller 
kløe/sviende? Friske forsøgspersoner belønnes 
med en grundig gynækologisk undersøgelse og 
udredning.
Inklusionskriterierne er endvidere som følger:
- Alder og BMI under 22.
- Antal partnere over 22. 
Eksklusionskriterier:
- Hyppige postcoitale blødninger.
- Flour eller lugtgener
- Fast lægeordineret behandling med aromat-
erapi
Undersøgelserne bliver foretaget af to kompetente 
gynækologer fra Haderslev Sygehus.
ved interesse kontakt da for dybdegående inter-
view:
dyspareuni@yahoo.dk 
Forsøget søger pt. godkendelse for videnskabsk-
omite

VIL DU DELTAGE SOM 
FORSØGSPERSON I VI-
DENSKABELIGT FORSØG
Vi er på mave og tarmkirurgisk afdeling samt 
narkoseafdelingen på Gentofte Sygehus i gang 
med et studie vedrørende døgnrytmeforstyrrelser 
efter narkose.
Til dette studie skal vi bruge 8 raske forsøgsper-
soner mellem 20 og 40 år. D. Er du sund og rask, 
tager ikke regelmæssig medicin og er ikke kendt 
med søvnforstyrrelse er du meget velkommen til 
at kontakte os.
Forsøget vil indebære at du vil blive indlagt i 4 ½ 
døgn og skal i dette forløb have 2 timers fuld bedøv-
else. Før og efter vil der tages hyppige blodprøver 
samt målt søvn, hjertefrekvens og kernetemper-
atur via diverse elektroder.
Deltagelse i studiet vil blive lønnet med 8000 kr 
(skattepligtig indkomst).
Du er meget velkommen til at kontakte os og få 
en samtale samt skriftlig information. Til denne 
samtale kan du medbringe en besidder. At deltage 
i informationssamtalen er ikke forpligtigende på 
nogen måde og du kan trække dig ud af forsøget 
når som helst, uden at det vil få konsekvenser 
for dig.
Forsøget er godkendt af videnskabskomite journal 
nummer: H-A-2008-050
Kontakt information:
Michael Wilhelmsen
Kirurgisk Gastroenterologisk afd. D
KAS Gentofte
TLF: 26 14 05 40
E-mail: wilhlemsen@stud.ku.dk

NORSK MEDISINSTU-
DENT I DANMARK?
Tænkt deg tilbake til Norge når du er ferdig med 
studierne?
Eller ønsker du bare å holde deg oppdateret på 
hvad som sker?
Som medlem i Norsk medisinstudentforening får 
du en rekke gode medlemsfordele som f.eks.:
- Tidsskriftet tilsendt 24 ganger i året.
- Billig bank-, forsikring og bensinavtaler
- 15 % på bøker fra bokkilden
- Tilbud om en rekke kurs
og mange andre gode medlemsfordeler

Meld dig ind i Norsk Medisinstudentforening, en 
del af den norske lægeforening her:
h t t p : / / w w w . m e d i s i n s t u d e n t . n o / i n d e x .
gan?id=48688
Spørgsmål eller til å bli engasjere deg i Nmf? 
Kontakt oss på styret@nmfutland.com

300 fasanbrissler sælges til finere resturation i 
København K.

kontakt:
fasanelsker@yahoo.dk
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Stellate stellas 
fornemmelser 
for synd
del 19.

Varme på den kolde studiesal.

Kære dagbog.
Semesteret er virkelig gået i gang. Jeg boger 
den for vildt nede på biblioteket. det er virkelig 
skønt at se, hvordan siderne i Geneser flyver 
af sted og der er kun 672 sider tilbage før jeg 
er igennem. Lærings kurven må siges at være 
eksponentiel. Jeg rykker for vildt. Det er virkelig 
skønno! KNUZZ!
Samtidig er det gået op for mig, at der er flere 
spændende steder på Panum, hvor man kan kom-
binere det faglige og det frie liv i skøn fornøjelse. 
Jeg kan således på det varmeste anbefale, at 
man tager ned på studiesalene. Jeg er allerede 
begyndt at smugkigge på den våde, der ellers er 
forbeholdt de ”store” på 3. semester, men ellers 
slår jeg mest mine folder på den tørre studie-
sale. Her er der en virkelig sød Studiesalsvagt 
med de mest voluminiøse overarme! De er mere 
voluminiøse end selv Karstens, der ellers ikke er 
små. Han er så sød og så kyndig, når han vejleder 
mig i morfologien af både reticulocytter, basofile 
granulocytter og fibroblaster. Jeg vil håbe han 
en dag stiller skarpt på mig med sit objektglas 
til fredagsbaren, for så skal den have på største 
forstørrelse.
Hans kostvaner er dog lidt sære. Jeg så ham en 
dag stå at spise spareribs og intet andet nede i 
Klubben, men med hans muskelmasse skal der 
vel også fortæres en hel del proteiner og dem kan 
man jo ikke få på andre måder! Endvidere har 
jeg også hørt, at han kan tage 90 kg. i bænkpres! 
Kort sagt en rigtig mand. Jeg vil rapportere 
mere i næste nummer, men nu må jeg altså 
videre. En klog mand, min far, sagde nemlig 
engang: ”Geneser læser ikke sig selv” – og han 
må jo vide det.

At SYMSe er at leve!
Kærlig Hilsen 
Stellate Stella

Brevkassen      Spørg MOKs Fædre
I denne uge er der kommet et meget relevant spørgsmål, som MOKs fædre har brugt timer på at besvare 
fyldestgørende

Hej MOK(‘s fædre),

jeg vil gerne være rig hurtigt og lovligt, og vil høre om I har et godt råd til, hvordan man bliver lige så styrtende rig, lige så lynende 
hurtigt som f.eks. Tiger Woods, Bill Gates og de, som lavede Google? Eller bare næsten lige så styrtende rig næsten lige så 
lynende hurtigt. Det skal lige nævnes, at jeg ikke kan spille golf (pga. green-allergi) og helst ikke vil arbejde hårdt. 

Håber I kan jeg hjælpe mig,
venlig hilsen Johannes

Svar:
Kære Johannes
Vi har sammenfattet alle MOK-fædrenes råd til en figur, som beskriver forskellige måder at blive rig, alt efter hvor stor en indsats 
det kræver af dig og hvor meget held det kræves, for at du bliver stinkende rig.

Vi håber at det vil lykkes for dig at opnå dit mål, og lad os endelig høre hvordan det går, og hvilken vej du vil følge til din rigdom.

1. Spil på galop jf. artiklen side 3
2. Gå i krig med aktiehandel, køb billigt og sælg dyrt, og husk at IT-boblen er bristet.
3. Gift dig til penge. Dette kræver lidt indsats fra din side, både med at finde “offeret”, at “creme” hende til hun er gifteklar (tips: 
gå efter de nogen-og-tredive-årige desperate typer), samt evt. (og det er hér den kommer på kanten med loven) forøge chancen 
for et utidigt dødsfald.
4. Meld dig ud af folkekirken, det vurderes at der med en minimumsløn kan spares ca. 80.000 kr. på et helt liv.
5. Start en konsulent/rådgiver-virksomhed om noget du måske ved lidt om. Det kan fx. kombineres med pkt. 4, hvor du som 
konsulent tager honorar for at melde folk ud af folkekirken (testet og afprøvet i virkeligheden). Ellers kan du måske starte en 
reklame-virksomhed, for hvor svært kan det være (jf. XL-Byg reklamerne)
6. Model Totalt Askese: Bliv hjemme, afmeld kabel tv og internet, skær ned på stofferne, maden, smøgerne, gå ned med panten, 
spar på toiletpapiret, osv. Nogle kloge mænd (Vores fædre) har engang sagt: “Man bliver ikke rig af at have mange indtægter, 
men at have få udgifter.”
7. Spil net-poker eller andet spilleri med store hurtige gevinster. Nærmere forklaring kan ikke gives.
8. Bliv mandeluder. Dette kræver både en vis portion mod og udholdenhed, samt lidt arbejde med at finde det rigtige klientel (tips: 
gå efter de forsømte forstadsfruer), men derefter burde det potentielt kunne score højt på “job satisfaction”.
9. Få en sponsor. Det kræver en del forarbejde, men når først man har fundet sponsorerne, er fælden klappet og parat.
10. Sælg en nyre. Kan kun bruges én gang (to hvis man er meget dumdristig) så anbefales ikke som førstevalg.
11. Tag et sted hen hvor dine penge er mange penge værd (fx. Østen). Kræver en engangsudgift i form af rejseudgifter, men 
giver potentielt muligheden for lang tids følelse af relativ rigdom.
12. Køb mange ting på tilbud, en krone sparet er en krone tjent. Blandt venner også kaldt “Nynne-filosofien” - virker muligvis 
kun i praksis for virkelig erfarne.
13. Lav en aftale med nogle piger og sælg deres brugte trusser på nettet, udvikl det eventuelt videre til salg af erotiske ydelser 
(Ikke sex, det vil være ulovligt). Denne procedure er testet og afprøvet af en bekendt af Mias storebror, som blev styrtende rig i 
løbet af no-time. Dog kan det være at markedet for den slags ydelser allerede er mættet (jf. Mias storebrors vens business)
14. Få en omgang piskesmæld eller fibromyalgi, bliv førtidspensioneret, skriv en blog om noget alle gider at læse, lav evt. et 
web-community, og tjen penge på reklamer. Der kræves en del arbejde med denne fremgangsmåde til rigdom, så med mindre 
du tilfældigvis allerede sidder med en semi-kronisk sygdom der ikke hindrer dig i net-udfoldelser, så kan det ikke anbefales at 
satse på denne model alene. Kombiner evt. med model 1, 2, eller 7.
15. Nogen kommer og giver dig en million, fordi du faldt i et hul som var dækket af noget pap, som der var nogen der havde lagt. 
Ikke testet in real life (i Danmark i hvert fald), men lad os endelig høre om den virker...
16. Sælg Jons andelslejlighed. Kræver lidt listighed, og er på grænsen til det ulovlige. Vi anbefaler at du slår dig op som ejen-
domsmægler, drikker Jon under bordet, får ham til at skrive under på en kontrakt om at du skal sælge den, og sælg så lejligheden 
så dyrt som muligt (dette kan meget vel vise sig at være den sværeste del af processen, men der kan det igen anbefales at 
bruge alkohol).

mvh. MOK-redaktionen
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