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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, bygn. 02.1.105 
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 GOSSIP

Onsdag:  MOK nr 5, årgang 41 udkommer
  GIM månedsmøde kl. 16.00 i lokale 108
  FADLs generalforsamling kl. 17 i Klubben
  Aflever dine gamle bøger til Equip, der står en 
  kasse ved det nye IMCC i sygeplejebygningen.

Torsdag: MR-møde kl 16.15, lokale 102, sygeplejeskolen 1. sal
  Sexekspressens månedsmøde Kl. 17-18 i lokale 02.2.114
  Revy info-møde kl. 20.00 i Klubben
  

Fredag: Lang fredagsbar kl. 11-23.30 i klubben
  Panummesterskaberne i fodbold i fælledparken

Lørdag: Lille bank bliver opkøbt af større bank, for at undgå
  konkurs. Større bank bliver igen opkøbt af kæmpe bank, 
  fordi alle er nervøse....
  

Søndag: I dag, søndag, er der så kun 3 gigantbanker i Danmark, 
  og derfor er det ligesom da Mias mor var ung (og da Mia  
  for den sags skyld var ung...): ingen konkurrence og 
  studielån koster 25% i renter. øv.
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE

  Sehat Temadag om “Den Etniske Patient i  
  Sundhedssektoren” kl. 9-16 - se side 10

  Studenterpræstens forum for eksistens og  videnskab
  kl. 19.30 - se side 9

Tirsdag: SIMS generalforsamling kl. 16.00 i lokale 02.1.108

Denne  redaktion

MOK

Guest 
appearances 
by:

Rositha

Binjamin
Otto 1 år

Formanden
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Hanne Buchwald 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

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

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

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

SUNDHEDS-
UNDERSØGELSE 
Inspireret af den landsdækkende KRAM-
undersøgelse af danskernes helbred ønsker 
fagbladet Dagens Medicin at tage pulsen 
på de danske sundhedsstuderende landet 
over.
 
Alle sundhedsstuderende inviteres derfor 
til at udfylde spørgeskemaet og også gerne 
gøre medstuderende opmærksomme på 
undersøgelsen.
 
Projektet har til formål at se på de sund-
hedstuderendes sundhedsvaner, helbred 
og livsstil i forbindelse med kost, rygning, 
alkohol og motion (KRAM). Resultaterne 
kan følges på Dagens Medicin.dk og i den 
ugentlige, trykte avis.

klik ind på 
www.dagensmedicin.dk/spoergeskema 
(efter d. 1. oktober) og udfyld spørgeske-
maet!

Ugens 
  faglige 
Quiz

Tak for de mange svar på sidste uges 
quiz. Lykkens gudinde, praktikant Silas, 
har udtrukket den heldige vinder som 
er: Boje Ehmsen. Boje udtaler fornøjet: 
”Det var en usædvanlig let quiz.”

Svaret på sidste uges quiz var selvfølgelig: 
Larynx.
Læs mere om dette dejlige organ i bogen 
bedre kendt som ”De indre organer”.

I denne uge har quizzen fået et lidt an-
derledes udseende, idet der skal gættes 
hvilket ord der skal stå på den tomme 
linje. 

”Bakteriernes ascendering i urethra 
modvirkes rent fysisk af den tilbage-
vendende urinstrøm. Traume af ure-
thra, for eksempel hos kvinder under 
coitus, synes at fremme infektions-
tendensen. Akut cystitis er således en 
sjælden sygdom hos _________”

Vi kan afsløre at der er tale om en fag-
gruppe.

God fornøjelse.
Hilsen MOK-redaktionen

MOK FINANS For Kvinder
En nyhed som ikke kan gå MOK fi nans forbi er det nylig overståede hemmelige 
bryllup mellem den fængslede og fi redobbelte morddømte Peter Lundin og en 
kvinde i 20’erne. Seancen fandt sted i statsfængslet i Østjyllands kirke, og kvinden 
tilbragte efterfølgende 12 timer med ham i fængslet. 
Til kvinderne kan det derfor siges at Peter ikke er ledig på markedet lige nu men, 
klog af andres skade, kan det siges, at man ikke ved om/hvornår han kommer 
på markedet igen. Derfor bringes her en COST/BENEFIT analyse ved at blive 
gift med Peter Lundin

Det får du:
En mand som ikke kommer fuld hjem de næste fem år.
En laber langhåret fyr, som ved hvordan man skal håndtere et stykke kød.
Når han kommer ud kan han slå din mor ihjel, hvis du da ikke kan lide 
hende.

Bagsiden af medaljen:
Der er en reel risiko for at selv være det stykke kød han hånd-
terer.
Omkostninger til sort make-up kan stige, hvis han først fi nder din 
toilettaske, og vælger at male sig sort i den ene halvdel ansigtet.
Mon han er blevet bøsse af den lange tid i fængslet? Det lange hår, 
overdreven brug af make up og at han kun har været blandt mænd 
i lang tid taler for…

”for the record” og til facebookbrugere skal det siges at Peter Lundin nu har skiftet 
navn til Bjarne Skounborg.

Troels/red

•
•
•

•

•

•

REDAKTIONELT
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EKSAMEN – TILMELDING 
OG AFMELDING! 
Der er kommet nye for tilmelding 
og afmelding af eksamen. Her kan 
du få et overblik over fristerne for 
tilmelding, afmelding og om re-
eksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et se-
mester, bliver du også automatisk tilmeldt semes-
terets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig 
yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer 
selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal 
du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns 
Universitets selvbetjeningssystem på www.
punkt.ku.dk. Her kan du også kontrollere om dine 
tilmeldinger er blevet registreret.

Framelding
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. 
august til 15. september i efteråret og 15. januar 
til 15. februar om vinteren/foråret.
 Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan 
du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. lør- og 
søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær 
opmærksom på at såfremt du afmelder eksamen, 
så har du ikke mulighed for at gå op før næste 
semester, derfor er det en god ide at tale med 
en studievejleder inden man afmelder eksamen. 
Afmeldingen sker på punkt.ku 

Syge-/ re-eksamen
Hvis du vil tilmelde dig re-eksamen skal det ske i 
første hele uge af februar eller i sidste hele uge af 
juli. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har 
deltaget i samme eksamen, eller hvis du har været 
syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en 
lægeerklæring. Tilmeldingen sker på punkt.ku. 
 Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

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. Ved orlov kan man ikke få SU, 
men ved barselsorlov har du til gengæld mulighed 
for at få ekstra klip. Du skal kontakte SU-kon-
toret eller bruge minSU på www.su.dk, hvis du 
ønsker at få disse udbetalt. Hvis du er berettiget 
til dagpenge, skal du kontakte din kommune, som 
bevilger dette. 

Hvis du er gravid i 3. trisemester på eksamensda-
toen, eller hvis du har komplikationer i forbindelse 
med graviditeten, er der også mulighed at for 
ekstra tid til dine skriftlige eksaminer. Du skal 
i dette tilfælde søge en dispensation og vedlægge 
vandrejournalen og en eventuel lægeerklæring. 
Du kan desuden få ekstra tid til eksamen i forbin-
delse 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 mulighed for at søge dispen-
sation om holdsætning i et specifikt klinikudvalg 
eller på et specifikt hospital af hensyn til åbning-
stider på dit barns daginstitution. 

FORSKNING
Har du overvejet et forskningsår 
– men kan måske ikke helt overskue 
det?

Der er mange indgangsvinkler til forskning, 
men det vigtigste er, at du selv er aktiv. Du skal 
således enten a) selv finde noget du interesserer 
dig for og finde frem til en forsker, du kan lave 
et projekt med eller b) du kan se efter opslag om 
forskningsassistenter i MOK. 
Det er meget individuelt fra projekt til projekt 
om du har mulighed for at studere samtidig med 
forskningen, men du er altid velkommen til komme 
ned i studievejledningen og få vores vurdering af 
om du evt. skal tage semesterfri, har mulighed for 
at søge særlig holdplads etc.

Hvis du planlægger et forskningsår skal du også 
overveje om det evt. kan gøres til et prægraduat 
forskningsår. Det giver adgang til ph.d kurser, dip-
lom på uddannelse m.m. Se mere på http://sund.
ku.dk/for_studerende/forskningsaar/

PAUSE FRA STUDIET?
Ønsker du at holde pause fra studiet, 
kan det ske på to måder. Du kan holde 
semesterfri eller tage orlov! – Men hvad 
er forskellen?

Semesterfri
Semesterfri har du , når du ikke tilmelder dig un-
dervisningen i det semester, hvor du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende 
og har dermed ret til at deltage i eksaminer, delt-
age i valg og modtage SU (vær opmærksom på 
aktivitetskrav).
Du skal være opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og 
6.-årsreglerne.
Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker 
fri/barsel, have prægraduatforskningsår.

Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 7 se-
mester på kandidatuddannelsen kan du ansøge om 
orlov fra studiet. Tager du orlov midt i et semester, 
har du ret til at få gentaget den undervisning, som 
du mangler på et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’, 
som kan hentes på administrationsgangen eller 
på www.medicin.ku.dk/systemer/blanketter. Den 
udfyldte blanket afleveres i ekspeditionen.
Når du tager orlov, har du ikke status som studer-
ende, hvorfor du ikke har mulighed for at deltage i 
eksaminer, modtage SU og deltage i valg.
Du skal være opmærksom på, at du stadig skal 
overholde 6.-årsreglen – uret stopper ikke under 
orlov! Aktivitetskravene gælder ikke, mens man 
holder orlov.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduatforskningsår, tjene penge, 
ønsker fri/barsel, skal rejse og mener ikke du kan 
opfylde aktivitetskravene.

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen! 
Spørgsmål angående SU skal rettes til den centrale 
studie- og erhvervsvejledning i Fiolstræde 22, tlf: 
33141536, sa-info@adm.ku.dk

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN 
Uge 40-41
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder 
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 
Tirsdag 7/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch
Onsdag 8/10 1900 – 2000  1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 9/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Gro Askgaard 
Torsdag 9/10 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   

VIGTIGT! DEADLINE FOR 
ANSØGNING OM DISPEN-
SATION ER 1. OKTOBER
Skal du søge om dispensation for forhold, der 
vedrører forårssemesteret, skal du ansøge senest 
den 1. oktober. Efter denne dato, skal du tale med 
en studievejleder, inden du ansøger!

Studievejledningen gør opmærksom på, at der er 
deadline for indlevering af ansøgninger om dis-
pensation vedrørende eksamen i vinterterminen 
2008/2009 eller forhold vedrørende næste semester 
senest den 1. oktober. Indleveres ansøgninger efter 
denne dato, kan det ikke garanteres at ansøgningen 
bliver behandlet til tiden.

Undtaget herfra er ansøgninger om dispensation, 
på baggrund af akut opståede forhold.

Vi anbefaler at du kontakter en studievejleder, 
inden du afleverer din ansøgning!

STUDIEVEJLEDNINGEN



5

ÅBNINGSTIDER FOR 
VÅD STUDIESAL 
18.01.42

OKTOBER 08

- Husk selv handsker.

- Studiekort skal fremvises.

- Ret til ændringer forbeholdes.

 

Torsdag d. 2/10 kl. 11-13 ved CB

Mandag d. 6/10 kl. 12-14 ved CB

Tirsdag d. 7/10 kl. 12-15 ved CB

Onsdag d. 8/10 kl. 11-15 ved CB

Fredag d. 10/10 kl. 14-16 ved CB

 

Vi ses i kælderen.

Mvh studiesalsvagterne

Anders og Christian

STELLATE STELLAS 
FORNEMMELSER 
FOR SYND.
Del 20.

POKE, POKE, POKE!

Kære Dagbog.

Så er jeg for alvor ved at træde ind i den digitale 
tidsalder! Har købt en iPod samt C-64. Endvidere 
er jeg begyndt på at bruge facebook som dating 
redskab. Har mødt den sødeste fyr, der dog ikke 
er mediciner. Han er journalist på det slibrige blad 
B.T. Virkelig fræk som en slagterhund. En ren Kurt 
Thyboe dvs. med oratoriske evner som Pavarotti 
og et libido som Peter Aschenfeldt. Han fangede 
mig med et enkelt POKE. Derefter var jeg fanget 
i hans net. Han inviterede mig hjem – til lækker 
mad og video. Vi skulle virkelig se actionfilm… 
Noget med både med Chris Rock og Arnold. Pas 
på ham, på facebook er han vild og viril. Han er 
min og en rigtig lystfisker.
Jeg var dog lidt usikker og derfor havde jeg taget 
mine forholdsregler. Vi piger må stå sammen og 
være på den sikre side, så vi ikke kommer galt af 
sted. Et poke er et poke og jeg delte straks ud af 
mine interneterfaringer med de erfarne netdater 
piger fra studiet. Midt i min eufori blev jeg bragt til 
tælling…… ”lystfiskeren” havde angiveligt også en 
snøre i et andet dambrug og værst af alt løj han om 
det…… En klog mand, min far, har engang sagt: 
”det er ok at spille på flere heste, så længe kun en 
kommer i mål”. Min far havde ret…… og på bag-
grund af ovenstående skal følgende gøres:
 sep. date med lystfisker
 dim. uærlige fyre
 cresc. søg ærlig fyr på netdating
 cont.  vanlig læseplan

endvidere må følgende gøres:
 rp. opstart af 3+ 4 semesters læsep-
lan.

Jeg er derfor gået videre med facebook og søger nu 
med lys og lygte efter ”muscles”+”microscope”+”te
acher”……… indtil videre uden held

Jeg tror måske det er et StellaSyndrom, at han var 
lidt for kinky til mig. Hvorfor tænder han specielt 
på mig? Bare fordi man er lidt høj. Hvorfor skulle 
jeg have de højeste stilleter på i hele verden?  
Det er første gang jeg er på en sådan date. Men 
hvad pokker han var jo sød. Og i hvert fald et 
bedre værdipapir end Karsten (PÅ opfordring fra 
MOK-finans). 
Så jeg røg ud cyberspace igen. Mit 56K moden 
var virkelig overophedet. Tiden fløj af sted…. 
Pludselig var jeg inde på elitedaters og lavede en 
profil. Vi kommende neurokiruger er vel en del 
af samfundets top. Så min profil fik dette navn: 
frontal lobotomi*. Tjek den ud.
I morgen skal tages stilling til videre netdating og 
om eventuelt forum skal skiftes til elitedaters eller 
evt. doktordating.dk

Ovenstående dagbogsnotat er konfereret med 
studenterpræsten.

Kys og Knald fra 

Stellate Stella!

*Frontal Lobotom: det hvide snit. En portugiser 
fik en Nobel prisen for udviklingen af denne op-
eration i 1949

Verden går ikke 
under 
lige nu!

Det viser sig at partikelacceleratoren, som ellers burde 
være i fuld gang med at fordre jordens undergang, lige 
er stoppet for en kort bemærkning. 

Desværre glippede det lige med strømforsyningen til to 
superledende superafkølede magneter, som derfor blev 
opvarmet med 100 grader. Dette resulterede i at over 
et ton flydende helium slap løs i tunnelen.
Det kommer sandsynligvis til at tage ca. to måneder at 
få kølet magneterne ned igen, for den slags skal gøres 
rigtig forsigtigt.

Nyheden rejser en række spørgsmål:
Hvordan lyder et hastemøde i CERN efter et kæmpe 
heliumudslip?
Arbejder de nu på højtryk nede i CERN for at få det 
hele op at stå?

Sidstnævnte prøvede MOK-redaktionen naturligvis at 
finde et svar på, og det viser sig at der findes adskillige 
web-cams fra partikelacceratoren:

Umiddelbart ser de ikke ligefrem stressede ud, men 
det kan jo være de løber rundt i tunnelen lige neden 
under:

Nej, heller ikke....

Så ledes man jo naturligt videre til næste spørgsmål:
Var der en helium ulykke eller var det bare et "cover 
up" for noget andet?

Det har Asger.F (blogger på newz.dk) en mening om: 
" “Elektrisk fejl” så siger vi det. Det er jo et cover-up 
mens de flyver det sorte hul væk fra jorden."

MOK-redaktionen synes det lyder som den mest 
naturlige forklaring i lyset af den mildest talt dovne 
aktivetet på CERN.

Under alle omstændigheder skal man åbenbart sætte 
sine PBS-betalinger til at skulle betales alligevel...

Mia Joe /MOK-redaktionen

Her ses aktiviteten på CMS kontrolstation (lige mellem sektor 
45 og 56) mandag aften, mens MOK-redaktionen summer.

AFS
LØ

RIN
G

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

COWBOYTOAST
Et overset levn fra fortiden

Cowboytoast består af to stykker toastbrød (hvidt 
eller groft hvedebrød), smør (eller margarine), en 
hakkebøf og bløde løg.
En udbredt misforståelse er at der i en cowboytoast 
er ost, men ifølge cowboytoastprocenten Tulips of-
ficielle ingrediensliste indeholder denne form for 
toast - i modsætning til den populære parisertoast 
- ingen ost.
Navnet cowboytoast opstod fordi hakkebøffen er 
lavet af hakket oksekød. (???? - red.)
Cowboytoasten tilberedes ved at stable ingredi-
enserne ovenpå hinanden i følgende rækkefølge:
· Brødstykke #1
· Smør/margarine
· Stegt bøf
· Stegte løg
· Brødstykke #2
Herefter lægges toasten i en forvarmet toastmask-
ine indtil man vurderer at den er færdig.

Madtillæg

STUDIETILBUD, STELLA OG ANDET

Studietilbud
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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 forståelse og forargelse for, 
hvordan hele SUND fungerer og ikke fungerer.
Du får mulighed for at arbejde sammen med 
mange andre medicinstuderende fra resten af 
Danmark og verden.
Du kan selv vælge, hvilken studenterpolitisk 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. 
oktober   2008
Tid:  16.15
Sted: Kontoret, Syge-
plejeskolen, 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 studiele-
deren)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

7.

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

Hvordan ser dit drømmestu-
dium ud?
Mere idrætsmedicin?
Mere etik/kommunikation? 
Flere små eksaminer? Blokstruktur? Flere te-
makurser?

De første tanker og ideer til en ny studieordning er un-
dervejs. Har du ideer eller forslag til, hvad der mangler 
på studiet og som bør indføres, så send dem til os. 

Du kan sende forslag om alt: nye fag/kurser, eksamen-
santal, flere hjælpemidler til eksaminerne, flere/færre 
timer i et fag, mere klinik etc.

Skriv et par linier og send det til 
medicinerraadet@punkt.ku.dk 
(senest d. 14. oktober 2008)

medicinerraadet@punkt.ku.dk

8.
9.
10.
11.

12.

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

MEDICINERRÅDET
STUDENTERPOLITIK

Nye Møbler?
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GIM�inviterer�til�

HYTTETUR
24.�26.�oktober�2008�

Hvem�er�vi?�GIM,�Gruppen�for�Integreret�Medicin�er�en�basisgruppe�på�Panum�som�
interesserer�sig�for�alternative�behandlingsformer.��

Årets�tema�er�Stress�og�Stressbehandling:�

Musikterapi������������Coaching��������Massage���������Kognitiv�Terapi�������

Lys/Farve/Latter�terapi��������Transcendental�Meditation(TM)�

�

�

�

Vi�vil�få�besøg�af�seriøse�behandlere�og�terapeuter,�der�vil�fortælle�om�sit�
behandlingsområde,�give�os�praktiske�smagsprøver�og�svare�på�alle�de�spørgsmål�vi�måtte�
have.�

Synes�du�dette�lyder�spændende,�og�kunne�du�tænke�dig�en�sjov�og�interessant�weekend�i�
idylliske�omgivelser�med�åbensindede�medstuderende,�så�tilmeld�dig�med�navn,�semester,�
telefonnummer�og�ca.�hvilket�tidspunkt�du�vil�ankomme,�inden�den�15.�oktober�til�vores�
formand�Christa:��

pandita_dk@yahoo.com�

Tur�info:�
*�Fælles�afgang�fra�Panum�til�Ganløse�fredag�eftermiddag.�Udover�dette�er�der�fleksibelt�
opmøde.�Retur�til�København�søndag�eftermiddag/aften.�
*�Turen�koster�200�kr.�pr�mand�inkl.�kost�og�logi,�vi�holder�nogle�fede�fester�og�spiser�god�
mad�om�aftenen.��Skriv�på�tilmeldingen�om�du�er�vegetar�e.l.�
*�Der�er�mulighed�for�at�købe�øl�og�vin�til�en�billig�penge,�så�medbring�derfor�kontanter.�
*�Lagen,�sovepose�og�sutsko�skal�medbringes�af�hver�enkelt.�
*�Der�bliver�desuden�morgen�yoga�for�de�friske���
�
Vi�glæder�os�til�at�se�dig!��

/Hilsen�GIM�

BASISGRUPPER
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ONE DREAM 
ONE TEAM 
ONE LOVE
IMCC til møde med International Federation 
of Medical Students Associations
 
Jeg var med på August Meeting 2008 for International Federation 
of Medical Students Associations på Jamaica. Mødet er general-
forsamlingen for IMCCs “storebror”. Der inviteres deltagere fra 
mere end 80 lande, og omkring 800 deltagere mødte op i år til 
en lille uge på et konferencecenter i Ocho Rios. Mødets formål er 
at diskutere og iværksætte initiativer i forhold til de sundhedsre-
laterede udfordringer, verden står overfor, og øge samar-bejdet 
mellem de mange nationale projekter, medicinstuderende laver 
rundt omkring i verden. Jeg har skrevet nogle brudstykker ned 
fra mine oplevelser. Er meget taknemmelig for at IMCC og IFMSA 
gav mig den her mulighed, og til jer aktive i IMCC, der ikke har 
været af sted endnu, er der kun én ting at sige: søg til næste 
år. Tror ikke rigtig, at der er nogen som helst andre oplevelser, 
der kan sammenlignes med dét her. Til jer der ikke er aktive i 
IMCC: kom i gang!

Demokrati om natten
Jeg falder med mikrofonen, og hele verden glor. Det gør de faktisk 
– de er her fra hele verden, mere end 40 af de godt 80 national-
iteter, der er repræsenteret i International Federation of Medical 
Students Associations er til stede, mens jeg ligger så lang, jeg er, 
lige midt i mødehallen. Vi griner og går videre med dagsordenen. 
Klokken er halv to om natten, og vi startede ved aftensmadstid. 
Før det har alle været i gang med diverse udvalgsmøder i deres 
arbejdsområde siden omkring kl. 8 i morges. Sådan er det næsten 
hver dag. Hvis folk læste lige så meget, som de arbejdede her, 
ville vi have været professorer hele bundtet. I stedet vælger folk 
at bruge deres timer på det, de tror på. Man gik og troede, man 
havde travlt i Danmark, indtil man møder arrangørerne af mødet. 
De er her hele døgnet og har ikke skolefri, mens de prøver at 
holde styr på de ca. 800 deltagere. Og alle de møder der foregår 
synkront overalt på hotellet. Og mikrofonerne der nogen gange 
virker, og 12 mand der prøver at printe samtidigt.
Der er nogen der skriver på et eller andet statement i computer-
rummet – hele døgnet. Har regnet ud, at hvis jeg skal præsentere 
alle de projekter, jeg har samlet materiale sammen fra her, og der 
er 5 minutter til hver, kommer det til at tage to-tre timer.

Det var det med at begrænse sig...
Jeg blev tilbudt et kursus af den tyske delegation i efteråret 
– en uddannelse til træner i IFMSA. En meget venlig nordmand 
foreslog, at vi inviterede englænderne og hollænderne med 

over til et nordisk sam-arbejdsseminar. En australier prøvede 
at hverve mig til at sprede en fundraising-fest til fordel for HIV-
forældreløse, og en tjekke forklarede mig om fordelene ved at 
indsamle briller til folk i Afrika. I Kina forsker de i effekterne af 
salt og sukker på sundhedstilstanden i Hongkong. I Taiwan får de 
bøller til at uddanne deres søskende og lede ungdomslejre, og i 
Tunesien er en buddhist ved at sprede budskabet om glædens 
og fællesskabets betydning. Man kan også tage på kursus om 
sundhedsudfordringerne efter naturkatastrofer et sted nede 
østpå. Nogle gange er det nødvendigt at opholde sig alene på 
sit hotelværelse for at undgå overbelastning.

National Food and Drinking Party
En køn pige iklædt sit eget flag og ikke andet står med sin drink og 
griner med de andre maltesere. De betragter en nøgen japaner, 
der hopper rundt og skriger kampråb til lyden af Shakira, med et 
lagen viklet omkring sine kønsdele. Jeg er til National Food and 
Drinking Party, og hele verden går amok i forskellige former for 
udklædning, kød, kål, kager og desinficerende sprut. Det er en 
særlig oplevelse at se en hel verdens kommende unge læger 
med “hjertet på det rette sted” prøve at drikke sig fra genertheden 
og feste så voldsomt, at de kan ryste alle dagsordener af sig 
og bare nyde det, indtil det går amok i morgen igen. Man har 
været nådig; den vigtigste del af programmet starter først over 
middag i morgen, så vi kan sove ud. Man møder op selvom man 
nattebadede i går – jeg snakkede med en fyr, der sagde, at han 
sov 8 timer på March Meeting i Mexico – i alt. Jeg drikker ikke 
og snakker således med en del ædru muslimer i løbet af aftenen. 
Har sat danske flag på kinden af de fleste. Intet brænder her. 
Kun Thatyana når hun fortæller om sine projekter i Colombia. 
Og Norman fra Texas, som næsten kan stå lige.

På vegne af den danske delegation, Troels Græsholt-Knudsen, 
økonomiansvarlig i IMCC 2007/2008 og deltager på Standing 
Committee On Refugees and Peace samt Returning Officer på 
selve generalforsamlingen i Jamaica.

Som aktiv medlem af IMCC vil du blive tilbudt at sendes afsted til 
møder og konferenser på lokalt, nationalt og internationalt plan. 
IMCC står for International Medical Cooperation Committee, 
og hvis du som studerende er interesseret i at få nogle unikke 
oplevelser og evt. gøre verden til et bedre sted så er IMCC 
til for dig! Hvis du ikke allerede er blevet international skal du 
skynde dig til næste IMCC måneds- eller projektmøde i din by. 
Mere info omkring IMCC, IFMSA og de projekter vi kører kan 
findes på www.imcc.dk eller via. bestyrelsens external, Reza 
Rasti Nosrani, reras03@student.sdu.dk og møde-deltager Troels 
Græsholt-Knudsen,
troels@zondergaard.dk.
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HAR IKKE FÅET 
AFLEVERET DINE 
BØGER TIL 
INDSAMLINGEN?
Slæber du stadig forgæves 
rundt på dem?
Så omdiriger korpus og kig forbi det nye IMCC 
kontor i sygeplejebygningnerne, der står en 
kasse klar til at modtage dine bøger.

På forhånd mange tak.
EQUIP

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE; 
- kom glad, ny som 
gammel! 

-Vil du også gerne være 
medlem af en af de mange 
gode basisgrupper på pa-
num?
-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 sexu-
alundervisning, 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 semes-
trene
· 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 hyggeligste 
basisgruppe!

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

BASISGRUPPER
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GIM 
MÅNEDSMØDE 
i nyt lokale onsdag d. 
1/10 kl. 16.00

GIM er en basisgruppe for medicinstuderende, som 
interesserer sig for alternative behandlingsformer 
ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel. 
Vi er en hyggelig gruppe med masser af både 
faglige og sociale aktiviteter, og vi er altid åbne 
for nye medlemmer! :) 
Kom med til vores næste månedsmøde og bliv en 
del af gruppen, hvis du har lyst! 
Vi mødes onsdag d. 1. oktober kl. 16.00-18.00 
i lokale 108 på 1. sal i Sygeplejeboligerne ved 
Nørre Alle (der hvor sundhedspsykologi i sin tid 
holdt til). 
Her skal vi bl.a. snakke om efterårets hyttetur 
om “Stress-reduktion”, andre foredrag og ar-
rangementer, og der vil være et oplæg om forrige 
weekends Kvanteenergimedicinske Konference 
samt et par boganbefalinger. 

GIM er (ligesom mange af de andre basisgrupper) 
blevet flyttet til et lille lokale i Sygeplejeboligerne 
ved Nørre Alle. Derfor vil vores næste månedsmøde 
foregå dér, og IKKE i lokale 9.2.3 på Panum. 
Vores nye lokale hedder 108, og ligger på 1. sal i 
Sygeplejeboligen. Man kommer ind ved at bruge 
sit studiekort+pinkode ved indgangen. 
Da det er et ret lille lokale, låner vi muligvis Medi-
cinerRådets lokale (på samme etage). 
 
Alle interesserede er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig! :) 

Med venlig hilsen 
GIM - Gruppen for Integreret Medicin 
gim@studmed.ku.dk

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 40, 2008

Uge 40. Er det ikke den med alkoholkampagnen? 
Godt, at vi fik afviklet oktoberfesten i tide! På stu-
denterpræstens blog (http://ku-praest.blogspot.com/) 
kan du se udvalgte billeder fra festen… På bloggen 
kan du desuden læse om præstens øvrige gøren og 
laden, tanker om stort og småt, se billeder fra forskel-
lige arrangementer og events mm. Check det ud.

I den kommende tid vil de tre studenterpræster 
og deres ”bagland” arbejde på den tættere sam-
menknytning, som længe har været en drøm. Torsdag 
i næste uge holder vi et fællesmøde, hvor studenter-
præsterne, de akademiske medarbejdere og ikke 
mindst studentermenighedsrådene fra Indre By og 
KUA gør sig tanker om vores fælles fremtid. Her i 
vores del af universitetet har vi ikke noget studen-
termenighedsråd, men hvis du kunne tænke dig at 
være med til at forme fremtiden for den folkekirkelige 
tilstedeværelse på Københavns Universitet, så kon-
takt os. Vi finder ud af noget!

Glædelig oktober!
Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenter-
præsten

FØLJETON – ES 2008: ”JEG ER 
VEJEN…” 
III – At gå på salmesporet

Sidste føljeton sluttede Lise med at citere et 
salmevers. Det første vers af Grundtvigs ”Der er en 
vej, som verden ikke kender” Den er nr. 379 i den 
seneste udgave af Den danske Salmebog, men findes 
også i den forrige udgave (nr. 338). 

I denne klumme vil jeg holde salmesporet, for sel-
vom man kan gå – på sine fødder – så kan man også 
vandre i ånden. Og at synge salmer er ofte sådan 
en åndelig vandretur, hvis man altså kan følge med 
i teksterne. 

Salmer og digte er ofte ikke så fortællende og det er 
måske derfor det er svært. I en roman er det lettere 
at identificere sig med personerne. Her er det mere 
oplagt at handlingsforløbet bliver en vej man følger 
igennem romanens personer. I salmer og digte er der 
ikke altid et tydeligt handlingsforløb, der føres man 
ofte mere gennem et symbolsk univers. 

Sådan er det jo også med den vej, som verden ikke 
kender i den ovennævnte salme. Det er en åndelig 
vej. Selvom det er et udtryk for noget meget konkret: 
frelsesvejen, den rette vej man bør følge til det sande 
liv. Det gælder for mange af de salmer, hvor ordet 
”vej” indgår i første linje. (bl.a. ”Den vej som vi alle 
går alene” salmebogens nr.  551 og også 602, 603, 690 
– se titler og henvisninger på bloggen) 

Men blot det at synge en salme, kan være at følge 
en vej. Det gælder ikke mindst de bibelhistoriske 
salmer.  Et eksempel kunne være salmebogens nr. 
761 ”Den klare sol går ned” som er af Thomas Kingos 
aftensalmer. Det er en aftensalme, men man føres 
via det Jeg der taler i teksten ind i tanker om den 
forestående død. Først ved den banale konstatering 
af, at vi nu ”nærmer er ved døden end som før” før det 
konstaterende almen ”Tiden mig/så sagtelig/oplukker 
dødens dør.” Kingo var et 1600tals menneske og 

derfor bruger han ret stærke billeder til flittigt at 
understrege at vejen her på jorden før til graven. 
Verdens herlighed får omsider ende ”Mørken grav/og 
ormegnav/ vi sidst i verden når.” 

Det kan lyde sort og deprimeret, men for Kingo 
modsvares det af Guds nåde, der sluttelig skal føre 
til evigt liv. Så efter at være ført gennem tak til Gud 
(v. 4) og bøn om tilgivelses for det har gjort forkert 
(v. 5) så påkaldes englehæren for at føre os til ro i 
visheden om at Gud både vil vække os efter søvnen 
og også vil vække os efter døden. Kingo var efter 
sigende mørkeræd og bange for at sove. 

Kom mægtig englehær, lys Herrens ro og fred
på sjæl og legem, og hvad mer mig kommer ved!
Gak ormesæk, og sov! Gud skal i morgen dig
vække her,
men siden der
til liv evindelig.”

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

Der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, hurtige, 
triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, krea-
tive, tavse, glade, perfektionister. 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)

FORUM FOR EKSISTENS OG 
VIDENSKAB (FEV)
Neuromythology: Narrative and 
Meaning in Science and Religion v. 
John A. Teske, ph.d. / reply by ph.d. Rene 
Rosfort

Læs om foredraget og John A. Teske på www.forum-
foreksistensogvidenskab.dk

Tid: 6. oktober kl. 19.30
Sted: Den teologiske kældercafé, Købmagergade 44 
over gården
Pris: kr. 20,-

STUDENTERPRÆSTEN STÅR TIL 
RÅDIGHED 
for personlige samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirs-
dag 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

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

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

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

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

NB: Nu har du også muligheden for at være en del 
af revy-holdet selvom du ikke har lyst til at stå i 
rampelyset. I år har vi nemlig særligt brug for folk 
med lidt teknisk snilde, der har lyst til at styre 
vores lys og lydteknik. Så vil du stå bag pulten 
og trække i trådene og samtidig være en del af et 
fantastisk fællesskab – så mød op til info-mødet.

PANUM SKAK
Vil du deltage i Panum-mesterskaberne i skak? 
Så meld dig ind i grupperummet “Panum 
SKAK” senest d. 10. oktober, i punkt.ku. 
Turneringssystemet afhænger af hvor mange 
vi bliver. Vi forestiller os, at det bliver noget 
i retning af, at vinderen fra hver dyst går 
videre næste runde. Eventuelt opdeler vi 
deltagerne i gruppe A og B efter styrke. Det 
bliver fleksibelt, så man aftaler selv med 
sin tildelte modstander hvornår jeres spil 
finder sted.

Alle studerende og ansatte med tilknytning 
til Panum er meget velkomne til at delt-
age.
Deltagelse er gratis. Vinderen får en gave 
og bliver hyldet vidt og bredt som Panum-
mester i skak.

Med venlig hilsen
Arrangørerne af Panum SKAK
Simon Krabbe og Igor Petrov

BASISGRUPPER
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præsenterer
AKUTLÆGEBILEN

SATS gentager succesen med Akutlægebilen fra 
sidste år, og besøger på ny vicekorpslæge og anæs-
tesiolog Jesper Byrdorf kendt fra tv-programmet 
Alarm 112 (TV2). Dette er DIN store mulighed for 
at komme helt tæt på de blå blink.

Vi aflægger besøg ved Københavns Hovedbrandsta-
tion, hvor Akutlægebilen holder til. Her vil Jesper 
Byrdorf bl.a. fortælle om arbejdet ved lægebilen 
og om sin seneste udstationering i Afghanistan. 
Derudover vil vi selvfølgelig se nærmere på Akut-
lægebilen og dens udstyr.

Arrangementet foregår onsdag d. 29. oktober 
kl. 16.00, vi mødes foran hovedbrandstationen. 
Deltagelse forudsætter medlemskab af SATS og 
tilmelding på sats-kbh.dk. Der er begrænsede 
antal pladser.

Information og tilmelding på sats-kbh.dk. Der 
åbnes for tilmelding på SATS hjemmeside mandag 
d. 20. oktober kl. 17.00.

METODEKURSUS 1.
Metodekursus i anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheotomi på donationsma-
teriale (mors) vil blive gennemført

Onsdag den 8. oktober 2008 kl. 16.30

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer, 
og koster 30 kr.
Der forventes en basal forståelse for de anatomiske 
forhold, svarende til indgrebene, dvs. bestået 3. 
sem.

Tilmelding på www.sats-kbh.dk 
fra torsdag d. 2. oktober kl. 17.00

Der er kun 16 pladser og tilmeldingen sker efter 
først-til-mølle.

Med venlig hilsen
SATS
Dennis Hallager Nielsen
arrangement@sats-kbh.dk
Tlf. 26 97 87 42

T E M A D A G 2 0 0 8 

DEN ETNiSKE PATiENT
i sundhedssektoren

Mandag d. 6. oktober 2008
Haderup Auditorium, Panum Instituttet

PROGRAM
9:00 – 9:15 
Velkomst/v. Sehat

9:15 – 10:15 
Hvorledes påvirker den offentlige debat etniske 
minoriteter?
Jørgen Bæk Simonsen, Islamforsker

10.30 – 11:30 
Alternativ sygdoms- og sundhedsforståelse
Abdul Wahid Pedersen, Imam

11.45 – 12:45 
Etniske minoriteter og psykiske lidelser
Marianne Kastrup, Psykiater

12:45 – 13:30 Frokost

13:30 – 14:30 
Kulturel kompetence
Zahoor Malik Hussain, Integrationskonsulent

14:45 – 15:45 
De fem søjlers betydning i sundhedssektoren
Martina Oberleitner, Sygeplejerske

Arrangeret af Sehat – sundhed for alle.
Arrangementet er gratis.
Da der serveres kaffe og the er tilmelding 
ønskelig.
Tilmelding: sehat@punkt.ku.dk
Sted: Haderup Auditorium, Panum Instituttet, 
Blegdamsvej 3B, 2200 København N 

www.sehat .dk

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKAB-
ERNE I FODBOLD!
Fredag d. 3. oktober inden den lange fredags-
bar 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
Tilmelding skal ske til mortenla59@m2.stud.
ku.dk senest torsdag. Det koster 50 kroner 
pr. hold. Turneringen afholdes i Kloster-
haven i Fælledparken

GENERALFORSAMLING
SIMS holder generalforsamling tirsdag den 7. 
oktober kl. 16.00. Dette kommer til at foregå i det 
nye lokale (02-1-108) i sygeplejeboligerne på 1. sal 
over Panumhaven.
Der vil være kaffe, the og kage.

Månedsmødet vil blive holdt ved 
samme lejlighed.

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

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

STUDENTERKLUBBEN
LAAANG FREDAGSBAR D. 3/10

Dørene åbner kl. 11 og lukker igen 23.00. Du må have en enkelt gæst med pr. studiekort.
Som sædvanlig har vi et sortiment bestående af fadøl til 15 kr plus en krone for glas, soda-
vand til 5 kr og drinks til 15kr. Derudover sælger vi cider på fad, og i lille-bar har vi på fredag 
Brooklyn IPA og Bishop's
finger. Kom op i baren og hør nærmere.

KÆRE MEDSTUDERENDE, FÆRDIGE LÆGER, VENNER 
OG VENINDER!
Frygt ej, for nu nærmer tiden sig for efterårets 
ultimative oplevelse, så hvis du troede, at dette 
efterår skulle drukne i umulige latinske termer, 
ubrugelige kemiske formler, ulækre øjensyg-
domme, så er hjælpen nær……
Det er nemlig snart tid for den årlige 69-timers 
bar – event’en hvor du får en på opleveren, er i 
overhængende fare for at opføre dig åndssvagt, 
se dine venner miste al værdighed eller kan 
samle nok sladder til de kolde vintermåneder!
Så tag din kalender og sæt kryds ved weekenden 
d. 23-26 oktober – ud af læseplanen med den, for 
du ved det jo godt; du får IKKE læst efter Tour 
de France bar, og nej du får heller IKKE læst 
efter Klub 100 bar – så gør dig selv den tjeneste 
allerede nu!!

Fra alle os i Studenterklubben: Vi glæder os 
meget til at se jer til de vildeste 69 timer i år!!

Følg løbende med i MOK for mere information 
og program.

Studenterklubben

BASISGRUPPER
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FADL, Københavns Kredsforening
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

Ledige pladser til kursus i Psykiatri 1
Der er stadig ledige pladser på kurset i Psykiatri, der starter onsdag den 1. oktober 
2008. Kurset er primært rettet mod studerende, som skal have et psykiatrivikariat, 
vikariat på skadestue eller andre akutte afsnit, studerende fra 10. semester, eller som 
forberedelse til kbu, især mhp. skadestuearbejde. 

Tilmeld dig direkte på www.fadl.dk/For medlemmer/Kurser/København.

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 med-
bringe dit røde medlemsklistermærke, 
så du kan identifi cere dig som FADL-
medlem. 

Kommende aktiviteter
 »   1. okt.: Generalforsamling 2008

 »   2. okt: Møde i Overenskomstudvalget 

 »   9. okt: FADLs Forlag holder Happy  
      Hour kl.14-15 i Akademisk Boghandel

 »   10. okt: Hovedbestyrelsesmøde 

 »  16. okt.: Repræsentantskabsmøde

Kurser i Sår & sutur
FADLs lægevikarkurser i Sår & Sutur er nu 
skemalagt med følgende tidspunkter:

Sår og sutur 1
Mandag den 13/10 kl. 17.00-21.00

Sår og sutur 2
Onsdag den 15/10 kl. 17.00-21.00

Begge kurser afholdes på Panum, men 
lokalenummer oplyses  først senere.

Der blev åbnet for tilmelding til kurserne 
på www.fadl.dk torsdag den 25. september 
kl. 16.00.

Betaling for kurserne skal som altid være 
FADL i hænde SENEST 7 dage efter tilmel-
digsdagen. 

Du kan overføre pengene direkte til FADLs 
konto i Forstædernes Bank:

Reg.nr: 5470
Kontonummer:1687135

Husk at oplyse navn, CPR-nummer og, 
hvilket kursus, du har tilmeldt dig
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FADLS GENERALFORSAMLING 2008
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

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

KREDSFORENINGEN
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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

KREDSFORENINGEN
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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

FADLS GENERALFORSAMLING 2008
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

KREDSFORENINGEN
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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

KREDSFORENINGEN
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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

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING
Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af 
erfarne ventilatører

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: den 13. oktober 2008 
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer 
– tilmelding til hold – Mærket ” 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 

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 
4201
SØGER 1 NYT MEDLEM
Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske hæmo-
dialyseafdeling på Rigshospitalet.

Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte 
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette indbe-
fatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning 
af patient, IV-medicinering, stuegang med læge, blod-
prøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du blive fortrolig 
med behandling af svære blodtryksfald og initial hjert-
estopbehandling.

Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at 
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet høje 
krav til din kompetence og selvstændighed. Hér vil der 
yderligere være mulighed for at dialysere på intensiv- og 
andre afdelinger på RH, tage akutte tilkaldevagter i nat-

•
•

•
•

•

•
•
•
•

tetimerne hjemmefra samt varetage specialbehandlinger 
som plasmaseparation.
Vi Tilbyder

Ingen nattevagter, men korte dag- og aftenvagter á 
7 timer
Gode arbejdsforhold på lige fod med sygeplejersk-
erne
Klinisk erfaring med behandling af kredsløbs-ustabile 
patienter
Vagter indenfor et spændende speciale med ud-
viklingsmuligheder og ansvar

Vi forventer at du
Bestået 7. semester
Har 150 VT-timer
Har gyldigt akkrediteringskort
Kan tage 8 vagter om måneden

Efter ca. Et år er der mulighed for at gå på ”pension” med 
kun 4 vagter om måneden.
Oplæring afholdes umiddelbart efter ansættelsen og be-
står af i alt 11 lønnede følgevagter. Heraf 10 med erfarne 
sygeplejersker og 1 med en erfaren dialyseassistent.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som regel 
får en god middag og lidt pils. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. oktober 2008 kl. 10.00. 
Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– hold ”4201”

For yderligere spørgsmål, kontakt holdleder Morten 
Jørgensen på morten@studmed.dk eller 2462 1432.

LÆGESEKRETÆRHOLD PÅ 
HVIDOVRE HOSPITAL
Hvidovre Hospitals AMA/GIO (GIO =semintensiv-afd.) har 
brug for hjælp 
med journalskrivning 
De vil derfor gerne have et fast FADL hold, som kan hjælpe 
med den opgave

Arbejdstid: Mandag til fredag, kunne f.eks. være kl. 10-18, 
så man overlapper Aftenvagten.

Jobbeskrivelse:
Journalskrivning
Epikriseskrivning, kodning ect.
Ajourføre diagnoser
Div. bestillinger af prøver/undersøgelse 
Telefonbetjening 
Udskrivelse af patienter
Modtage og videreformidle beskeder til relevante 
samarbejdspartnere 

Krav: 
Skal have bestået 4. semester
Minimum 200 SPV timer 
Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne 
fl ere 
Det forventes at du er på holdet min.1 år
IT-kyndig på bruger niveau
Har minimum 150 anslag pr./min.
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn
Ansøgningsfrist: Mandag den 13. oktober 2008 kl. 10.00. 
Via. www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold 
– mærke ” Hvidovre”
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Ønsker der yderligere oplysninger kontakt Adm. Spl. 
Astrid R. Bruun på mail ab@fadl.dk eller tlf. 35245408 

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR I 
ALMEN LÆGEPRAKSIS
Vi er en 2-personers samarbejdspraksis på Frederiksberg 
som mangler en vikar fra:

       Medio januar 2009 til og med april 2009.

Arbejdstid: 20-25 timer pr. uge fordelt på 4 arbejdsdage, 
fra formiddag 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

ER DU INTERESSERET I 
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret genop-
livning på første række!

Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfaren ventilatør 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 
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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

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 telefon-
isk 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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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 helligdage. 

Løn: CARD-holdløn 

For yderligere oplysning kontakt holdleder Gyrithe Peder-
sen på tlf. 26731902 / mail: gyrithe@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. oktober 2008 kl. 10. 
Ansøgning via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold.
Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere.

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

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•

•

•

•

•
•
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VT KURSER (INKL. BVT) 
EFTERÅR 2008 

HOLD D 

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 TILMELDINGSFRIST:

 Torsdag 06/11 16.30-21.00 RH MANDAG DEN 06/10

Lektion 4:  Lørdag 08/11 09.30-13.30 RH KL. 10.00 via

Lektion 5: Søndag 09/11 09.30-13.30 RH  www.fadlvagt.dk

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 

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 TILMELDINGSFRIST:

 Torsdag 20/11 16.30-21.00 RH MANDAG DEN 20/10

Lektion 4:  Lørdag 22/11 09.30-13.30 RH KL. 10.00 via

Lektion 5: Søndag 23/11 09.30-13.30 RH  www.fadlvagt.dk

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

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 hoved-
sageligt ligger i dagtid på hverdage, men ser også 
meget gerne, at den helt eller delvist placeres aften og 
weekend. Timetallet kan aftales, men det vil næppe være 
hensigtsmæssigt med under 16 timer pr. uge. Der vil 
naturligvis være mulighed for relevant oplæring.

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

NYT 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

VT-HOLD 4402 SØGER 
NYE MEDLEMMER TIL 
THORAXKIRURGISK INTENSIV 
PÅ RH.
(OBS: ansøgningsfrist d. 8. oktober)
Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirur-
giske intensivafdeling, afsnit 4141. Det er en stor afdeling 
med mange forskellige spændende patienter, hoved-
sagelig coronar bypass- og klapopererede patienter. 
Desuden lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, 
hjerte- og lungetransplanterede patienter samt børn 
opereret for kongenitte hjertefejl. Da vi er et fast hold, 
der oplæres i afdelingens rutiner, kan man arbejde mere 
selvstændigt og bevæge sig mere frit til og fra den eller 
de patienter, man er tilknyttet. Vi arbejder således sam-
men med sygeplejerskerne, men under deres ansvar.

Vi er i alt ca. 25 ventiler, der dækker alle AV og NV samt 
DV i weekenden. Vi er næsten altid 2 ventiler på arbejde 
samtidigt. Vi er et socialt velfungerende hold og kender 
alle hinanden, hvilket gør det let at bytte vagter. Vi 
dækker som hold vores egen sygdom med bagvagtsor-
dning, men den bliver pt. sjældent anvendt mere end 2 
gange pr. md.! Vi holder nogle gode holdmiddage, og 
nogle endnu bedre fester J

Pga. afdelingens størrelse, de forskellige patienter, det 
forskellige udstyr og de forskellige rutiner der præger 
vagterne, er det nødvendigt med en grundig indføring. 
Fordelen er, at man lærer en masse. Ansættelsen in-
debærer derfor 4 lønnede følgevagter, min. 25 vagter 
indenfor de første 3 mdr. og herefter min. 6 vagter pr. 
md. Efter 1 år på holdet er det muligt at gå ned til min. 
4 vagter pr. md.

Hvis du søger holdet forventer vi, at du:
kan ventilere, suge og trække en A-gas 
har overstået dine 12 bindingsvagter inden du bliver 
vagtaktiv
har lyst til at være en del af holdet

•
•

•
•

•

er stabil
bliver på holdet min. 1 år

Vi søger én ventil til at være vagtaktiv fra 1. november. 
Følgevagterne afholdes i oktober.
Ansøgningsfristen er 8. oktober.
Ansættelsessamtaler afholdes snarest efter ansøgn-
ingsfristen.

Yderligere info fås hos holdleder: Dennis Hallager 
Nielsen e-mail: DennisHallager@stud.ku.dk Tlf.: 26 97 
87 42.
Ansøgningen skal udfyldes på vagtbureauets hjemme-
side: www.fadlvagt.dk under ”For medlemmer” – ”Ledige 
hold” – ”Tilmelding til hold”.

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

•
•

•
•
•
•

VT KURSER (INKL. BVT) EFTERÅR 2008

VT KURSER (INKL. BVT) 
EFTERÅR 2008 

HOLD D 

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 TILMELDINGSFRIST:

 Torsdag 06/11 16.30-21.00 RH MANDAG DEN 06/10

Lektion 4:  Lørdag 08/11 09.30-13.30 RH KL. 10.00 via

Lektion 5: Søndag 09/11 09.30-13.30 RH  www.fadlvagt.dk

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 

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 TILMELDINGSFRIST:

 Torsdag 20/11 16.30-21.00 RH MANDAG DEN 20/10

Lektion 4:  Lørdag 22/11 09.30-13.30 RH KL. 10.00 via

Lektion 5: Søndag 23/11 09.30-13.30 RH  www.fadlvagt.dk

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
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EKG ANALYSE – FULD 
TID.
Rigshospitalets EKG core laboratorium søger stud. 
med. til fuldtidsansættelse (37t/uge) i november og 
december 2008
Arbejdet består i EKG analyse efter fastlagt pro-
tokol. EKG’erne er en del af råmaterialet i et stort 
kardiologisk multicenterstudie.
Du skal kunne arbejde fuld tid (ca. 8-15.30) i no-
vember og december måned.
Kvalifikationer: Fadl’s EKG kursus, erfaring som 
kardiologiassistent eller tilsvarende vil være en 
fordel. Grundig oplæring vil dog finde sted, ligesom 
der er mulighed for daglig supervision. Du skal 
være omhyggelig og du skal kunne acceptere at 
sidde med EKG’erne mange timer dagligt.
Løn: Timeløn svarende til Fadl’s sats for venti-
latører.
Ansøgning til
Afdelingslæge, dr.med. Lene Holmvang
Kardiologisk Klinik B 2013
Rigshospitalet
rh19628@rh.regionh.dk

KBU-BYT?
Jeg står i den møghamrende uheldige situation, 
at jeg har fået turnus-nr. 350 med start foråret 
2009. 
Jeg har et barn på 13 måneder og endnu et på vej, 
min mand har job i København og vil ikke kunne 
finde nyt job i et yderområde som Thisted eller 
Hjørring, som nr. 350 med stor sandsynlighed 
giver direkte adgang til. Det er nærmest umuligt 
for vores familie på 4 at flytte fra København til 
X-købing og få en hverdag til at fungere, så jeg er 
desperat efter at finde en venlig sjæl, som VED at 
han/hun alligevel vil til Nordjylland, og som ligger 
inde med et nummer, der ville kunne give et forløb 
på Sjælland (helst Storkøbenhavn), dvs. sikkert ca. 
150 og lavere. Tanken var, at vi så hver især kunne 
vælge det forløb, den anden ville have, og derefter 
arrangere bytning med de respektive sygehuse. 

Hvis du mener, du på nogen måde kan hjælpe mig, 
må du meget gerne kontakte mig på
Tlf. 29650059 eller s_pette@yahoo.dk. 

Hilsen Mette

RASKE, FRIVILLIGE 
FORSØGSPERSONER 
SØGES
til PET- og CT- skanning af 
hjernen

Det aktuelle projekt drejer sig om at sammen-
ligne CT- skanninger med kontrast og PET med 
radioaktivt vand. Med CT undersøges blodgen-
nemstrømningen, blodvolumen og passage over 
blod-hjernebarrieren. Det skal senere anvendes 
til skanning af patienter med hjernetumorer af 
gliomtypen.

Du skal møde op to gange, 1. gang til almindelig 
blodprøvetagning (se-creatinin for alle, se-HCG for 
kvinder), 2. gang indenfor 6 uger til en dag med 
3-5 skanningssessioner, i alt 5 timer.
Honorering for transport og tabt arbejds-
fortjeneste beløber sig til i alt 1000,-.

Ubehag:
Der anlægges arteriekanyle i a. radialis under 
lokalbedøvelse til PET-delen for at måle radio-
aktiviteten i blodet under skanningen.
Der anvendes iodholdigt kontraststof/ilt-15 
mærket vand, der injiceres i venflon i albuevene, 
til skanningerne.
Du skal kunne ligge stille i en skanner ca. 2 timer 
til PET- delen og ca. 1 time for CT- delen.

*Stråledosis svarer til 2 års baggrundsstråling i 
Danmark (6 mSv).

Vi kan desværre ikke bruge dig hvis du er 
gravid eller ammer, har klaustrofobi, er svært 
overvægtig (over 125 kg) eller har allergi overfor 
kontraststof.
Der bliver også mulighed for senere at deltage i et 
separat projekt med MR- skanninger på Glostrup 
Hospital, med separat honorering.

Er du interesseret i at deltage, kontakt da 
læge Julie Louring-Andersen, 
PET og cyklotronenheden, RH, 
julie.louring-andersen@rh.regionh.dk, 

senest 17/10 2008, med telefonnummer. Du vil så 
blive ringet op med henblik på et klinisk interview, 
og du vil få mulighed for at få mere information 
om projektet.

•

•

•

STILLINGSOPSLAG
Reservelægevikar til journalskrivning

En stilling som reservelægevikar (stud. med.) 
til journalskrivning er ledig til besættelse pr. 1. 
september eller evt. senere på Thoraxkirurgisk 
Afdeling R, Gentofte Hospital.
Stillingen er på 37 timer med dagtid 07.45 – 15.15, 
ingen vagter
Funktionen vil bestå i journalskrivning på alle 
indkaldte patienter til hjerte- og lungekirurgi.
Afdelingen har elektronisk patientjournal, som 
man vil blive introduceret til.
Afdelingen varetager hjerte- og lungekirurgi for det 
tidligere Københavns Amt, Roskilde Amt og Fred-
eriksborg Amt. Ifølge hospitalsplanen for Region 
Hovedstaden er afdelingen en del af hjertecentret 
på Rigshospitalet. 
Ansættelse vil finde sted i henhold til den for 
Danske Regioner og Yngre Læger indgåede ”over-
enskomst for yngre læger”.
Ansøgning indsendes snarest og gerne på e-mail 
til overlæge, René H. Petersen, Thoraxkirurgisk 
Afdeling R, Amtssygehuset i Gentofte, Niels An-
dersens Vej 65, 2900 Hellerup. 

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse 
på tlf. 39 77 38 91 eller via e-mail rehope01@geh.
regionh.dk

UNDERVISER TIL ANATO-
MI/FYSIOLOGI OG SYG-
DOMSLÆRE
 
DEN DANSKE ZONETERAPEUT SKOLE ApS 
(Arbejdspladsen ligger i Herlev kommune) 
Vi søger snarest muligt undervisere til Anatomi/
fysiologi og Sygdomslære undervisning på syge-
plejerske niveau. 
Vi forventer at du som minimum er uddannet som 
sygeplejerske - gerne med undervisningserfaring 
eller lægestuderende, læge, tandlæge, biolog eller 
lignende uddannelse med højt niveau i fagene 
Anatomi/fysiologi og Sygdomslære og gerne lidt 
viden om farmakologi. 
Undervisningen foregår pt. tirsdag og/eller onsdag 
aften af ca. et ½ til et helt års varighed i tidsrum-
met kl. 16.30 til 21.30.
Vi forventer at afholde ca. 4 kurser pr. år.
Vi søger gerne flere undervisere, så man kan vika-
riere for hinanden ved ferie og sygdom.
Ledige stillinger:  2 
Bemærkninger til ansøgningen: Vi træffes bedst i 
tidsrummet kl. 10 til 13 
DEN DANSKE ZONETERAPEUT SKOLE ApS
Skolen er grundlagt i år 1985 og har gennem årene 
uddannet mange højt kvalificerede zoneterapeuter, 
massører og ansigtszoneterapeuter. Udover disse 
uddannelser tilbyder vi også kurser og har efter- og 
videreuddannelses tilbud f.eks. Øreakupunktur, 
Neuro Muskulær Manipulation, Japansk Lifting, 
Cosmo Facial, Praxis Vertebralis, Håndzoneterapi/
Koreansk Håndpunktur m.m. hvor vi også lægger 
stor vægt på dygtige og erfarne undervisere. 
Kontaktperson: Leena Schmidt/Zandra Wil-
lumsen 
Ansættelsesdato: Ansættelse hurtigst muligt 
Ansættelsesform: Freelance 
Honorar på kr. 200,- pr. hele time 
Beskrivelse af ugentlig arbejdstid: Min. 5 hele 
timers undervisning, kun afbrudt af en ½ times 
spisepause og en kort kaffepause. 
Kontaktpersoner: Skoleleder Leena Schmidt
51237723 (Mobil)
ddz@ddz.dk
Arbejdsgiver: DEN DANSKE ZONETERAPEUT 
SKOLE ApS 
Herlev Hovedgade 127 
2730  Herlev
Danmark 
Tel: 51237723 
E-mail: ddz@ddz.dk 
Page: http://www.ddz.dk

Send ansøgning: Skriftligt, telefonisk på 51237723 
eller via e-mail til ddz@ddz.dk

RASKE KONTROLPERSONER
søges til allergiforsøg!

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

•
•
•
•

•

•
•
•

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 pollensæ-
sonen
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
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RESERVELÆGE SØGES 
/ VIKARIATER
Bornholms Hospital, Kirurgisk afdeling

En til to reservelæge stillinger (uklassificerede) 
opslås med henblik på besættelse snarest eller 
efter aftale. Du kan søge stillingen som en 1-årig 
ansættelse, men også som kortere vikariater på 
1 til 6 måneder. 
Såfremt du allerede på nuværende tidspunkt ved 
at du kommer til at afvente start af basisforløbet 
til foråret 2009, så er du velkommen til at søge et 
kortere vikariat på 1 til 3 måneder hos os efter 
afslutning af 12 semester.
Bornholms Hospital er en del af Region Hov-
edstaden med organisatorisk tilknytning til 
Rigshospitalet.
Afdelingen kan tilbyde et bredt kendskab til 
skadestuearbejde, elektiv og akut kirurgi, or-
topædkirurgi og gynækologi. Når der er behov for 
helikoptertransporter har du en stor chance for 
at indgå i teamet. 
Har du mulighed for at være ansat i 6 måneder 
eller mere vil du få tilbudt et af nævnte kurser: 
ATLS, ALS eller EPLS
Hospitalet vil ligeledes være behjælpelig med 
en bolig.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til ov-
erenskomst mellem Danske Regioner og Yngre 
Læger.            
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen 
ved at henvende dig til Otto Lawaetz, tlf. nr. 
5690 9303.
Ved ansættelse i stillingen indhentes der børneat-
test.
Du sender din ansøgning til Administrationen, 
Ullasvej 8, 3700 Rønne. Husk at angive ansøgn-
ingsmrk. som er AA730110. 

Ansøgningsfristen er 08.10.2008, kl. 12.00.

FORSØGSPERSONER 
SØGES 
til deltagelse i et videnskabeligt forsøg 
på Rigshospitalet. 
Forsøget går ud på at afklare samspillet mellem 
muskler og fedtvæv under faste. Dette har stor 
betydning for forståelsen af en sygdom som f.eks. 
type 2 diabetes (tidligere kaldet gammelmandssu-
kkersyge). 
Vi søger:
- Raske mænd, alder 20-35. Normal af kropsbygn-
ing (BMI 20-25) 
du skal ikke: 
- tage fast medicin
- dyrke motion regelmæssigt
- ryge. 
- Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en fo-
rundersøgelse forud for forsøgsdagen. Fo-
rundersøgelsen varer ca. 3 timer. Den omfatter en 
lægelig helbredsundersøgelse, en konditionstest, 
blodprøver og en scanning af kropssammensæt-
ningen med hensyn til knoglemasse, fedtmasse og 
muskelmasse. Prøvesvarene, der svarer til en udvi-
det helbredsundersøgelse, får du udleveret og fork-
laret. Den anden dag er selve forsøgsdagen, som 
varer ca. 10 timer. Dagen omfatter: • Anlæggelse af 
katetre (drop) i en armvene, i en vene i underhuden 
på maven og i de store blodkar, der hhv. forsyner 
og drænerer det ene ben. • Infusion af mærket fedt 
og sukker (ikke radioaktivt), samt leptin, mens du 
hviler i liggende position. • Udtagning af 3 små 
vævsprøver fra lårmusklen og 3 små vævsprøver 
fra fedtvævet på maven, i lokalbedøvelse. • Måling 
af blodgennemstrøming i fedtvævet og til benet. • 
Faste under hele forsøget, med undtagelse af vand. 
Godtgørelse: For deltagelse i forsøget udbetales 
4000 kr. Beløbet er skattepligtigt. 
Yderligere information fås ved at kontakte 
Helene Mygind, Rigshospitalet, Tagensvej 
20, afsnit M7641, 2200 København N, email: 
helenemyg@hotmail.com.

Køb bogen på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.
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STÆRK CHILI KAN 
TAGE LIVET AF FOLK. 
En engelsk mand døde af et hjertestop 
efter at have spist en tallerken 
fyldt med stærk chilisovs ved en 
spisekonkurrence.

Den 33-årige Andrew Lee havde udfordret sin 
svoger til en spisekonkurrence med sine hjemm-
edyrkede røde chili.

Andrew Lee selv skulle bevise sin mandighed ved 
at spise en hel tallerken fuld af en sindsyg stærk 
sovs. Kort efter døde manden af hjertestop, ifølge 
Daily Mail.

- Andrew havde brugt chili i sine thairetter før, men 
han havde aldrig nogensinde lavet noget, der var så 
stærkt som denne her. Min far dyrkede chili specielt 
til Andrew. Konkurrencen var for længst planlagt, 
og min far havde givet Andrew de her chili, soger 
Michael Chadbournes søster Claire.

Andrew Lee havde klaget over kløen, da han gik 
i seng, og kæresten Samantha Bailey havde kløet 
ham på ryggen, ind til han faldt i søvn. Næste 
morgen vågnede kæresten ved siden af sin døde 
kæreste. 
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