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Ja, jeg siger dig det er sygt! Jeg har aldrig set noget lignende. 
Og jeg har set mange hepatosarkomer i min tid som patolog, sandelig 
siger jeg dig, man tjener styrtende med penge som patolog og går hjem 
klokken tre - hver dag!

Føj!

HUSK! Intet MOK i næste uge, pga. "efterårsferie"
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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: Anders Lykkemark Simonsen, tekst af MOK

Onsdag: 
  MOK nr 5, årgang 41 udkommer
  SATS metodekursus - se side 14
  PIPPI månedsmøde kl 17 i klubben

Torsdag: Rektorbesøg kl 9 i Lundsgaard. Drøft din   
  fremtid - se side 4.
  KARRIEREDAG kl 12.30 - se side 4
  Inkl DJ der chiller...

Fredag: Kulturnat med teater om stamceller på Sund.
  kl 21. Bestil billetter - se side 4.

Lørdag: HG-weekend...
  

Søndag: Det er søndag!
  Husk at svare på faglig quiz og vind lækker   
  kirsebærvin (Kirser. red) - se side 16

Mandag:
  Ingen deadline! MOK holder "ferie".

Tirsdag: SAKS månedsmøde kl 16.15 på kemigangen
  - inkl generalforsamling 17.15 - se side 14

Denne  redaktion

MOK
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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

Slem akne, den kamels! 
Alle de døde drøftede det (FØR de døde), Della. 
Du skal se Dior genne den negroides laks ud. 
Nevø løste let søløven. 

Kom! Ah, kan Ed erobre Kattegat, vil træk-oksen ergo eksaminere dyr bro! - far, 
forkynder du god sarkasme? Domingo, spot palindrom-mord: Ni laptops og ni 
modems, ak, ras dog ud! Red ny kro fra forbryderen i maske og rene sko. Kært liv, 
tag ét, tak; er Bo rede, nak ham! OK? 

Ti, nar! Gå på geled! Red en skestork! Skrot seks nederdele! Gå på granit! 
Du, se: Ræb en ren melodi (nyn!) - idol-emnerne bæres ud! 
Vita skal tisse, Viggo, og gives sit laksativ. 
“Gø!” Rar fnatlus redder sultan fra røg. 
Puk, se! Vore børn røber Oves kup!! 
Enok, se! Vore børn røber Oves kone!! 
De glitrede! Ret to rottereder til, ged. 
Pilsneren, slip pilsneren! SLIP! 
Otte delegerede ledere: “Geled, Et! To!” 
Gid Muhammed og ræven sås. Ivar, Åse Dam, Merete: Pluk ærter! Emma, skær 
sylte ud. Åse, så du et lys? Ræk Sam mere trækul, Peter. Emma, de så rav - I så 
sne. Vær god, Emma, hum dig! 
Tim overdrev om IT! 
Nu tegner de drenge tun. 
“Fe i ler” .. tegner denne dreng et relief? 
Den gran jeg og Ejnar gned. 
Og giv dem den DVD: “Ned med Viggo” 
Ny far fra Fyn. 
Alle de der lukrerede på Peder er kulrede, Della!
Såvel, kære Moses, ryd vores øl væk, Saras røg gør Sara skæv. Løse rovdyr, se, 
som er ækle! Vås!
Du er federe. Ni maskerede geder eksaminerede Freud. 
To gram pot? Top, Margot! 
To gram kath? Ih, tak, Margot! 
Sir, gå frem, mærk, se, lyt: Syg, god doggystyle skræmmer få. Gris! 
Svøbt i krep: patterne (en ret tapper Kit). Bøvs! 
Net karet-fe nedgøres. Tak I to, relativt vital erotik at se. Røg den efter akten? 
Ho! Druk - en kanon akne-kur. D’Oh! 
Retræte-tærter. 
Denne trafik! Næ, så sænk I farten ned! 
Tre blade med Albert. 
Silikone nok i Lis. 
“Rap og natteravnen” var et tangopar. 
Gæt en ret: ternet æg! 
“Sne? Jo, vi red i trav, Ted. Det var tider i Vojens.” 
Mor gav dem sit tis med vag rom. 
Anti-Fitna! 
Osede, fede hyggepianisters øregas er kælne, men lækre sager. Øs retsina i Peggy, 
hede, fede so! 
Kært! En vante, et navnetræk. 
Nev Selma geden Ane, de gamles ven? 
Ud, so! Kok, da frels Florida med Eva! Lam med lidt for groft dild (Emma lavede 
mad i Rolfs lerfad - kokos, du).
Nonne lå på Lennon. 
Den lurerabe! Bare rul ned. 
Kattegat-dom modtaget, tak. 
Føj, en gnaven nadver; den ret særprægede so osede gær. Præsterne drev Dan-
nevang. Nej?? Øf! 
Ret syret, se her: Tre heste ryster! 

Se, som sagt: Fignerne (røg du dem med?) udgør en ren giftgas, Moses! 
Er I fit? Ti-fire! 
Ret sidemanden, Edna: Medister! 
Bob Dylan i Kina: Lyd, Bob! 
En øh.. ru burhøne. 
Smid mor ned i den romdims. 
“Å, Regner din dåre, gitteret!” Irriteret tiger åd ni drenge rå. 
Sodomit tirrer en af dem med faner: “Er Ritt imod os??” 
Kom at se Vitek! Kurt Ravn var trukket i vest! Amok! 
Giv øl, Øvig! 
Milt, dild, lidt lim. 
One-lineren i Leno. 
Seks nøgne sirener i seng ønskes.
Væk Satan i nat, Ask. Æv! 
O, Beate lod idolet ae Bo! 
Teddy, nyd det! 
Ak, kom ned, Viggo, ned, din gås! Kones åg: Gok den ned, kog gåsen ok, så gnid 
den og giv den mokka. 
Bonsai-kunderne traf du i Korea: “Toyota er OK i udfarten, red nu Kia, snob!” 
Rød ko ni vunder fik sig, Oluf; ulogisk i fred. Nu vi nok dør! 
Voks ud tæt, du skov!
Tre kro-folk lo forkert. 
Ted! Ret gult søle: gammel sne i mumiens lem! Mageløst! Lugter det? 
Et lys i træ, kikært i sylte. 
“Mik, red nu Egil du!” Se ræv tværes ud lige under Kim. 
“Søges: single-elg”. Nisse gøs! 
Udsalg i Netto; otte-ni glas, du! 
Ned røg ret gul nederdel; Anna led: “Reden lugter!” - “Gør den?” 
Tank snaps i spansk nat. 
Træk din buks, skub nidkært.
“Wolf, tis i fagotten!” “Niks”, lo Saddam, “i mad!”, da solskinnet tog af i sit flow.
Ines kører øsen ned i kartotek. Kanin er god og ren i nakke, to trak i dennes ører: 
Øksen i! 
Løg og øl. 
Råhor, fagot og afrohår. 
Syg lakaj slagter ret gal sjakal - GYS! 
OK, Sine, så går grågåsen i sko. 
Rytme + lem = tyr. 
Tina kan IT. 
Konsumerer irere mus nok? 
Ak, ru burka! 
“Dirk, slatne irer (i ental), skrid!” 
Ideel Libero-ble, kære Per. Ækel borebille, Edi. 
Vokser Dennis sin nedre skov? 
Skal vores sæl læsse rovlaks? 
“Træk net tak, Ole!”, lo katten kært. 
En rar Arne. 
En nar: “Elsk evasiv visaveksler, Anne!” 
Løn? Ged gav svag degn øl! 
Læs “Kær frø”; hør “Fræk sæl”.
Nina, knep en kanin!
Høre/se de cremede fede Mercedes’er? Øh... 
Nev Sander Ednas ven?
System-melding: Gnid lemmet, Sys. 
Du, Gravesen, i duo med Sivebæk: salgsfifs! Glaskæbe, vis demo: Udinese var 
Gud! 
E-dur bevæger tre gæve brude. 
Dør Ebbe i Allerød, dør Ella i Ebberød. 
Dam, tango og natmad!

MOK ELSKER PALINDROMER!...

sakset fra www.palindromer.dk

Sær giraf-     
 far i græs
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Torsdag den 9. oktober 12.30-16.30 i Panumbygningen

w

Uddrag af  SUND-info 
nr. 105 - 3. oktober 2008

REKTORBESØG DEN 9. OKTO-
BER MED OPLÆG OG 1 TIME TIL 
SPØRGSMÅL OG DEBAT
Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis 
besøger SUND torsdag den 9. oktober i
forbindelse med fakultetsrunden. Dekanatet opfor-
drer medarbejdere og studerende til at møde op i 
Lundsgaard kl. 9-10.15 og fra rektor og prorektor 
høre om KUs fremtid vedr. forskning, uddannelse og 
administration. Efter det korte oplæg er der afsat 55 
minutter til spørgsmål og debat.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/rektor-
runden08

KARRIEREDAG 9. OKTOBER MED 
I ALT 57 SPECIALER, VIRKSOMH-
EDER OG ORGANISATIONER
Hele 36 medicinske og 1 odontologisk speciale, Ph.d.-
skolen samt yderligere 19 virksomheder og
organisationer har stande, oplæg og informationsma-
teriale til de studerende ved Karrieredagen på
SUND, der i år afvikles torsdag den 9. oktober fra 
kl. 12.30.
Fakultetet har givet undervisningsfri torsdag fra kl. 
12 og forventer at se mellem 500 og 1.000
studerende ved arrangementet, der foregår i de 
store auditorier og i vandrehallen i Panumbygnin-
gen. Det officielle arrangement slutter kl. 16.30, 
hvorefter fakultetet byder på lidt at spise og drikke. 
Også SUNDs medarbejdere er velkomme og kan 
bidrage til arrangementets succes ved at annoncere 
Karrieredagen i forbindelse med forelæsninger og 
undervisning.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_studer-
ende/karrieredag2008/

RUNDT OM CAMPUS
Første bølge af CAMPUS-projektet er stort set over-
stået; kun enkelte ting mangler. Aktiviteterne
handler kun i mindre grad om fortætninger, og 
primært om videreførelse af igangværende
byggeaktiviteter, herunder 5. og 6. sal i Teilumbyg-
ningen, Panumkantinen, proteincentret,
studenterhuset samt forbedring af undervisn-
ingsmiljøet med brug af KUUR-midlerne.
Pt. arbejder CAMPUS-gruppen med følgende ak-
tiviteter:
Projekt 4 omfatter placering af elektronmikroskoperne 
i en core facility i kælderen og ligger i
øjeblikket til myndighedsgodkendelse.
Fakultetets IT-afdeling er midlertidigt flyttet fra 
fakultetsgangen til 1.2.20. IT-afdelingen skal i sidste 
ende havne i 1.2.5, 1.2.7A og 1.2.7B
INF har fået en stor bevilling fra Lundbeck Fonden, 
hvilket har muliggjort etablering af et GMOlaborato-

rium (klassifikation 1 og 2) på 24.3 til den nyansatte 
forsker Jacob B. Sørensen. Laboratoriet forventes at 
stå klar i starten af 2009.
Redigeret af projektleder Gunilla Sommer, guso@sund.
ku.dk

NYANSAT PROFESSOR MICHAEL 
GIVSKOV ER MÅNEDENS PROFIL
Institut for International Sundhed, Immunologi og 
Mikrobiologi, ISIM, fik den 1. september en ny
professor i biomedicinsk mikrobiologi. Professor 
Michael Givskov kommer fra en stilling på
Danmarks Tekniske Universitet, hvorfra han i over ti 
år har arbejdet tæt sammen med Københavns
Universitet om at udvikle nye midler i kampen mod 
kroniske infektioner.
Månedens profil i oktober tegner et portræt af en 
utraditionel forsker, som gennem grundig forskning 
har udviklet et nyt våben mod bakterien Pseudomonas 
aeruginosa.
Se profilen på: http://sund.ku.dk/profilen/michael-
givskov/

TEATERFORESTILLING OM STAM-
CELLER PÅ SUND VED KULTURN-
ATTEN DEN 10. OKTOBER
I anledning af kulturnatten fredag den 10. oktober 
inviterer dekanatet medarbejdere og studerende til en 
teaterforestilling om videnskab. To af vores forskere, 
professor Jens Høiriis Nielsen og ph.d.-studerende 
Louise Gaarn fra Biomedicinsk Institut går på scenen, 
når de sammen med Videnskabsteatret opfører fores-
tillingen ”Stamceller – menneskelige reservedele?”.
Forestillingen, der er gratis for medarbejdere og 
studerende, har spillet for fulde huse over hele landet 
for at skabe dialog og debat om forskningen. Hvad 
tror og forventer forskerne at stamceller kan bruges 
til i fremtiden, hvor langt fremme er forskningen 
og hvilke etiske problemstillinger giver bekymring? 
Videnskabsteaterforestillingen er en blanding af fore-
læsning, teater, dans og musik. Det er en fortælling 
om forskning i stamceller og om perspektiverne for 
stamcelleforskningen. Forestillingen er støttet af 
Videnskabsministeriet og Forskningsrådet for Kultur 
og Kommunikation.
Forestillingen begynder kl. 21 og varer ca. 2 timer. 
I pausen byder vi på lidt knas og lidt læskende til 
ganen. Dørene er åbne fra kl. 20.30. Der er indgang 
fra Blegdamsvej 3b.
Billetter kan afhentes i Informationen i bygning 9 eller 
ved at sende en e-mail mrk ’Kulturnat’ til
vt@videnskabsteatret.dk.

EFTERÅRSVALG 2008 HAR FRIST 
FOR KANDIDATANMELDELSE 
DEN 14. NOVEMBER
Ved Københavns Universitet afholdes oktober til 
december 2008 ordinære valg til repræsentanter 
for de studerende til bestyrelsen, akademiske råd, 

studienævn og ph.d.-udvalg. Valgene afvikles som 
elektronisk valg i kombination med valgbordsvalg.
Frist for kandidatanmeldelse er 14. november. Af-
stemning foregår 3.-11. december og valgresultatet 
offentliggøres den 17. december. De valgte til besty-
relsen og ph.d.-udvalg tiltræder 1. januar 2009, de 
valgte til akademiske råd og studienævn tiltræder 
1. februar 2009.
Oplysninger om valget findes på Valgsekretariatets 
hjemmeside www.ku.dk/valg

SAMMENKOMST DEN 29. OKTO-
BER FOR SUNDS INTERNATION-
ALE STUDERENDE
Fakultetets Internationale Udvalg afholder et fagligt 
og socialt arrangement den 29. oktober 2008 for 
SUNDs ca. 120 internationale prægraduate og mas-
terstuderende samt de danske studerende, der er in-
volveret i internationale aktiviteter. Deltagerne bydes 
velkommen af uddannelsesprodekan Flemming Dela, 
med efterfølgende oplæg ved 3 studerende og debat 
om internationalisering af uddannelserne. Arrange-
mentet afsluttes med klezmer musik af Klezmofobia 
samt et lettere traktement.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Eva Maryl, evma@sund.ku.dk

BEDRE SERVICE FOR POST TIL 
FAKULTETSSEKRETARIATET
Blandt de mange funktioner, som SUNDs Informa-
tion (lokale 9.1.24) varetager, er modtagelse af post 
til Fakultetssekretariatet. Det gælder al papirpost, 
såsom ansøgninger til f.eks. lektorater og
professorater, ph.d.-afhandlinger, anden post fra 
ph.d.-studerende m.v. Informationen udsteder NB
ikke kvittering for modtagelse af post. Der kan 
naturligvis fortsat sendes post til Fakultetssekretari-
atet med Post Danmark. Informationen har åben:
Mandag - torsdag 9:00-15:00
Fredag 9:00-14:00
De studerende bedes fortsat aflevere post i Ekspedi-
tionen i (lokale 9.1.33B) med indgang via
Fakultetssekretariatets højre indgang. Ekspeditionen 
har åben:
Mandag, onsdag, torsdag 9:00-16:00
Tirsdag 10:00 - 16:00
Fredag 9:00-15:00
Der er indgang til Informationen via Fakultetssek-
retariatets venstre indgang lige ved vindeltrappen 
fra forhallen.

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

Præmier: 

Rundtur i helikopter 
med Forsvarets Sund-
hedstjeneste 
Gavekort til Akademisk 
Boghandel

•

•

wKARRIEREDAG FOR ALLE STUDERENDE

- Oplæg i auditorierne

- Stande i vandrehallen 

- Lounge (NY) og buffet

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

STYRENDE ORGANER
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KARRIEREDAG FOR ALLE STUDERENDE

Efterår 2008
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

UGE 41-42

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Tirsdag 7/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch, Medicin
Onsdag 8/10 1900 – 2000  1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf , Medicin
Torsdag 9/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Gro Askgaard, Medicin
Torsdag 9/10 1900 – 2000 1600 – 1900  Malene Esager Liberoth, Medicin
     
Tirsdag 14/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Gro Askgaard, Medicin
Onsdag 15/10 1200 – 1300  1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch, Medicin
Onsdag 15/10 1900 – 2000  1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf , Medicin
Torsdag 16/10 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth, Medicin
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores 
træffetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING

Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder 
Hver tirsdag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl, International
Hver torsdag   1000 – 1200 Eva Maryl, International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det 
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 

10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem.
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem.
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:    Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89   telefonnummer: 35 32 70 91  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk    e-mail: evma@sund.ku.dk    
træffetidslokale er: 9.1.33a    træffetidslokale er: 9.1.27   

OBLIGATORISKE STUD-
IEELEMENTER PÅ BACH-
ELORDELEN
Hvilke krav skal jeg opfylde for at gå 
op til eksaminerne på bachelordelen?
På 2006 ordningen skal du have deltaget i og god-
kendt følgende obligatoriske studieelementer inden 
du kan deltage i eksamen. Du skal være opmærk-
som på at det kan være et krav at der eksaminer 
der er bestået inden du holdsættes eller deltager i 
eksamen. Se i øvrigt studieordningen.
2006-ordningen
1. semester
Eksamen i basal humanbiologi

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i medicinsk kemi

Eksamen i tidlig patient kontakt:
Deltagelse i holdundervisning vedrørende 
tavshedspligt
Deltagelse i tutorlægeundervisningen
Godkendelse af rapport i tidlig patient 
kontakt
Godkendt kursus i førstehjælp

2. semester:
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i organkurset
For biokemidelens vedkommende endvidere 
deltagelse i øvelsesplanlægning og –efter-
behandling

Eksamen i medicinsk genetik
Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i organkurset

Eksamen i sundhedspsykologi
Ingen

3. semester:
Eksamen i bevægeapparatet og nervesystemet

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i organkurset
Gennemført og godkendt dissektionskursus

4. semester:
Eksamen i metodelære

Aflevering og godkendelse af opgaver i viden-
skabsteori og statistik

Eksamen i mave, tarm, lever, hjerte, lunger, ener-
giomsætning og muskler

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i organkurserne

5. semester:
Eksamen i nyrer, endokrinologi og blod

Deltagelse i øvelser og godkendelse af rap-
porter i organkurset

Eksamen i immunologi, almen patologi, samt al-
men farmakologi og toksikologi

Ingen
Bachelorprojekt/OSVAL I

Ingen
6. semester
Integreret eksamen

Deltagelse i de mikrobiologiske grund-
kurser

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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 

LAD NU VÆR’ AT SNYDE!
Medicinstudiet er langt og til tider 
også temmelig hårdt, men det er fordi 
vi skal ud og lave noget der altså 
kræver, at vi kan rigtigt meget. Det 
hjælper snyd altså ikke på! 

Det kan være fristende at forsøge sig på det lave 
gærde, men resultatet er, at man kommer til at 
skulle hoppe over bjerge i forbindelse med studiet 

For at få det på det klarer. Det er altså snyd, 
at…

Skrive under for en anden person, ved frem-
møde til obligatorisk undervisning. 
Skrive under for en anden person, ved aflever-
ing af opgaver og rapporter.
Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse 
kilde og tydeligt markere citater i eksaminer, 
opgaver og rapporter.
Skrive af fra andre studerendes tidligere 
afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter 
i eksaminer, opgaver og rapporter.
Aflevere enslydende opgaver i forbindelse 
med skriftlige opgaver (f.eks. metodelære). 
Samt at medbring udstyr og noter til en skrift-
lig eksamen, som ikke er specifikt angivet 
som tilladte hjælpemidler.

Snyd ved eksaminer og skriftlige opgaver (inkl. 
rapporter på 1.-5. semester) straffes med ud-
skrivning fra universitet! Ved første forseelse er 
udskrivningen et halvt år, og gentagelser kan føre 
til permanent udskrivning.
Og det ville jo være lidt bittert ikke!?
Se desuden eksamensbekendtgørelsen på www.
medicin.ku.dk.

•

•

•

•

•

•

HOLDPLADS OG OBLIGATOR-
ISK UNDERVISNING FOR PRINS 
KNUD
Du skal deltage i den undervisning du har tilmeldt 
dig. Ved udeblivelse fra obligatorisk undervisning 
kan du ikke regne med at få den gentaget, og du 
kan således risikere at  forlænge dit studie. Er 
du på første studieår betyder udeblivelse fra ob-
ligatorisk undervisning, at du ikke kan overholde 
1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk 
er det ikke så svært! Obligatorisk undervisning 
betyder 100 % fremmøde. Har du en GOD grund 
til ikke at møde til obligatorisk undervisning eller 
bliver du syg, så kom ned og snak med en studi-
evejleder hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning kan du ikke få godkendt 
dit kursus, og har du ikke godkendt kursus kan du 
ikke gå til eksamen i det pågældende fag. 
Udeblivelsen betyder i de ”bedste” tilfælde forlæn-
gelse af studiet på et halvt år hvis der er ledige 
pladser på det kursus/semester du mangler at delt-

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

age i…I svære tilfælde kan konsekvensen blive at 
du ikke får en tilbudt en holdplads igen og dermed 
risikerer du at blive udskrevet fra studiet. 
Er du f.eks. på 1. studieår (1. - og 2. semester) er 
konsekvensen af, at du udebliver fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke overholder 1.-årsreglen. 

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OBLIGA-
TORISK UNDERVISNING.

STUDIEVEJLEDNINGEN



6

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 41, 2008
Nu falmer skoven trindt om land, 
og fuglestemmen daler;
nu storken flyver over strand, 
ham følge muntre svaler.

Så er kastanjerne blanke og fine, og træernes blade er 
ved at få nye farver. Efteråret nærmer sig. I næste uge 
holder skolerne efterårsferie, og det gør vi også. Når 
vi vender tilbage i uge 43, er dagen næsten 7 timer 
kortere end ved Sankt Hans, og man kunne måske 
fristes til at flyve sydpå som svalerne for at kunne 
bevare munterheden.

Men man kan jo også blive her i det mørke og kolde 
nord og arbejde på at værdsætte de kontraster, som 
årstiderne bringer. En tid til solbadning og en tid 
til eftertanke. En tid til cykelture og en tid til tesel-
skaber. En tid til kolde øl og en tid til bløde, uldne 
halstørklæder.

Vi ønsker alle et dejligt efterår.

Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenter-
præsten

P.S. Som nævnt i sidste uge holder vi på torsdag aften 
et fælles fremtidsmøde – med gratis spisning! - sam-
men med studerende og ansatte fra studentermenigh-
ederne på KUA og Indre By. Du er meget velkommen, 
hvis du vil være med til at forme fremtiden for det 
folkekirkelige arbejde på Københavns Universitet. 
Kontakt mig for mere info: lotz@adm.ku.dk 

FØLJETON – ES 2008: ”JEG ER 
VEJEN…” 
IV – Enkelhed og kompleksitet

Labyrinter er indviklede og superenkle på samme tid. 
Og man kan gå i dem!
 

I sommer deltog jeg i en international konference 
for studenterpræster og andre ”religious profession-
als”, og i en workshop fik jeg chancen for at gå i en 
labyrint. Det skal lige nævnes, at man på engelsk 
skelner mellem en maze, som man kan blive væk i 
og en labyrint, som kun har én vej til midten og ofte 
den samme vej ud. Her taler vi om den sidste slags; 
den ægte labyrint.

I aulaen på et topmoderne universitet i Tampere, 
Finland blev et særligt bemalet lærred på ca. 10 x 
10 meter rullet ud; en forkølet ghettoblaster spillede 
noget stemningsfuld musik, en dygtig vejleder - Di 
Williams fra Universitet i Edinburgh - forklarede 
ganske kort, hvad det hele gik ud på og - vips! - var 
der skabt et “rum” af ro og fordybelse. Lige udenfor 
kantinen. Til venstre for trappen. Til højre for det 
store auditorium.

Hvem skulle have troet, at det skulle blive en stor 
oplevelse? Ikke noget mysti-fystisk. Ikke noget ån-
deligt hokus-pokus. Bare en super-rar oplevelse af 
for en kort stund at have et enkelt formål: at gå. Ind 
til midten og ud igen. 

Vejen var udstukket. Ingen beslutninger. Ingen 
prioriteringer. Ingen bekymringer. Bare gå i mit 
eget stilfærdige tempo. Tømme hjernen for al dens 
rod. Følge gangenes snoninger til højre og venstre i 
en sikker forvisning om, at jeg nok skulle nå frem til 
målet. Og efter en lille pause, da jeg nåede centrum, 
kunne jeg på samme måde gå ud igen.

Labyrintens gange var tydelige. Der var malet nogle 
sten- (eller kartoffel-!)lignende figurer, som skabte en 
fornemmelse af fasthed og tryghed omkring ruten. Og 
samtidig var gangenes grænser ikke mere faste og be-
stemmende end at det naturligvis var den letteste ting 
i verden forsigtigt at træde til siden, når vi - for vi var 
flere, der gik - mødtes i de relativt smalle gange. 

Sådan kan det at gå en bestemt rute – som man gør 
i en labyrint eller i større skala på en pilgrimsfærd 
– være en befriende oplevelse, og hvis du har fået lyst 

til at prøve på egen hånd kan jeg anbefale et besøg i 
Valbyparken. Her blev der i anledning af Kulturåret 
1996 etableret en klassisk labyrint i sten, og den er 
et perfekt udflugtsmål i efterårsferien. Kontakt mig, 
hvis du vil høre nærmere! 

(Se billeder mv. på studenterpræstens blog: http://ku-
praest.blogspot.com)

Lise Lotz, akademisk medarbejder for 
studenterpræsten

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

OBS! Strikkecafeen holder lukket i uge 42 – altså tors-
dag den 16. oktober - pga. skolernes efterårsferie.

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

Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjem-
mebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling 
af ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. 
Og mere snak. 

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

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.

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

STUDENTERPRÆSTEN STÅR TIL 
RÅDIGHED FOR PERSONLIGE 
SAMTALER

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på 28 75 70 94 
eller pnh@adm.ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94

ÅBNINGSTIDER FOR 
VÅD STUDIESAL 18.01.42

 

Oktober 08

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.

- Ret til ændringer forbeholdes.

8/10 kl. 11-15 CB
10/10 kl. 14-16 AW
14/10 kl. 12-16 AW
16/10 kl. 11-13 KK
20/10 kl. 13-17 AW
21/10 kl. 10-13 KK

22/10 kl. 8-11 KK 12-15 AW
23/10 kl. 12-17 AM
24/10 kl. 8-12 AW
28/10 kl. 15-17 CB

29/10 kl. 10-14 KK 14-17 AM
31/10 kl. 12-16 AW

Vi ses i kælderen.

Mvh studiesalsvagterne
Anne, Kirstine, Anders og Christian

VKO KURSUS I RYG- OG LEDUNDERSØGELSE
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): D. 7. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
 Tilmelding til Jimmy Jørgensen (jijo@sund.ku.dk) senest d. 1. november 2008

BESKRIVELSE
VKO kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-on kursus, hvor 
undersøgelse af ryg og perifere led gennemgås i praksis. 
Undervisning i rygundersøgelse varetages af reumatolog. I vil i grupper på 
to skulle undersøge hinanden. Det betyder, at du skal være klædt på til at 
være afklædt! 
Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af patientinstruktører. 
En Patientinstruktør er en patient, der er certificeret til at kunne undervise 
i ledundersøgelse og i daglig-dagen med gigt. Patientinstruktørerne bruger 
deres eget liv og led som eksempel. Du får derfor mulighed for i mindre grup-
per dels at undersøge led med gigtforandringer, dels høre og tale om at leve 
med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en professionel under-
søgelse af ryg og perifere led samt udvise en professionel tilgang til den 
enkelte patient.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Administrativ medarbejder Jimmy Jørgensen, tlf. 35 45 44 72

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen og reumatolo-
gisk overlæge Karen Lisbeth Faarvang.

STUDIETILBUD
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Privat ekstraundervisning – hot eller not?

Debatmøde for alle studerende 
i Lundsgaard-auditoriet den 5. november kl 16.30.

Har du en mening om det stigende udbud af privat ekstraundervisning på medicinstudiet? Kom til debatmøde med Demokratiske Medicinere den 5. 
november kl 16.30 i Lundsgaard-auditoriet. I debatmødet deltager studieleder for medicinstudiet, lektor, dr. med, Jørgen Olsen, samt Stephan van 
Rensburg, direktør for MANU-kurser A/S – den største udbyder af privatundervisning på medicinstudiet. Kom og hør hvad universitetet mener om privat 
ekstraundervisning og bidrag selv med spørgsmål, ros eller kritik til repræsentanterne for universitetet og MANU. 

Hvad mener du?
Bør vi bare betragte privatundervisningen som et ekstra gode for særligt interesserede studerende? Eller skaber udbyderne af privatundervisning i virke-
ligheden et kunstigt behov, ved at udnytte usikkerheden hos studerende der er bange for at dumpe eksamen? Skyldes behovet for privatundervisning, 
at universitetets undervisning er for dårlig? Lærer studerende reelt noget, de kan bruge på privatkurserne – eller er det bare ”billige tricks”, der hjælper 
til at bestå eksamen? Og er der i øvrigt noget galt med bare, at ville bestå eksamen? Vi håber, at også DU vil komme forbi og give din mening til kende, 
så vi kan få en interessant debat om privatundervisningen.

Hvorfor et debatmøde?
Flere studerende på 1. semester end tidligere tager privat ekstraundervisning – det tyder resultatet af studenterevalueringerne fra 1. semester i hvert 
fald på. Men også på mange andre semestre på medicinstudiet udbydes nu privat ekstraundervisning, primært gennem kursusvirksomheden MANU. 
Mulige årsager kan være, at eksamenerne er blevet vanskeligere, at undervisningen er blevet dårligere, at forventningerne til de studerende er vokset, 
at alkoholindtaget er steget eller måske kan vi give den finansielle krise skylden. Sandheden er imidlertid, at vi reelt ingen informationer har omkring, 
hvorfor flere studerende vælger at supplere deres universitetsuddannelse med eksamensforberedende privatundervisning. 

I Demokratiske Medicinere vil vi derfor gerne sætte fokus på emnet og starte en debat om konsekvenserne af privatundervisningen. Der vil være korte 
oplæg fra studielederen for medicinstudiet, direktøren fra MANU samt studenterrepræsentanter omkring problematikken, og herefter er ordet frit blandt 
alle fremmødte. Det er altså din chance for at rette spørgsmål, ros og kritik til både medicinstudiets ledelse og en repræsentant for udbyderne af pri-
vatundervisning. Vi håber, at mødet kan få flere studerendes holdning til privatundervisningen frem. Er privatundervisningen nødvendig, en luksusvare 
eller brugerbetaling ad bagdøren?

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, der arbejder med en ny måde at drive studenterpolitik på. Ved sidste valg til studienævnet for medicin fik 
Demokratiske Medicinere 3 af de 5 studenterpladser. Vi tror på, at det skal være muligt for alle studerende at få indflydelse på studenterpolitikken – også 
de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk organisation. Samtidig lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med underviser-
repræsentanterne i studienævnet – der opnås langt mere gennem dialog med underviserne end gennem konfrontationer. 

Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel syge/re-eksamen, læseferie, reduktion af arbejdsbyrden på 3. semester, forbedringer af studiets IT-
systemer, større konsekvens af fagenes evalueringer, ekstra hjælpemidler til eksamen på 4./5. semester og en generel styrkelse af studenterdemokratiet. 
Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de medicinstuderendes forhold i pressen og hos politikere i folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-eksamen, der 
udmundede i at vi nu har fået syge/re-eksamen på samtlige semestre fremover. Der mangler altid studerende som har lyst til at være aktive i studenter-
politik, så har du lyst til at være med er du mere end velkommen – uanset om du går på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke have stor politisk erfaring, 
eller oceaner af tid du kan afsætte – det vigtigste er, at du brænder for at forbedre vores alle sammens studie. Kontakt os på mail@DemokratiskMedicin.
dk, hvis du gerne vil være aktiv i Demokratiske Medicinere, eller hvis du har ideer til hvilke sager vi bør arbejde med.

www.DemokratiskMedicin.dk

STUDENTERPOLITIK
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SundRådet
Bliv AKTIV i SundRådet
– Samlestedet for de studer-
ende på SUND!
SundRådet består af en bestyrelse, med studer-
ende fra SUNDs forskellige studier (p.t. medicin, 
odontologi og molekylær biomedicin). Bestyrelsens 
sammensætning afspejler derved foreningens formål, 
som er at samle de studerende på SUND på tværs 
af studieretninger.
Men udover selve bestyrelsen, består SundRådet også 
af DIG, den enkelte studerende på SUND!

SundRådet er en paraplyorganisation for alle basis-
grupper og for størstedelen af fagråd på SUND. Man 
kan indenfor SundRådet således beskæftige sig med 
enten studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenter-
hus, Basisgruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) 
eller studenterpolitik på fakultetsniveau (Studenter-
forum, Akademisk Råd, StudenterRådet ved KU, 
etc.) eller begge, hvis man lyster.

En ny måde at komme frem på!

SundRådet vil tilbyde dig en ny måde at være aktiv 
på:
Vi opfordrer til oprettelsen af forskellige projektori-
enterede udvalg, hvor du, som studerende på SUND, 
kan involvere dig i netop det, der interesserer dig, 
og derigennem være med til at fremme de sociale 
netværk og studiemiljøet på SUND.

Du vil kun komme til at engagere dig i lige præcis 
det område, der netop interesserer dig!
Du kommer derved kun til at arbejde med det, som 
du mener, har relevans for dig, mens SundRådets 
bestyrelse og andre aktive projekter altid vil stå til 
rådighed med råd, hjælp og vejledning.

Ved at lægge størstedelen af SundRådets arbejde ud 
i projektorienterede grupper, håber vi at kunne 
tiltrække lige netop DIG, der som os alle andre er et 
moderne travlt menneske, der kan lide at kunne se 
et mål og få hurtige resultater ud af sine anstren-
gelser, men som ikke har uanede mængder at tid, til 
at binde sig for mere, end man kan overskue. 

Der sker mange ting på SUND og på KU for tiden, 
desværre langt fra alt godt for den almene studer-
ende.
Men nu kan du, som en del af SundRådet, gøre noget 

godt for alle studerende på SUND, ved at være med 
til at forbedre vilkårene.

Derfor: Bliv aktiv i SundRådet! ...fordi 
SUNDs studerende har brug for dig!

Hold øje med SundRådets MOK-side: der vil senere 
på semesteret komme opslag om tilmelding til for-
skellige udvalg.
Og hvis du allerede nu har en sag du brænder 
for (Det nye Studenterhus? Rene toiletter på dit 
studiested? En kantine, der er noget værd? Måske 
en social konkurrence mellem studieretninger eller 
en kæmpe SUND fest? Eller forbedrede læseplads-
forhold og bedre forhold på biblioteket?),
så send et forslag til info@sundraadet.dk, så vi 
straks kan oprette et projekt-udvalg som dine med-
studerende kan deltage i,
med lige netop dig ved roret!

SundRådet er også blandt de foreninger, der af 
dekanatet for nyligt er blevet smidt ud fra Panum.
Vi bor nu i lokale 02.1.101(som vi deler med MR), 
som befinder sig på 1. sal i den gamle sygeplejebolig,
med indgang fra Nørre Alle.
Kommer du forbi, så hils på! Vi er altid glade for 
besøg :)

Hvem er Medicinerrådet (MR)?

Medicinerrådet (MR) er en af de 2 studenterpolitiske 
foreninger på medicinstudiet. Vi varetager alle medicin-
studerendes rettigheder, og vi har pladser i både Stu-
dienævnet 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 – læges-
tudiet 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 sam-
men 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 arbe-
jder sammen på at ensrette medicinstudiet lidt mere i 
de tre byer, så man lettere kan overflyttes fra fx Århus 
til København. Samtidig forsøger vi at udveksle erfa-
ringer, samt få inspiration til, hvordan man kan forbedre 
studiet mest hensigtsmæssigt i Danmark.
Internationalt deltager vi i en række medicinske ud-
dannelseskonferencer hvert år overalt i verdenen. Her 
forsøger vi - i samarbejde med mange andre medicin-
studerende -  bl.a. at etablere nogle retningslinier få 
god medicinsk uddannelse, som beslutningstagerne i 
de forskellige 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 hjemmeside 
(www.mediciner.nu) og i MOK. Du kan også tilmelde dig 
grupperummet ”Mr-aktive” 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. 

INDKALDELSE TIL MEDICINERRÅDETS 
GENERALFORSAMLING (GF)

Forum: Medicinerrådet
Dato:   Torsdag d. 30. oktober 2008
Tid:  16.15
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, 
 (bygning 2.1.102) 
På GF’en vælges MR’s kandidater til studienævnet og 
du har her mulighed for at stemme på dem, du mener, 
skal kæmpe for din sag i studienævnet.

DAGSORDEN:
· Valg af dirigent og referent
· Bestyrelsens beretning
· Beretning fra udvalg og tillidsposter
· Vedtagelse af budget
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse bestående af 5 personer
· Valg af revisor
· Opstilling af kandidater til studienævnet for medicin
· Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og be-
styrelser, herunder Universitetsbogladen og MOKs 
bestyrelse.
· Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
· Eventuelt
Fristen for indkomne forslag er torsdag d. 16. oktober 
2008 kl. 12.00

INVITATION TIL MEDICINERRÅDETS 
FAGRÅDSDAG 

Forum: Medicinerrådet
Dato:  Lørdag d. 18. oktober 2008
Tid:  13.00
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, 1. sal, lok. 102 

Så er det blevet tid til MR’s halvårlige fagrådsdag. På 
fagrådsdagen har vi mere tid end ved de sædvanlige MR-
møder, hvorfor der er tid til at snakke tingene ordentligt 
igennem uden stress. Dagen benytter vi samtidig til at 
hygge os med spisning og fest bagefter. Programmet for 
fagrådsdagen bliver udsendt senere, så hold øje med 
MOK i de næste uger. 

Men har du lyst til at være aktiv i MR eller er du bare 
alment interesseret i studenterpolitik, så er denne dag 
en god chance at lære det hele mere at kende.
Så sæt X i kalenderen.

Hilsner
          Medicinerrådet 

MEDICINERRÅDET
STUDENTERPOLITIK
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DER ER EN SÆRLIG ”ÅND” OVER KLUBBEN, lyder mantraet på 
gangene. Denne torsdag eftermiddag er bordfodboldspillet 
optaget af et slæng andetsemesterstuderende. Lydene af 
den hårde plastikbold, der konstant hamrer frem og tilbage 
på banen, blander sig med en svag ammoniakdunst fra 
herretoilettet. Jeg skynder mig videre helt ind i Studenterk-
lubben. Forskellige studerende hænger ud omkring Store 
Bar og snakker om alting, mens de spiser pizza og læser 
hinandens smser. Rundt omkring sidder læsegrupper i 
dyb koncentration. 
        “Vi vil gerne renovere indretningen. Der skal være bedre 
lys, for i forvejen er der mange der sidder hernede med 
læsegrupper,” fortæller Signe Glargaard passioneret. “Det 
handler om at skabe atmosfære. Grundtanken, som jeg ser 
det, er, at der skal være et cafémiljø, der skal være barmiljø 
til festerne, og et miljø til dagligt til gruppearbejde, fordi 
det i forvejen bruges til det. Lyset er helt forfærdeligt, det 
skal kunne indstilles til forskellige behov. Der har ikke været 
gjort noget ved studenterklubben i 25 år. Der skal males, og 
loftet skal ordnes, og elinstallationerne,” fortsætter Signe, 
mens hun kigger væk fra sine overskrevne papirer over 
alle planerne. En fyr skramler rundt med en kabeltromle 
for at få strøm til sin bærbare computer. Ingen tvivl om at 
hun brænder for sagen. Hendes elegante halstørklæde og 
guldarmbånd er med til at understrege indtrykket af den 
nye, fremadstræbende generation. 
        Ideerne har eksisteret og udviklet sig i fl ere år. Der 
har været mindre projekter om indretningen af klubben, 
men også større planer om at ændre garderobe- og toilet-
faciliteterne, samt brandvejene. Signe er med egne ord den 
person, der samler trådene, i en gruppe på ca. 15 studerende 
der prøver at arbejde med at få klarlagt ideer til projekterne 
omkring klubben, og få dem gennemført. De mødes i 
gruppen hver anden uge og koordinerer arbejdet, og de 
har konsulteret en indretningsarkitekt, samt fakultetets 
driftschef Henrik Kudal. “Vi har også søgt og fået penge 
fra Tuborgfondet og studiemiljøpuljen.” siger hun, “og vi 
har tænkt os også at søge dekanatet.”

FÅ SEKUNDER EFTER JEG HAR TASTET MOBILNUMMERET 
på Anette Studsgaard Pedersen, formand for Sundrådet, 
bliver hendes mobil løftet op til øret. Hun sidder med nogle 
venner og drikker øl, så hun har god tid til et interview. 
Fakultetsdirektør Arnold Boon har for kort tid siden sendt 
hende en mail, hvor han foreslår at Studenterklubben skal 
udbygges med blandt andet toiletfaciliteter og garderobe. 
        “Jeg ser det som en undskyldning, fordi de har behandlet 
os dårligt,” siger Anette, og forklarer at der har været stor 
utilfredshed med den midlertidige fl ytning af basisgrup-
perne til nye lokaler, fordi grupperne fi k et kort varsel. “Du 
må gerne skrive jeg lyder sur,” siger hun og griner samtidigt 
lidt i den anden ende af røret. “Studenterhuset blev forsin-
ket 2 år i forhold til hvad vi først var lovet. Så jeg er ikke så 
naiv længere. Det kan godt være de kommer om et halvt år 
eller en måned og siger til klubben, hov, det havde vi ikke 
råd til alligevel,” siger hun, og tilføjer at hun tager til Mexico 
om to uger, og at hun derfor ikke er der til at “holde dem 
i ørene”. Sundrådet har ikke planer, klubben skal selv ind 
og sige, hvordan det skal være, forklarer hun. 

“BRANDVEJENES BESKAFFENHED,” som Signe Glargaard 
kalder det, er et spørgsmål man tilsyneladende fra klub-
bens side vægter højt. Studenterklubbens lokaler er med 
de nuværende brandveje godkendt til max 300 mennesker. 
Forklaringen på de lange køer til fredagsbar skulle så være, 
at lokalerne må nøjes med at være trekvartfyldte, grundet 
denne begrænsning. Flere mener, at brandvejene ikke må 
ændres, fordi Panum er bygget i en tidstypisk arkitektur 
som hindrer enhver fornyelse. Men andre HG’ere konsta-
terer, at dekanatet har meldt ud, at der er planer om at 
udvide Panum med et nyt tårn, Panumtårnet. Hvis man 
kan lave Panumtårnet, så bør brandvejene i klubben også 
kunne forbedres.
        “Hvis fakultets ledelse er interesseret, så vil klubben 
meget gerne tage det op, og indgå i dialog med dekanatet,” 
siger Signe, der håber at endnu fl ere fra Panum vil bruge 
klubben. Hun lægger vægt på at det ikke må blive et sted 
for en bestemt gruppe af studerende, det skal fortsat være 
for alle. “Det er lidt sådan: Der er mørkt, koldt og klamt og 
musikken spiller. Lige nu er det kun et festlokale.”

DEN LYSE SKJORTE SIDDER STADIG UDMÆRKET, selvom det 
er fredag eftermiddag kl. 15.52. Arnold Boon, fakultetsdi-
rektør, rækker venligt hånden frem og ser nysgerrigt på 
mig. Vi går ind i et mødelokale. “Sagen er,” siger han, “at i 
det oprindelige forslag til et studenterhus skulle bogladen 
fl ytte med, og drive en café. Men caféen i studenterhuset 
bliver ikke til noget. I stedet kan vi gøre noget for Stu-
denterklubben. Det drejer sig om garderobe, toiletter og 
en række andre ting.” Han forklarer, at han har meddelt 
Teknisk Administration, at man påtænker at gå i gang med 
en fornyelse, men der mangler muligvis et par brikker inden 
det er faldet helt på plads. 
        Arnold Boon afviser rygter om at man har overvejet 
at lukke Studenterklubben til gengæld for det nye stu-
denterhus, der snart står færdigt. “Nej, de to ting hænger 
slet ikke sådan sammen. Jeg kunne aldrig drømme om 
at lukke Studenterklubben!” siger han med bestemthed 
i stemmen, hvortil han efter en kort pause tilføjer: “Nej, 
jeg skal nok udtrykke mig på en mere neutral måde. Der 
er ikke planer og der har aldrig været planer om at lukke 
Studenterklubben.” Jeg spørger, hvor han tror rygterne 
stammer fra. Arnold Boon nævner, at fortætning andre 
steder på fakultetet måske har givet utryghed, samt at 
organisationen Horesta sidste år gik i medierne og an-
klagede universiteternes studenterbarer for at forvride 
konkurrencen. “Men Horesta tager fejl, så det er ikke noget 
problem,” slår Arnold Boon fast.
        Fakultetets ledelse vil gerne høre de studerendes 
ønsker på næste møde i det såkaldte byggeudvalg, for “det 
er vigtigt for os at vide, hvordan I gerne vil have det til at 
være”. Arnold Boon ved, at branddøre og nyindretning er 
ønsker der nævnes fra de studerendes side, “men vi skal i 
nærmere dialog med folk fra Studenterklubben,” siger han. 
Han vil ikke sætte tal på hvor mange midler fakultetet er 
villig til at skyde i projektet. Er det i omegnen af 50.000 
kr? “Det er nok noget mere end det,” siger han med et 
spøgende ansigtsudtryk, “men det kommer helt an på 
hvad for nogle konkrete projekter der skal gennemføres, 
og hvad de koster.”

MOK Reportage

What’s Up, Student Club?
Af Simon Krabbe, Freelance Reporter på MOK

Tre spørgsmål til 
Flemming Dela, prodekan

MOK:
Du har selv læst medicin på KU, og blev færdig i 1989. 
Hvornår har du sidst været i Studenterklubben? 

Dela:
For at drikke øl…? Ikke siden jeg blev færdig! Det 
virker lidt “out-of-place” hvis jeg skulle komme der 
nu, specielt uden invitation.

MOK:
Tænk tilbage på 1980’erne, tænk Th atcher og Reagan, 
Blondie og Pink Floyd, lycra, pandebånd, neonfarver 
og crazy solbriller. Hvordan udformede livet i klubben 
sig? Var der en særlig “ånd” over stedet dengang?

Dela:
Der var pionerånd. De første medlemmer af husgrup-
pen var blandt mine studiekammerater, og vi var 
alle enormt begejstrede for at have fået stillet disse 
faciliteter til rådighed. Det forekom næsten ufatteligt. 
Jeg var ikke med i selve husgruppen, men dengang 
var der ikke så mange basisgrupper, så det var meget 
de samme personer som vandrede ind og ud af grup-
perne (medicinerrådet, kommunistiske mediciner, 
holdrepræsentanterne, rusvejledere/overvintergrup-
pen osv.). De første år i studenterklubben var for mig 
præget af fredage fra ca. 15.00 og frem, og temafester, 
hvor især “Blues Brothers-festerne” og revyerne var 
gode. Vi brugte også meget tid på studenterpolitik og 
diverse aktioner. F.eks. er jeg stadig stolt af at være en 
af initiativtagerne til besættelsen af biblioteket. Der 
var en politik som betød, at i biblioteket måtte der ikke 
komme studenter! Kun enkelte udvalgte studenter, 
som skrev afl øsningsopgaver, havde en nøgle, og én af 
dem låste os ind i kælderetagen, samtidig med at nogle 
låsesmede var på vej at skifte låsene på de øvrige døre, 
fordi ledelsen havde fået nys om den igangværende 
“operation”. 

MOK:
Anette Studsgaard Petersen, formand for Sundrådet, 
udtaler at nogen må holde jer i ørene for at forbedrin-
gen af studenterklubben bliver gennemført? 

Dela:
Det er altid godt at blive holdt i ørerne! Både 
dekanat og studenter kan undertiden trænge til det. 
Spørgsmålet er mere hvem der skal holde i hvilke ører! 
Der er mange som holder, og hiver, i mine ører, og de 
er ved at blive lidt lange. 

MOK REPORTAGE M.M.

Farvelæg eventuelt selv...

Side 9 Fasanerne
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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

Få billigt abonnement på Dagens medicin

Forstædernes Bank-aftalen
Forstædernes Bank har opsagt bankaftalen med FADL med virkning fra 1. oktober 
2008. Det betyder, at det ikke længere er muligt at oprette en studiekonto i banken med 
fordelagtige vilkår. FADLs Medlemsfordels Udvalg arbejder intenst med at fi nde en ny 
samarbejdspartner og forhandler i øjeblikket med blandt andet Basisbank og Amager-
banken. 

Opsigelsen af bankaftalen har dog ingen betydning for de medlemmer, der allerede har 
et engagement i Forstædernes Bank, idet det fortsætter uforandret med samme med-
lemsvilkår som altid.

Vidste du at...
du kan få hjælp med spørgsmål vedr. 
overenskomst, arbejdsmiljø på arbejds-
pladsen, barsel eller selvangivelsen. Du 
kan også få tjekket dit ansættelsesbrev, 
sikre feriepenge eller løn, hvis fi rmaet 
går konkurs. 
Kontakt Torben Conrad på telefon: 
3532 7479, send en mail til toc@fadl.dk 
eller kom forbi Torbens kontor på 
Nørre Alle 6, 1. sal. Husk at aftale en 
tid først.

Kommende aktiviteter

 »  16. okt.: Repræsentantskabsmøde

Kurser i Sår & sutur
Der er stadig ledige pladser på 
FADLs Lægevikarkursus i Sår & 
Sutur:

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 
i lokale 1.2.48. Der blev åbnet for 
tilmelding til kurserne på www.
fadl.dk torsdag den 25. september.

Betaling for kurserne skal som 
altid være FADL i hænde SENEST 
7 dage efter tilmeldingsdagen. 

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

Reg.nr: 5470
Kontonummer: 1687135

Husk at oplyse navn, CPR-num-
mer og, hvilket kursus, du har 
tilmeldt dig.

Bliv opdateret i din studietid om relevante emner og nyheder i sundhedssektoren og 
køb et abonnement på Dagens Medicin. Avisen udkommer en gang om ugen hele året 
rundt. Som FADL-medlem er prisen 295,- kr. pr. år. Normalprisen for et års abonne-
ment er 745,- kr.
Send en mail til abonnement@dagensmedicin.dk med navn, adresse og fødselsdato, så 
vil Dagens Medicin komme gennem brevsprækken derhjemme.

Nyt repræsentantskab i FADL
FADL afholdte i sidste uge Generalforsam-
ling, hvor alle medlemmer havde mulighed 
for at møde op og stille spørgsmål til forenin-
gens aktiviteter. Der blev gjort status på kam-
pen mod 4-års-reglen og hovedpunkterne af 
de igangværende lønforhandlinger for FADL-
vagter og lægevikarer blev gennemgået. 

Anden del af mødet handlede om fl ere 
forslag til vedtægtsændringer, hvor det bl.a. 
blev gjort muligt at afholde elektroniske 
valg til Repræsentantskabet, samt nemmere 
adgang for medlemmerne til at skifte Repræ-
sentantskabet ud. 

Der var også en længere diskussion om 
fordeling af holdpuljer for arbejde gennem 
Vagtbureauet, hvor der var stillet forslag 
om at hvert hold skulle have lov til at be-
holde alle tillæg til intern fordeling. Dette 
forslag blev dog nedstemt da Generalfor-
samlingen mente at det ville føre til uens 
rekruttering til de forskellige hold alene 
baseret på løn – og mindre på baggrund af 
det faglige indhold – og at dette ville skade 
arbejdsmulighederne på langt sigt gennem 
Vagtbureauet.

Boom i antallet af aktive
Dagen efter var der frist for opstilling til Re-
præsentantskabet – og det havde 28 personer 
valgt at gøre på samme liste. Det er over 10 
år siden, der sidst har været så mange kandi-
dater til FADLs Repræsentantskab, så det kan 
kun betegnes som en meget positiv udvikling 
for foreningen. 

Da der kun er opstillet en enkelt liste, 
bortfalder det normale brevstemmevalg, og 
nedenstående personer er automatisk valgt 
til Repræsentantskabet:

Repræsentanter:
Morten Andresen
Torben Kjær Nielsen
Jesper Rydberg
Rune Hasselager
Kristian Jauho
Troels Gammeltoft Dolin
Michael Wilhelmsen
Naja Zenius Jespersen
Jannie Hecht Pedersen
Ida Liebe Bentsen
Cæcilie Trier Sørensen
Lærke Kristine Kyhl
Ahmad Jihad Hamada
Bjarne Skjødt Worm

Kristin J Steinthorsdottir
Nis Agerlin Windeløv
Mark Niegsch
Gitte Aabye Sørensen
Mathias Melgaard Hansen
Anders Bech Jørgensen
Benjamin Sneider

Suppleanter:
Kasper Kjær Gasbjerg
Frederik Tebering
Christian Dobrzanski
Asbjørn Hasselager
Johan Stender
Christoffer Calov Jørgensen
Line Engelbrecht Jensen

KREDSFORENINGEN
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NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, TELEFON 
ELLER EMAIL.

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal, 
2200 København N

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 fl eksibelt 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 afl ønnes 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.

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”

Ønsker der yderligere oplysninger kontakt Adm. Spl. 
Astrid R. Bruun på mail ab@fadl.dk eller tlf. 35245408 

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK 
INTENSIV PÅ RH.

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 sammen 
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 bagvagtsordning, 
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 den 13. Oktober 2008
Ansættelsessamtaler afholdes snarest efter ansøgnings-
fristen.

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

LÆGESEKRETÆR SØGES TIL AMAGER 
HOSPITAL
Amager hospital har akut brug for sekretær hjælp til 
akutmedicinsk visitation AMA i oktober og november 
måned.

Dagene det drejer sig om er:
Den 13-14. oktober dagvagt
Den 20-21. oktober aftenvagt
Den 3-4. november dag- og aftenvagt
Den 5-6. november aftenvagt 
Den 7-8.november dag- og aftenvagt
Den 17-18. november aftenvagt
Den 20-21. november aftenvagt

Da det er en travl afdelingen vil det være godt hvis du har 
noget skrive erfaring. I dagvagten sidder man sammen 
med andre, men i aftenvagten er man alene.

Krav:
SPV – kursus
Bestået 4. semester
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgning: Så hurtigt som muligt. Via www.fadlvagt.dk 
– for medlemmer – ledige hold – mærke Amager AMA

•
•

•
•
•

•
•
•

A N N O N C E R
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SPV-HOLD 1505
Kardiologisk afdeling Hvidovre
Aftenvagter

Kardiologisk afd. Hvidovre Hospital søger 2 engagerede 
SPV´er, som har lyst til at arbejde med kardiologiske 
og almen medicinske patienter. Afdelingen modtager 
akutte patienter, der primært indlægges med hjerte 
problemer. 

Vi er et rigtig godt hold på 8 personer, der dækker af-
tenvagter alle ugens 7 dage fra kl. 14-22. Det er en aktiv 
og nogengange travl afd, hvor der er rig mulighed for, 
at blive god til at lægge venflon og tage EKG’er og til at 
se og lære noget om akutte hjertepatienter.
Vi er et socialt hold med super hyggelige holdmøder og 
et godt sammenhold.

Holdet hjælper afd. med:
Modtagelse af akutte patienter med praktiske opgaver 
som værditagning og påsætning af telemetri-over-
vågning. 
EKG-tagning.
Blodprøvetagning og venflon anlæggelse.
Bestilling af kost over Hvidovre kostsystem.
Almene SPV-opgaver.

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

  
Krav: 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist.
Min. kunne tage 4 vagter pr. måned.
Du skal min. have 250 SPV-timer, gerne flere.
Det forventes, at du er på holdet i en længere peri-
ode.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

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

Ansøgningsfrist: Den 17.oktober kl. 10.00. ansøgningen 
sendes via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Ledige 
hold – Mærket ”Hold 1505”.

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 

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

HOLD 1707 LÆGESEKRETÆRVIKAR 
Herlev sygehus

Vi er et velfungerende lægesekretærhold på Herlev Syge-
hus, som dækker flere afdelinger af minimum 3 måneders 
varighed – i øjeblikket er vi på onkologisk, reumatologisk 
og urologisk. Da vi er efterspurgt på sygehuset, søger vi 
nye holdmedlemmer. 
Arbejdet bestå primært i journalskrivning og arkivering, 
men andet forfaldende arbejde kan forekomme.
 
Arbejdstid vil primært være hverdage i dag- og aftenvagt, 
men weekendvagter kan forekomme, hvis man ønsker 
det. Der er stor fleksibilitet i arbejdstiderne, så man selv 
i høj grad kan selv kan bestemme hvornår man ønsker 
at arbejde.
Alle vil modtage oplæring før start.
        
Krav: 

Skal have bestået 3. semester
Minimum 200 SPV timer 
Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne 
flere 
Det forventes, at du er på holdet i en længere peri-
ode
IT kyndig på bruger niveau
Gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV- hold løn

Ansøgningsfrist: Den mandag den 13. oktober 2008 kl. 
10.00 til Vagtbureauet via www.fadl-vagt - København 
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 1707”

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 
eller mail go@fadl.d

NYT SPV-HOLD 1302  HILLERØD 
AKUTAFDELING

Vil du være sikker på at få nogen gode og spændende 
vagter ? -så se her.
Om afdelingen : Den nye Akutafdeling bliver til gennem 
en fusion af skadestue-modtagelse, akut observationsaf-
snit og visitationen. Afdelingen får selvstændig ledelse 
på linje med andre hospitalsafdelinger. Visionen for 
projektet er, at patienten har én indgang på hospitalet, 
når der opstår akut sygdom eller skade. Her sikrer læger 
og sygeplejersker, at patienterne vurderes, stabiliseres 
og får alle relevante undersøgelser, inden de kommer 
op på sengeafdelingerne – eller kan gå hjem igen efter 
endt behandling.                 
Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, arbejdsop-
gaver varierer. Udover almindeligt SPV arbejde, arbejdes 
der også selvstændigt. Du skal derfor kunne bevare overb-
likket i stressede situationer og være aktivt deltagende i 
afdelingens gøremål.
Arbejdstider: Holdet på ca. 24 personer skal kunne 
døgndækkene alle ugens dage. I tilfælde af for få 
ansøgere vil holdet arbejdstider ligge i aften, nat og 
weekender. 

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist
Min. 200 SPV-timer (erfarne SPV´ere vil blive priori-
teret)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn + 2 timers kørselgodtgørelse 

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. oktober  kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Hold 1302”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen på tlf.nr 35245402

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

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 for-
middag til tidlig eftermiddag. Fri hver tirsdag.

Funktion:
Noget sekretærarbejde, telefonpasning og receptionsar-
bejde. Samt blodprøvetagning, EKG, LUF, vortefrysning 
osv.

Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at 
tale med patienterne og må meget gerne have humor-
istisk sans. Du kommer til at arbejde sammen med en 
garvet medarbejder, som behersker alle de ovennævnte 
funktioner.
Nogle dage er du alene på skansen.

Vi planlægger en uges oplæring fra den 12/1-09

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: 1. november 2008 via. www.fadlvagt.
dk for medlemmer -ledige hold - mærke ” Praksis Fre-
deriksberg”

Lægerne Inga Schlosser og Kim Andersen
Finsensvej 3, 1 tv. 2000 Frederiksberg  38888005
k.and@dadlnet.dk

Klinik i Humlebæk søger vikar for lægesekretær

HJÆLP VORES LÆGESEKRETÆR ER 
LANGTIDSSYGEMELDT.

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

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

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

      
Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at 
tale med patienterne og må meget gerne have humor-
istisk sans. Du kommer til at arbejde sammen med en 
garvet medarbejder, som behersker alle de ovennævnte 
funktioner.

Vi regner med, at 2-4 stud. Kunne danne et team og 
fordele arbejdsdagene.

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

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

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
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PRAKSIS PÅ VESTERBRO
Søger en FADL-vagt til at løse sygeplejeop-
gaver.

Almen praksis på Vesterbro, som fungerer som et mini-
lægehus med uddannelseslæger. 

Arbejdstid:
Fast hver mandag fra Kl. 8.30 – 12.30  
         
Vi har i perioder brug for hjælp ved ferier og fravær bl.a. 
har vi brug for hjælp i perioden 24.11 – 5.12.08
Man – tirs - tors og fredag fra kl. 8.30 – 12.30 evt. til 
15.00
Onsdag fra kl. 13.30 – 17.00    

Funktion:
Blodprøvetagning, vaccinationer, tage telefoner osv.
          
Oplæring vil foregå i klinikkens åbningstid når det passer 
dig. Det er vigtigt at du er vant til at tage blodprøver og 
at du er fleksibel. Resten lærer vi dig

Krav:
SPV – kursus
Medlemskab af FADL
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: snarest muligt via. www.fadlvagt.dk for 
medlemmer -ledige hold - mærke ” Praksis Vesterbro”

ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE 
SOM DISPENSAT! 

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

Krav:
Gyldigt akkrediteringskort 

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

Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt
Ansøgning via www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærket ”Tranehaven”

•
•
•

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.

•

•

•

•

•
•
•
•

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING

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

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

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: den mandag 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 

•
•

•
•

•

•
•
•
•

HOLD E, TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 20/10 KL. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk

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

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

VT KURSER (INKL. BVT) EFTERÅR 2008

VAGTBUREAUET
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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 smag-
sprøver 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 idyl-
liske omgivelser med åbensindede medstuderende, 
så tilmeld dig med navn, semester, telefonnum-
mer 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 efter-
middag/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!

GIM inviterer til foredrag om 

OSTEOPATI. 
Tirsdag den 21 oktober kl. 1700-1900 i Store 
Mødesal, Panum

Kom og hør et spændene foredrag med en erfaren 
fysioterapeut og osteopat Jesper Bergstrøm, med 
uddannelse i osteopati fra Belgium.

Jesper har igennem flere år specialiseret sig i 
behandling af ryg, nakke og idrætsskader og 
har været tilknyttet herre ishockeylandsholdet 
(gruppe A). Han er specialist i muskuloskeletal 
terapi, er kendt fra tv 2`s go morgen danmark med 
indslag om ryg, idrætsskader og arbejdsskader. 
Jesper underviser også i Dansk selskab for oste-
opati og manuel terapi.

Oplæg:
- Hvor stammer Osteopati fra og filosofien bag 
dette behandlingssystem  
- Diagnostering, dvs. “hvordan stiller man di-
agnose?”
- Hovedbegreber og tekniker, samt forklaring af 
manuelle, viscerale og kraniosakrale måder at 
arbejde på, så stud.med.’er nogenlunde vil kunne 
forstå det system osteopatere arbejder efter 
- Forskellene fra kiropraktik, som man får tilskud 
til fra sygesikringen
- Kobling med den konventionelle lægeverden:  
Hvornår er det relevant for en læge at henvise til 
uddannede osteopatere og ikke bruge de invasive 
tekniker, som f.eks. nerveblokade?  
- Muligheder for samarbejde
- Tid til spørgsmål 

Godt at vide: Jesper Bergstrøm tager en briks 
med…

Ingen tilmelding kræves, så bare mød op til et 
spændene foredrag.

Med venlig hilsen Gruppen for Integreret 
Medicin (GIM)

SAKS MÅNEDSMØDE 
– 2. tirsdag i hver måned

D. 14. OKTOBER KL 16.15 VI MØDES PÅ KEMIGAN-
GEN
Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab holder 
månedsmøde, og alle er velkomne til at deltage.
Vi evaluerer de afholdte arrangementer og præsenterer de 
kommende arrangementer. Kom gerne, hvis du har et emne 
af kirurgisk interesse, som vi skal tage op i SAKS.

-Mødet vil indledes med et kort foredrag fra Simon (medlem 
af SAKS) om ‘Fascie ruptur’.

SAKS’ ÅRLIGE GENERALFORSAMLING 
afholdes

D. 14. OKTOBER KL 17.15 
lokale vil blive annonceret på www.studkir.dk

På generalforsamlingen vil der ske valg til bestyrelsen, der 
vil blive diskuteret vedtægtsændringer og vi slutter af med 
lidt spiseligt!
Hvis du ønsker indflydelse og medbestemmelse, så mød 
endelig op.

Håber at se så mange som muligt!
Dagsordenen for månedsmøde og generalforsamling kan 
læses på www.studkir.dk
Mvh Sofie Hædersdal
SAKS

  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 Hovedbrand-
station, hvor Akutlægebilen holder til. Her vil 
Jesper Byrdorf bl.a. fortælle om arbejdet ved læge-
bilen og om sin seneste udstationering i Afghani-
stan. Derudover vil vi selvfølgelig se nærmere på 
Akutlægebilen 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 et begrænset antal pladser, der 
fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Information og tilmelding på sats-kbh.dk. 

Der åbnes for tilmelding på SATS hjemme-
side 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 – 19.30

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlem-
mer, og koster 30 kr.

Der forventes en basal forståelse for de anato-
miske 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

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

PIT sender hvert semester medicinstuderende, der har 
bestået 8. semester, på klinisk ophold af 3-6 måneders 
varighed. Opholdet tæller som VKO og kan bruges i forbind-
else med OSVALII-projekt. Vi sender i øjeblikket studerende 
til hospitaler i:
- Indien
- Bolivia
- Kenya
- Uganda
- Tanzania
- Zambia
- Ghana (ny aftale)

Hvis du gerne vil ud at rejse med PIT i efteråret 09, skal 
du være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist 1. no-
vember 2008. 

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

SUNDHED SOM RELI-
GION
Kan sundhed blive til religion 
i stedet for bare sund fornuft? 

Oplæg om sundhedsmani ved psykiater og tidl. medlem 
af Etisk Råd Ellen Kappelgård. 

Tirsdag d. 22/10 kl. 18:00. Før oplægget spiser vi af-
tensmad sammen. Aftenen byder også på bøn, lovsang, 
hygge og kaffe.

Mødested: Ida Järvung, c/o Henrik Juhl, Næstvedgade 
39, 3. tv., 2100 Østerbro.

Pga. aftensmad er tilmelding senest d. 21/10 nødvendig 
på 29934107

Alle er hjerteligt velkomne :-)

BASISGRUPPER

MÅNEDSMØDE I PIPPI 
onsdag d. 8. kl 17 i klubben. 
Er du interesseret i pædiatri så duk op og få 
en sludder med os, og måske blive tilmeldt 
Akutdagene 1. og 2. november med PIPPI. 

Den lækreste basisgruppe på Panum!

PIPPI
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KVINDELIGE LÆGERS 
FORENING Arrangerer møde om:

VOLD MOD SVAGE 
ÆLDRE
Torsdag d. 13.November  2008 kl. 17 - 19
Lille auditorium, Gentofte Hospital,
Niels Andersensvej 65, 2900 Hellerup

Oplægsholder Overlæge dr. med. Jette Ingerslev
Indenfor de sidste tre år har hver tredje blandt svage 
ældre været udsat for vold eller overgreb viser en un-
dersøgelse af 261 patienter på tre geriatriske hospital-
safdelinger i hovedstadsområdet. Der blev spurgt, om 
de indenfor de seneste tre år havde været udsat for vold 
eller overgreb. Det svarede 35,6 procent ja til – altså 
hver tredje. Mange svage ældre i Danmark oplever 
vold og overgreb fra mennesker, der burde passe på 
dem. De, der begår overgrebene, er typisk pårørende, 
sundhedspersonalet eller kriminelle.  
Der burde være nogle, der tog seriøst fat i det. Når 
det ikke sker, skyldes det at vold og overgreb er tabu 
i Danmark. 
Formentlig er det en mindre procent af dem der begår 
overgrebene, der handler brutalt og ufølsomt overfor 
den svage ældre. Resten glemmer snarere i misforstået 
overomsorg at inddrage den ældre og kommer derfor til 
at foretage handlinger, der kan tolkes som overgreb. 
Et overgreb inddrager et offer og en person, der udfører 
overgrebet. Hyppigst er der et afhængighedsforhold, 
der bremser og blokerer for, at offeret er særlig villig til 
at berette om overgrebet. De frygter repressalier.

Efter oplægget serveres en 
forfriskning.

RESERVELÆGE-
VIKAR
Sygehus Thy-Mors

Reservelægevikar - evt. stud.med.
Medicinsk afdeling
Ved medicinsk afdeling Sygehus Thy-Mors er 
en stilling som vikar for reservelæge ledig til 
besættelse pr. 01.11.2008 - 31.01.2009 eller efter 
aftale.
Stillingen indgår i afdelingens forvagtslag, hvor 
tjenesten er tilrettelagt med normaltjeneste med 
efterfølgende vagt på tjenestestedet.
Sygehuset vil være behjælpelig med bolig.
Arbejdstilrettelæggelse: Normaltjeneste samt 
vagt på tjenestestedet – 2 holdsdrift alle ugens 
7 dage.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende over-
enskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til afdelingens ledende overlæge 
– Anne Grete Mikkelsen tlf. 9617 2920

Sygehus Thy-Mors er et røgfrit sygehus.

Ansøgning sendes til:
 Sygehus Thy-Mors
 HR-afdelingen,
 Højtoftevej 2, 
7700 Thisted
 eller via e-mail: hrsygehusthymors@rn.dk. 
Ansøgningsfrist: mandag den 13. oktober 2008 
med morgenposten.
Ansøgning bedes mrk.:”Reservelægevikar" 
medicinsk afd.med. Afdeling”

STELLATE STELLAS 
FORNEMMELSERS FOR SYND 
DEL 21.

Bearnaise baronen på nye eventyr.

Kære dagbog.

Så er der gået endnu en dejlig uge på Panum. Tiden er 
igen fløjet af sted. Læseplanen holder næsten, for som 
det altid sker når man spørger DJ Morten om man har 
læst nok så siger han: ”Det tror jeg ikke.” Jeg er således 
stadig et par sider bagud, men hvad der er jo stadig lidt 
tid til eksamen: Ro på Stella!
Jeg synes faktisk 2. semester er rigtigt spændende. 
At høre om DNA, RNA, Northern-blot, Western-blot, 
Southern-blot og proteiner er lige noget for mig. Det er 
selv livet vi er inde at nærstudere her. Super relevant! 
Watson-Crick har ikke levet forgæves. Det er så vildt, 
at man nærmest kan sige, at jeg næsten må lide af 
Cellulitis!
Mine ekstracurriculære aktiviteter er faktisk stilnet meget 
af, for det eneste jeg dyrker regelmæssigt er møder i 
SYMS. I øjeblikket anvender jeg teknikker til bedre at 
kunne koncentrere mig om studiet, der bl.a.: indebærer 
visualisering, hvilket vil sige at man prøver at forestille 
sig ting og sager. Hos SYMS møder jeg ligesindede. Det 
er derfor virkelig dejligt at komme til disse møder, der 
foregår hver tirsdag i Æserum Stilhed. Jeg kunne dog 
godt ønske mig, at der var møder endnu oftere, men det 
må jeg vist tage en kammeratlig snak med formanden 
for SYMS om under 4 øjne. Her læser vi virkelig igen-
nem og det er virkelig rart for man føler, at man virkelig 
rykker sig rent fagligt…..
Der er dog tid til lidt slinger i valsen, thi det øjeblik alt-
ing bliver for fagligt, der står Stella af. En klog mand 
med visdom a lá Aristoteles*, min far, har engang sagt: 
”man skal følge den gyldne middelvej.” Dette lægger 
mig meget på sinde og giver mig en slags yin/yang 
effekt. I mellem to sider af Genesers beskrivelse af 
blodcellernes udvikling fik jeg således klemt et besøg 
ind nede i fredagsbaren. Det skulle vise sig at blive et 
herligt afbræk i studierne. 
For et par uger siden skrev jeg om en dejlig tur på tør 
studiesal, hvor der var den sødeste og mest kyndige 
studiessalsvagt, der med stor ekspertise præparerede 
mig på bedste vis til alle præparaterne. Jeg gik bl.a. 
ned i klubben for at se om han kunne stille skarpt på 
mig, selvom jeg ikke var HE farvet.. Min første intuition 
var at kigge på dansegulvet, for jeg havde set at han 
var temmelig sportstrænet. I fjernsynet har jeg set, 
hvor veltrænet den kære statsminister frue er blevet af 
at dans, så jeg tænkte det var det mest oplagte sted 
at lede. Desværre for mig var han ikke på dansegulvet 
og overfor mig blev det pointeret, at dansegulvet kun 
var et sted for dem der ikke har råd til at stå i baren. 
Tag den, Stella!
Min jagt fortsatte således, thi jeg måtte møde ham, for 
når hjerterne slår i takt kan følelser blive vakt! Jeg ledte 
ufortrødent videre for han måtte jo være der tænkte jeg. 
Efter længere tids leden var der bingo. Nede bagest i 
klubben var der et sjældent set skue af dejlig mad og 
halløj. Her stod den kære studiesalsvagt. Han var travlt 
optaget med at drikke samt fortære diverse specialiteter, 
heriblandt store mængder Bearnaise sauce, der så ud 
til at være hans livret. Jeg prøvede med mine kvindelige 
fortrin at aflede hans opmærksomhed fra denne herlige 
specialitet. Jeg måtte dog indse, at bearnaisen over-
matchede mig. Vejen til en mands hjerte går gennem 
hans mave. Maven var i dette tilfælde at sammenligne 
med en motorvej, hvor bearnaisesaucen fløj igennem 
med en meget høj fart, som jeg ikke kunne hamle op 
med. Jeg måtte således forlade festivitasen uden stud-
iesalsvagt og med uforrettet sag. Desværre!
En ulykke kommer sjældent alene, hvilket jeg måtte 
sande, for da jeg skulle op at hente mine ting på bib-
lioteket var det selvfølgelig lukket, thi jeg havde glemt 
alt om tid og sted og derfor har jeg været paralyseret 
rent læsemæssigt hele weekenden, hvilket er en mindre 
katastrofe.

Op på hesten igen!

Stella 

*Aristoteles udviklede tanken om den gyldne middelvej. 
Læs mere i den Nikomakæiske Etik.
*Aristoteles udviklede tanken om den gyldne middelvej. 
Læs mere i den Nikomakæiske Etik.

ANATOMIUNDERVISERE SØGES
  Til 1. og 2. semesterhold på Fysioterapeutuddan-
nelsen København.
Vi lægger vægt på, at vores studerende har et højt 
fagligt niveau. I første omgang har vi behov for 
undervisere til 1. semester (modul 2) i følgende 
uger:
Uge 46: 6 timer
Uge 47: 8 timer
Uge 48: 6 timer
Uge 49: 4 timer
Uge 50: 4 timer
Uge 51: 4 timer
Da der er tale om 3 hold, har vi brug for 2-3 un-
dervisere. Efterfølgende vil der være mulighed for 
at få faste hold, da vi også fremadrettet vil have 
behov for flere undervisere i faget. Du skal være 
stud.med. med grundigt kendskab ti l makrosko-
pisk anatomi.
Du skal være på minimum 4. semester eller helst 
på studiets 2. del - og have lyst ti l at undervise 
i bevægeapparatets anatomi på højt niveau for 
engagerede fysioterapeutstuderende. Timeløn-
nen er kr. 437,62 + feriegodtgørelse. Såfremt du 
er interesseret, bedes du snarest muligt kontakte 
Christian Thorsen på chrthorsen@hotmail.com 
eller telefon 20 97 20 42.
Ved hurtig henvendelse vil der være størst mu-
lighed for at placere timerne efter dine ønsker. Du 
vil også hos Christian Thorsen kunne rekvirere en 
detaljeret læseplan for faget.

Den Flerfaglige Professionshøjskole
i Region Hovedstaden
Fysioterapeutuddannelsen
Campus Rådmandsmarken
Sigurdsgade 26, 2200 Kbh. N
WWW.PHRH.DK

ANNONCER & STELLA

STUDENTPRIS
Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicins-
tuderende til at skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) 
inden for gigtområdet. 
Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til 
en reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 12 
måneder efter opgaveeksamen indsende 
- en forside med projektets titel samt dine kontak-
toplysninger (navn, adresse, tlf.nr., e-mail)
- en kopi af karakterbeviset
- indstillingen fra vejlederen
- en kort, let forståelig projektbeskrivelse
- din opgave

En opgave kan kun indsendes én gang med henblik 
på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksami-
nander kan disse dog ansøge om prisen hver for 
sig og skal indstilles enkeltvis.
Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler 
på tlf. 39 77 80 38.
Ansøgning mrk. ”Studenterpris” indsendes i 2 
eksemplarer til
Forskningsrådet
Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
og skal være Gigtforeningen i hænde senest fredag 
den 30. januar 2009
Endvidere skal et eksemplar af opgaven – inkl. den 
korte projektbeskrivelse -  sendes elektronisk til 
forskning@gigtforeningen.dk 
I emne-feltet skrives ”Studenterpris” samt dit 
navn.
Priserne vil blive overrakt ved en reception i 
forbindelse med Gigtforeningens repræsentant-
skabsmøde den 27. maj 2009.

Chokoladesurprise
En passende mængde bacon (ca. 1,5 kg) 
tørsteges til en hvert stykke får en gylden 
sprød skorpe. Sættes herefter til afdrypn-
ing og afkøling.
I bain-marie smeltes 700 gram mørk choko-
lade med lidt smør og fløde. I den smeltede 
chokolade dyppes baconstykkerne enkeltvis og 
sættes herefter til afkøling natten over. 
Nydes med kold lambrusco. Velbekomme.
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LÆGEVIKARIAT:
Medicinsk afdeling i Haderslev 
mangler 2 studentervikarer fra d. 
01.12.08 eller snarest muligt.
Der vil være mulighed for længerevarende ansæt-
telse, hvis der er interesse herfor.
Det akutte behov gælder for december, januar og 
evt. februar måned.
Vi har ikke fået de basislæger, vi havde forventet, 
og samtidig har vi en langtidssyge-melding.
Hvis du er interesseret i et vikariat, vil der være 
mulighed  for dagstjenester, oplæring på under-
søgelsesstue, selvstændig udførelse af arbejdstest, 
dagvagter, journalvagter samt aften-nattevagter.
Du vil få en grundig introduktion til afdelingen, 
inden du deltager i vagterne.
Vi kan anvise bolig til stud.med.priser.  
Hvis der er interesse for en evt. vikaransættelse 
kontakt venligst undertegnede
Ledende overlæge Bente Lyck, mailadr. bente.
lyck@shs.regionsyddanmark.dk, 
tlf. 7427 3534 eller 2181 1052.

TROMMESLAGER 
SØGES TIL PANUM-
BAND.
Vi er et erfarent band som spiller 
festlig rock og pop, og som søger en 
stabil trommeslager. Hvis du har lyst 
til at øve i gratis øvelokale
hver mandag og spille jobs 2-3 
gange i kvartalet vil vi meget gerne 
prøve at spille med dig. Vi er guitar, 
bas, mandlig og kvindelig vokal og 
keyboard.
Skriv til rudjep@gmail.com hvis du er 
interesseret!

FORSØGSPERSONER 
SØGES
 Til deltagelse i et videnskabeligt forsøg på Rig-
shospitalet. 
Vi søger:
 -  Raske mænd, alder 20-35, som ikke tager fast 
medicin 
 -  Dyrker motion regelmæssigt, og ikke ryger
 -  Normal af kropsbygning (BMI 20-25) 
Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en forundersøgelse 
forud for forsøgsdagen. 
Forundersøgelsen 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. 
Den anden dag er selve forsøgsdagen, som varer 
ca. 10 timer. Dagen omfatter bla.: 
• Anlæggelse af katedre (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 ra-
dioaktivt), 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. 
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.

   UGENS 
      FAGLIGE 
        QUIZ
Tak for de mange svar på sidste uges quiz. Vi 
har på redaktionen trukket en heldig vinder 
og lykkens gudinde, Praktikantrissen, har 
trukket denne person:

Anders Peter Skovsen, 13. semester, Nykø-
bing Falster.

Svaret på sidste uges quiz var selvfølgelig:

  Nonner

Læs mere i Medicinsk Kompendium

I denne uge skal I gætte, hvilken bog føl-
gende citat er taget fra. Her kommer det:

”Siden har jeg af en biopat, der er ekspert 
i vitaminer og mineraler, fået at vide, at 
lungerne ifølge kinesisk medicin er sorgens 
organ. Det giver stor mening for mig.”

Svaret mailes til mok@mok.info, skriv quiz i 
emnefeltet, og skriv gerne dit mobilnr. i også, 
så vi nemmere kan kontakte dig.
God fornøjelse.

Hilsen Vikaren / Michael Wilhelmsen

NB:
Det skal i øvrigt meddeles, at der er indtil flere af 
flidspræmierne fra tidligere quizzer, der endnu 
ikke er afhentet!

ANNONCER

STUDENTERKLUBBEN
Kom ned til os i hverdagen og køb specialøl.
I denne måned kører vi med Brooklyn I.P.A og 
Bishops Finger, og vi skifter I.P.A’en ud med en 
ny og spændende øl i næste måned.

Derudover har vi naturligvis gratis kaffe og the 
som sædvanlig og diverse spil som vi låner ud mod 
lån af studiekort.

Normale åbningstider:
Mandag: 11-15
Tirsdag til fredag: 11-17

Kom glad.

FOTOTIDER TIL SCOREBOGEN 
ANNO 2008

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

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

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

Hvis du ikke nåede at få taget billedet, kan 
du møde op på et af de andre angivne tid-
spunkter, så tager vi et billedet, som vi kan 
sætte ind på dit holds ‘holdbilledet’
Du kan også betale ved andre billedetag-
ninger 

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

7. semester
Rul 1: 
21. oktober Teilum
kl. 10: KKA (Glostrup, Herlev, Næstved) 
kl. 11: KKK (Amager, BBH) 
kl. 12: KRH (Rigshospitalet, Frederikberg)

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

Alle basisgrupper er velkomne.

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

Mvh

Scorebogsredaktionen 08’


