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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:

Onsdag: 
  MOK nr 7, årgang 41 udkommer

Torsdag: Strikkecafeen Den Røde Tråd Skt. Hans Torv   
  15:30 - 17:30
  Tromuel i studenterklubben.

Fredag: Tour de france på scenen kl 15:00
  Iains band i studenterklubben 21 - 24
  GIM tager på hyttetur hele weekenden - alle   
  andre tager til 69 timers bar.Lørdag: MOK bar kl 16:00 i lillebar.
  

Søndag: Spilles der fodbold i 2. division øst?! 

  Hvidovre - Næstved kl 15:00
  

Mandag: PMS foredrag kl 16.15 i DAM.
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: CEKU kursus i advanceret genoplivning 16 - 19 

Denne  redaktion

MOK

Denne  redaktionDenne  redaktion
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KENDER DU DENNE MAND?!

Jørgen Olsen (JO) er studieleder, lektor, 
dr.med., ansat på Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin. Han leder en forsknings-
gruppe inden for gastrointestinal mukosa og 
coloncancer, men er lige nu ”studieleder på 
fuld tid, men det vidste jeg godt inden jeg 
sagde ja”. Hvad er agendaen på medicins-
tudiet for tiden? MOK opsøgte Jørgen Olsen 
til et interview.

MOK: Studienævnet skal på næste møde 
vedtage en ny kandidatstudieordning. Er 
det bare et stykke papir, eller hvad tænker 
man på at ændre?

JO: 2000-studieordningen er løbende blevet 
tilrettet med mindre knopskydninger. Det 
er stort set det samme der har kørt. Der er 
tale om småjusteringer, også denne gang. Vi 
lavede et kandidatudvalg i starten af foråret, 
som skulle sikre at de faglige personer 
blev involveret i processen. Det meste er 
uændret, men der er i revi-
sionen fokus på repetition 
afere kliniske færdigheder 
løbende gennem kandidat-
delen. Man ja, det er et 
papir, med målsætninger 
og hvad der ellers står.

MOK: På syvende semester 
har de studerende åbenbart nu fri en måned 
grundet nødplaner og omlægning af rul. 
Noget nyt her?

JO: Der kan forhåbentligt laves garanteret 
skadestueophold for alle, forudsat det kan 
lade sig gøre i rulleplanerne. Måske kan 
man også lave tilbudsundervisning i klinisk 
biokemi og radiologi. På ellevte semester 
skal timerne i IKK [red.: integreret kliniske 
kurser] deles ud på kurserne i oftalmologi og 
dermatologi/venerologi. 

MOK: Skal der mere klinik ind?

JO: Vi skal passe på ikke udelukkende at 
fokusere på hvad I studerende kan, lige når 
I kommer ud. Ti år efter skal I kunne lave 
forskning på internationalt niveau. Man ud-
vikler sine egne 
f æ r d i g h e d e r 
når man står i 
skadestuen, men 
man udvikler 
ikke lægefaget 
som sådan. Det 
er vigtigt med 
træning i videnskabelig og akademisk 
tænkning, så man er rustet til at også at 
videreudvikle sit fag.

MOK: Videnskaben udvikler sig, og sund-
hedsvæsenet udvikler sig. Hvordan sørger 
du for at medicinstudiet følger med tiden? 
Hvad er de største udfordringer?

JO: Vi oplever det for eksempel, når vi skal 
finde klinikpladser på syvende og niende 
semester, på grund af sammenlægninger af 
afdelinger. Men det er etr komplekst stort 
spørgsmål, det er også der, hvor jeg må ud og 
spørge andre folk. F.eks. er 
der mere sammedagskiru-
rgi, hvilket fører til ændret 
behov i uddannelsen. Skal 
der f.eks. stadig være en 
ligelig fordeling i klinik 
mellem kirurgi og medicin, 
passer det til tidens behov? 
Er det nødvendigt med så meget tid på sen-
geafdelinger og ved operationsbordet, svarer 
det til det arbejde læger skal lave? 

Til foråret bliver der sat gang i en proces, 
hvor vi kaster det hele op i luften. Vi skal 
høre fra alle, institutledere, eksamens-
formænd, bachelorudvalget, kandidatudval-
get, og de studerende. Er det sådan det skal 
se ud, eller er strukturen gal, og skal noget 
byttes rundt? Så må vi se hvordan vi kan 
lande det igen. Det er ikke sikkert der kom-
mer til at ske store ændringer, det afhænger 
af de høringssvar, som jeg får. 

MOK: Gør de studerende en forskel?

JO: Studentergruppen 
sætter sig godt ind i 
sagerne, tit har studer-
ende et bedre overblik end 
lærerrepræsentanterne, 
der bedst kender deres 
egne fag. 

MOK: Du nævnte en ny 
udvalgsstruktur, har der været problemer?

JO: Semesterudvalgene har fungeret dårligt 
når det gælder koordination mellem dem og 
studienævnet. Der er nu 
under studienævnet ned-
sat et bachelorudvalg og 
et kandidatudvalg. I disse 
udvalg sidder de semes-
teransvarlige VIP’er [red.: 
videnskabeligt personale] 
sammen med studielederen 
og studenterrepræsentat-
ner, som også er i studienævnet. Der har 
tidligere været problemer, f.eks. når vi har 
diskuteret noget, er faglige personer blevet 
involveret sent, og det bliver fremover nem-
mere. Studielederen skal være med i begge 
udvalg, det giver en tættere kontakt og sikrer 

at vigtige ting ikke går 
hen over hovedet. 

MOK: Sidste  år  var 
der 1.780 ansøgere på 
førsteprioritet, det faldt 
til 1.135 ansøgere her i 
2008. Hvilke konsekven-

ser vil det få? 

JO: Ansøgerantallet på medicin er faldet, 
og det har betydet at karakteren er faldet 
et point. I år kunne folk komme ind med 
8,2  [red.: 9,0 på 13-skalaen]. Ministeren 
har sagt det er en enlig svale, men hvad nu 
hvis det ikke er? Derfor har jeg taget det op 
i studienævnet. 

MOK: Er du bekymret over det nuværende 
karaktersnit?

JO: Med det nuværende gennemsnit er 
man er stadig et intel-
ligent menneske, som er 
studieegnet. Nej, jeg er 
ikke bekymret over det 
nuværende niveau. Men 
vi skal fokusere på at være 
et sted, folk gerne vil søge. 
Vi skal blive ved med at 

luge ud i dårligt evaluerede kurser. Vi skal 
have nogle spændende ting at slå på, bedre 
træning af kliniske færdigheder, såsom f.eks. 
et genoplivningskursus på tolvte semester. 
Noget af forklaringen er, at man har ændret 
adgangskrav til kemi B og matematik A. Man 
er ved at se, om matematik A skal ændres 
igen. Jeg er i øvrigt glad for de svenske stud-
erende, for de giver konkurrence og er med til 
at sikre en højt kvalificeret ansøgerskare. 

MOK: Kemi på første semester har fået 
blandede evalueringer gennem lang tid, 
og studentergruppen i studienævnet er 
utålmodige. Hvorfor er det så svært at lave 
om på?

JO: Jeg ser det skuffende tit. Vi skal uddanne 
læger, men de forskellige faggrupper forstår 
ikke altid lige godt, at de studerende ikke 
skal blive eksperter i lige præcis deres eget 
fag. På den måde kan der være en konflikt 
mellem studieleder og fageksperterne, der 
kan spores lidt rigiditet. Hvis vi skal snakke 
specifikt om kemi på første semester, så har 
vi ændret målbeskrivelsen, og der er skåret 
en øvelsesdag plus tre dobbelttimer. Det 
er svært at gå ud og finde velkvalificerede 
forskningsaktive undervisere til kemi. Man 

kan overveje om kurset kan 
gøres smallere. Ellers kunne 
man tænke i helt andre baner. 
Kunne man integrere det bedre 
med basal humanbiologi? Man 
kan skæve til de indledende 
kapitler i humanbiologi, eller 
cellebiologernes lærebøger. Det 
skal løses så alle bliver tilfredse, 

kursusleder, studienævn og de studerende.

MOK: Dekanatet kom for et år siden med 
udmeldinger om at de ønskede at øge optaget 
på medicin med 100 studerende. Hvad mener 
du om det? Kan man overhovedet finde 
klinikpladser til det?

JO: Hvad mener jeg om det? For mig ville 
det være en udfordring, der skulle løses, 
hvis det blev besluttet. Men det vil være en 
dårlig ting, hvis det går ud over kvaliteten. 
Hvis det kommer op igen, må jeg forholde 
mig til det. Som jeg ser det, bunder det ikke 
i et problem med det nuværende output, at 
der mangler speciallæger.

Simon Krabbe, Freelance reporter
og 
Troels Redaktionsmedlem på MOK

"Med det nuværende 
gennemsnit er man er stadig 
et intelligent menneske, som 
er studieegnet"

"Der kan forhåbentligt laves 
garanteret skadestueophold 
for alle, ..."

"...tit har studerende 
et bedre overblik end 
lærerrepræsentanterne"

"Ti år efter skal I kunne lave forskning 
på internationalt niveau."

"... det ikke i et problem 
med det nuværende 
output, at der mangler 
speciallæger."

INTERVIEW
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PERSONER SØGES TIL FOKUS-
GRUPPE
Kan Lægeforeningen tilbyde mig noget?
Det spørgsmål vil vi også gerne have svar på. Derfor søger vi medicin-
studerende, der er interesserede i at fortælle, hvad der kan gøre 
Lægeforeningen interessant for dem under studiet:

- Karriererådgivning?
- Forskellige former for tilbud?
- Noget helt tredje?
Har du et godt bud, så meld dig til et fokusgruppeinterview og giv 
din mening til kende.

Hvem kan deltage?
Vi stiller ikke særlige krav til din deltagelse - du skal blot have idéer 
og tanker om, hvad Lægeforeningen kunne tilbyde de medicinstuder-
ende under deres uddannelse. Vi sammensætter fokusgruppen, så et 
bredt udvalg af studerende fra forskellige semestre og universiteter 
er repræsenterede.

Som tak for din hjælp betaler vi for transport og forplejning i forbin-
delse med mødet i fokusgruppen, og dagen afsluttes med middag.

Tilmelding skal ske senest mandag den 3. november 2008. Fokus-
gruppeinterviewene forventes afholdt i uge 47.
Tilmelding til: Sekretær i Lægeforeningens uddannelsessekretariat 
Susanne Barnewitz på mail: sb@dadl.dk mrkt: ”Deltagelse i Fokus-
gruppe”. 

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!

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Efterår 2008 Uge 43-44

Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder  
Tirsdag 21/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch 

Onsdag 22/10 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin Viktoria Eklöf
Torsdag 23/10 1000 – 1200  0800 – 1000 Gro Askgaard
Torsdag 23/10 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth
Tirsdag 28/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus Carter-Storch
Tirsdag 28/10 1900 – 2000  1600 – 1900 Gro Askgaard
Onsdag 29/10 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 30/10 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene Esager Liberoth 

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten 
af vores træffetid for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
 

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder  
Hver tirsdag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl 
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl 
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunk-
tet 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            

Eksamen + Host Host = Sygemelding?
Det er vigtigt du husker at framelde dig eksamen rettidigt hvis du 
bliver syg. Ellers vil det komme til at tælle som et eksamensforsøg. 
Her kan du læse hvornår og hvordan du sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, sygemelder du dig ved 
at ringe til eksamenskontoret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. 
Herefter skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og aflevere 
den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter eksamen. Lægeerklærin-
gen skal indeholde lægens ydernummer og stempel, ellers er den ikke 
gyldig. Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du gøre det 
i uge 8-9 ved vintereksamen og uge 33-34 ved sommereksamen via 
punkt.ku.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske eksamen, sygemelder 
du dig ved at ringe både til eksamenskontoret og til eksamensstedet/
afdelingen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerklæringen 
skal afleveres i ekspeditionen senest 3 hverdage efter eksamen og 
indeholde lægens ydernummer og stempel.

Obligatoriske studieelementer på 
kandidatdelen (studieordningen af 
2000)

For at kunne deltage i eksamen, er det en velkendt 
sag at du ofte skal havde bestået visse kurser eller 
øvelser. På kandidatdelen gælder det ofte kliniske 
ophold eller udfyldelse af en logbog. Men hvad kræves 
der egentligt af dig som studerende?

Kliniske ophold
På kliniske ophold er der fremmøde svarende 
til fuldtidsarbejde. Ingen 80 % fremmøde regler! 
Husk det er tutor der beslutter om ovenstående er 
opfyldt. 
For at et klinisk ophold bliver registreret kræves 
det, at tutor på afdelingen godkender dit ophold ved 
at underskrive kursusblanketten. Dette gør tutor 
ud fra, om opholdet har været tilfredsstillende mht. 
fremmøde og kundskaber. 
Gør tutor opmærksom på, eller fornemmer du, at 
der kunne være optræk til, at dit ophold ikke bliver 
godkendt, er det bedst hvis man i så vid udstrækning 
som muligt kan dokumentere sit fremmøde. Det kan 
f.eks. være ved underskrift fra den læge man følger de 
enkelte dage. Kundskaber (kontakt til pt., samarbejde 
med øvrige personale etc.) er svære at dokumentere, 
og den generelle opfordring er derfor at holde kontakt 
til tutor og forhøre sig om hvordan han/hun mener 
det går. Således undgås misforståelser. Du har krav 
på, at der bliver holdt relativt hyppige møder, samt 
midtvejsevalueringer med tutor. 

Vælger tutor ikke at godkende et ophold, kan den 
studerende klage over tutors afgørelse. Dette gøres 
skriftligt til Studienævnet. Herefter vil Studienævnet 
beslutte hvorledes sagen skal behandles, ofte vil 
tutor blive afkrævet en skriftlig redegørelse for 
beslutningen. 
Har man personlige problemer i forhold til tutor 
eller har tutor udfyldt sin rolle utilstrækkeligt, kan 
der tages kontakt til studieadministrationen eller 
klinikledelsen. Det anbefales dog altid, at der tages 
kontakt til tutor direkte mhp. på en løsning før end 
dette gøres.

Logbog
Logbogens formål er at dokumentere at den studer-
ende under sit ophold opnår en række konkrete kom-
petencer. Logbogen godkendes ved tutors underskrift 
på kursusblanketten. Alle kompetencer skal være 
gennemført før end tutor kan godkende logbogen. 
Det er tutors ansvar at de studerende får mulighed 
for at lære de nævnte kompetencer. 

Holdplads og obligatorisk undervisning for prins 
Knud

Du skal deltage i den undervisning du har tilmeldt dig. Ved udebliv-
else 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 obligatorisk 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 studievejleder 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. Ude-
bliver 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 forlængelse af studiet 
på et halvt år hvis der er ledige pladser på det kursus/semester du 
mangler at deltage 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 OBLIGATORISK UNDER-
VISNING.

Eksamen er lige om 
hjørnet…
Se hvornår du skal til eksamen og 
læs om de mange regler.

Eksamenskontoret har fået en 
særlig hjemmeside kun for medicin-
studiet. Adressen er www.medicin.
ku.dk/eksamen. Herfra kan man 
hente eksamensplanen for dette se-
mester. Der er desuden links til ret-
tevejledninger, klagevejledninger, 
sygemelding og meget andet vigtig 
information om eksamen.
Husk afmelding skal ske senest 7 
hverdage inden eksamen!

De enkelte semestres obligator-
iske studieelementer
7. semester
Kursus i blodtypeserologi.
Klinisk kursus i patologi.
Kursus i klinisk undersøgelseste-
knik.
Klinisk kursus i medicin og kiru-
rgi.
(kun de 3 sidste er en del af log-
bogen)

8. semester
Skriftlige opgaver i videnskab-
steori.

9. semester
Kursus i Medicinsk Sociologi.
Klinisk kursus i medicin og kiru-
rgi.
Klinisk kursus i anæstesiologi.

10. semester
Kliniktimer i socialmedicin.
Klinisk kursus i psykiatri.
Klinisk kursus i neurologi eller 
Klinisk kursus i neurokirurgi.

11. semester
Valgfri kurser og ophold (VKO).

12. semester
Klinisk kursus i pædiatri.
Klinisk kursus i gynækologi og 
obstetrik.
Klinisk kursus i almen medicin.

ANNONCER
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HJÆLP!!.....BYT AF 
KLINISK BASISUDDAN-
NELSE.
Haves: Klinisk basisuddannelse i Holstebro fælles 
akutmodtagelse + almen praksis i Lemvig kom-
mune, start 1. maj 2009.

Ønskes: Klinisk basisuddannelse på Sjælland.

Jeg har en søn på 2 år og en mand med arbejde i 
København, og er derfor meget interesseret i en 
klinisk basisuddannelse, der er placeret indenfor 
pendlingsafstand af København. 

Kontakt Rebecca 50901389 
Rebecca_Smitt@yahoo.dk

LÆGEVIKARHOLD PÅ BIS-
PEBJERG PSYKIATRISK 
SKADESTUE SØGER NYE 
HOLDMEDLEMMER.

Velfungerende lægevikarhold på bispebjerg hospi-
tals psykiatriske skadestue søger 3 nye medlemmer 
pr. 1.nov og 1. dec. 2008.
Vi dækker aften-nat (16.00-08.30) hele året sam-
men med en psykiatrisk forvagt. Man tager 2 vagter 
og 2 standbyvagter hver måned. Der er to lønnede 
følgevagter samt lønnet introforløb. 
Absolut krav: Bestået 10. sem psykiatri/neuro 
eksamen. 

Løn i følge yngre lægers overenskomst. (god løn)
Hvis interesseret kontakt hurtigst muligt holdfor-
mand Anne-Christine Huth og send CV, bevis for 
bestået 10. sem eksamen, cpr.nr og personlige info. 
til Ovl. Poul-Erik Carlsen
mail: annechristinehuth@hotmail.com, pec01@bbh.
regionh.dkANDEL TIL SALG I LYNGBY

 
I god og veldrevet andelsforening med fredelig be-
liggenhed - kun få min. gang fra den skønne natur 
ved Bagsværd Sø og 5 min. på cykel til det centrale 
Lyngby, sælges denne veldisponerede 2 værelses 
andelslejlighed på 71 m2. Lejligheden indeholder: 
Nyere badeværelse og god separat bruseplads, 
nydeligt lyst nyere køkken, stort soveværelse, der 
er 1 stor stue ( hvor der er mulighed for at sætte 
en væg op - så der kan blive et ekstra værelse). 
Lejligheden er i pæn stand og indflytningsklar.
 
Andel: 1.200.000 kr., lav boligafgift på 2.446 kr. 
(3.245 kr. med antenne (stor TDC-pakke), aconto 
varme og fri vask/tørring) 
 
Kontakt venligst 
Jakob Løndsmann på 2022 1710 
eller på londsmann@gmail.com

PRÆGRADUAT 
FORSKNINGSÅR 
I PÆDIATRI
Du inviteres til ansættelse som forskningsstudent 
på Dansk BørneAstmaCenter (www.dbac.dk)
 med henblik på implementering af en ny metode 
til diagnostik af astma hos børn. Metoden er en 
”elektronisk næse” der måler flygtige gasser i 
udåndingsluften. 
Omdrejningspunktet på DBAC er COPSAC – Co-
penhagen Prospective Study on Asthma in Child-
hood – et kohortestudie, hvor vi følger ca. 400 børn 
med fokus på astma og allergi. Børnene er i dag 
mellem 7 og 10 år (www.copsac.com).  Du kan også 
finde os på Facebook under copsac. 

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstu-
derende. Forskningsåret indebærer et års orlov, 
hvor man tager del i det daglige arbejde i vores 
kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du kan få mere informa-
tion om reglerne for forskningsår på www.sund.
ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med 
børn, gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, samt få anledning til at 
deltage i videnskabelig publikation, og forberede 
eget PhD studium. Du vil endvidere indgå i et 
energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor 
dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 8.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2009.
Yderligere information fås ved henvendelse til 
PhD-studerende Klaus Bønnelykke på telefon 
3977 7360.
E-mail ansøgning senest 15. november på 
bisgaard@copsac.dk
Hans Bisgaard, Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

KBU-BYT?
Jeg står i den møghamrende uheldige situation, 
at jeg med mit nummer måtte vælge Grindsted 
Sygehus (Billund Kommune), intern og almen 
medicin, med start 1. marts 2009. Jeg har et barn 
på 14 måneder og endnu et på vej, min mand har 
job i København og kan ikke bare finde nyt job i 
et yderområde. Det er nærmest umuligt for vores 
familie på 4 at flytte fra København til Jylland 
og få en hverdag til at fungere, så jeg er desperat 
efter at finde en venlig sjæl, som vil bytte med et 
forløb i Storkøbenhavn/Region Hovedstaden. Hvis 
du mener, du på nogen måde kan hjælpe mig, må 
du meget gerne kontakte mig på

Tlf. 29650059 eller s_pette@yahoo.dk. 
Hilsen Mette

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

256 SIDER 
KR. 248,- 

(VEJL.)

PRAKTISK 

KLINISK 
SMERTEBEHANDLING 

2. UDG.

UDKOMMER 
NOVEMBER 

2008
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 43, 2008

Det er nu officielt efterår. Vi er tilbage på kontoret, og 
du er som altid velkommen til at komme forbi for en 
snak, en chokoladebønne eller et lille pusterum.

Jeg vil i dag gøre lidt reklame for tilbud arrangeret 
af vores kollegaer i Indre By og på Amager. På ons-
dag kl. 15.15 kan du deltage i studiekredsen ”Er 
religion opium for folket?” med studenterpræsten på 
KUA, Birgitte Kvist Poulsen og på torsdag kan du 
få ” Historie on location: Den mystiske indskrift på 
Frue Plads” med folkene fra Indre By. Check vores 
kalender for nærmere info: www.sund.ku.dk 

God fornøjelse!
Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenter-
præsten

Føljeton – ES 2008: ”Jeg er vejen…” 
V – My Way

I min studietid var Frank Sinatras version af Paul 
Ankas sang ”My Way” et stort hit. Den var næsten 
altid med til festerne.  På en studietur til det tidligere 
Østtyskland (i Martin Luthers fodspor) i 1988 
lykkedes det os, at få det polsk 3mandsorkester, der 
spillede i natklubben på vores hotel i Leipzig til at 
spille sangen. Og så dansede vi rundt og skrålede 
med på ”My Way”. 

Det kan jo virke lidt parodisk at vi kollektivt fejrede 
denne hyldest til individualismen og enerens heroiske 
bekendelse. På den anden side kan man jo synge ”My 
Way” på sin egen måde. Det er der mange, der har 
gjort.  Hvad der derimod stadig synes at være et para-
doks i vores moderne liv, er det at vi holder individu-
alismens ideal højt. At gøre tingene på sin egen måde 
giver respekt. Og på den anden side lader os ensrette. 
Samfundet bliver mere og mere ensrettet, f.eks. er 
det der før var et universitetsstudium udartet til en 
skole, hvor alle skal kunne det samme. 

Selvfølgelig har vi alle vores eget liv og vores egen vej, 
også selvom den i det ydre ligner mange andres. Hvad 
der nu endnu mere synes at blive en belastning for de 
fleste, er kravet om at ens vej skal være succesfuld.  
Hvis man er i tvivl om, hvad succes er og hvordan 
man opnår den, så står der en hær af coaches klar 
med opskrifter og gode vink. 

Tilsyneladende er der ikke mange, som spørger, hvor 
kravet om at være en succes kommer fra. Det kan ikke 
være fra Frank Sinatra og ”My Way”, for den sang 
handlede mere om at stå ved det man havde gjort. 
Den var tilbageskuende på det liv, som havde været. 
Det kan ikke være fra den folkekirkelige kristendom, 
for her kan man ikke gøre sig fortjent til frelsen ved 
gode gerninger. Men det er - indrømmet - svært at 
fatte, at frelsen, det gode liv, lykken ikke kommer i 
kraft af vores anstrengelser og gode viljer. Men først 
når man giver slip, så breder vejen sig ud. 

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

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

Der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, 
hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, 
langsomme, 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 (tirs-
dag 12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på 28 75 
70 94 eller pnh@adm.ku.dk 
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.
www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94

Program for seminar 
OM LIVETS MANGFOLDIGHED 
samt offentlig premiere på MIKALA KROGHS 
FILM: ALT ER RELATIVT.

Tid og Sted: Mandag d 10.11 kl 12,15 – 17. Dam 
Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3
Arrangører: Enheden for Medicinsk Kvinde- og 
Kønsforskning, KU og CPHDOX

Kl 12,15- 14,30 Om livets mangfoldighed – set fra 
forskningsprojekter:
Kl 12,15 Velkomst
Kl 12,20 Nanna Hasle Bak, Laura Toftegaard Ped-
ersen, Birgit Petersson: Et mangfoldigt studieliv? 
Om en undersøgelse af studerende fra Københavns 
Universitet.
Kl 12,35 Laura Toftegaard Pedersen, Nanna 
Hasle Bak, Birgit Petersson: Kønsstereotypier 
– resultater fra en undersøgelse blandt studerende 
fra Københavns Universitet 
Kl 12,50 Maria Søe Mattsson, Signe Stelling Risom, 
Birgit Petersson: Mænd spiser kød, kvinder grønt-
sager – om køn og kost blandt studerende.
Kl 13,00 Pause
Kl 13,15 Anne Maj Christensen, Birgit Petersson: 
Når arbejdet kommer før helbredet – stress hos 
mandlige og kvindelige læger.
Kl 13,35 Merete Laubjerg, Birgit Petersson: 
Aspekter af reproduktion fra en global folkesund-
hedsvidenskabelig indfaldsvinkel.
Kl 13,55 Barbara Ann Barrett, John Brodersen, 
Birgit Petersson: Fosterdiagnostik, mangfoldighed 
og moralske dilemmaer. 
Kl 14,10  Margrethe Silberschmidt: Seksuel og 
reproduktiv sundhed – ud fra informaternes egen 
virkelighed i en afrikansk kontekst. 
Kl   14,30 Pause
Kl 15,00  Mikala Krogh introducerer sin film: Alt 
er relativt 
Kl 15,10 Filmen: Alt er relativt  

For yderligere oplysninger om filmen se http://www.
cphdox.dk/d1/fa.lasso?n=856  -  
Filmen varer 75 minutter

Alle interesserede er velkomne 
både til seminar og film – eller en 
af delene

Kontakt om dagen via B.Petersson@pubhealth.
ku.dk

Alumneforeningen Kubulus 
inviterer til 
KARRIEREBØRS 
6. NOVEMBER

Find inspiration til din fremtidige 
karriere på Kubulus´ Karrierebørs 
eller bliv mere afklaret i forhold til 
din fremtidige jobsituation.

På karrierebørsen kan du møde interessant og 
udviklingsorienterede private virksomheder samt 
offentlige institutioner. Du får lejlighed til at tage 
en personlig og uformel snak med de forskellige 
virksomhedsrepræsentanter – også om special-
epladser, studiejob og praktikforhold. DM/MA og 
DJØF står klar til at lave et lyn-check af dit c.v. – så 
husk c.v.-et. Du kan også høre relevante oplæg om 
karriereudvikling ved DM/MA og DJØF.

Se program og tilmeld dig på: http://alumni.ku.dk/
karrierebors08/

Tid: Torsdag 6. november 2008 kl. 12:30 – 17:00
Sted: Københavns Universitet, Festsalen, Frue 
Plads.
Arrangør: Alumneforeningen Kubulus på Køben-
havns Universitet.

Kom til 
INFORMATIONSMØDE FOR 
KANDIDATSTUDERENDE 
om Kubulus´ mentorprogram 2009

Er du kandidatstuderende, og vil du gerne rustes 
til dit møde med arbejdsmarkedet? Så er Kubulus´ 
mentorprogram en mulighed for dig.
I mentorprogrammet kan du få sparring på dine 
karriereplaner fra en erfaren person med fuld fart 
på karrieren. Du kan ansøge om en personlig men-
tor blandt cirka 25 private virksomheder, offentlige 
institutioner og NGO´er.

Mentorprogrammet organiseres af alumnefore-
ningen Kubulus og er åbent for alle kandidats-
tuderende på Københavns Universitet. Næste 
ansøgningsrunde går snart i gang, og derfor holder 
Kubulus informationsmøder for de kandidatstud-
erende, der gerne vil høre mere om mulighederne 
for dem i programmet.

Tilmeld dig informationsmødet for NAT, LIFE, 
FARMA og SUND: http://alumni.ku.dk/mentor-
program/informationsmoeder_2008/

Tid: Mandag 3. november 2008 kl. 15:15 – 16:15
Sted: Geocenter, Øster Voldgade 10, Auditorium B
Arrangør: Alumneforeningen Kubulus på Køben-
havns Universitet

Et historisk perspektiv på sundhed og 
sygdom og på sygdomsbehandleres og 
patienters roller gennem tiden.  

VKO KURSUS FOR 
MEDICINSTUDERENDE 
JANUAR 2009
ved Medicinsk Museion

Fortrinsvis for studerende på 10. og 11. semester. 

Underviser: Ekstern lektor cand. phil., ph.d. Lars 
Ole Andersen. Tlf: 43282306 eller 20715654 (pri-
vat). E-mail: lars_ole_andersen@hotmail.com

Kurset er en introduktion til et historisk og 
humanistisk perspektiv på medicinen. Dels gen-
nemgås medicinens historiske udvikling i store 
træk fra antikken til i dag, dels præsenteres en 
række eksempler på skæringspunkter mellem 
medicin, idehistorie, psykologi og religion. Kurset 
er VKO-godkendt.

Fredage og onsdage i januar 2009, fra fredag 2. 
- fredag 30. januar, kl. 8.15 - 10.00

Tilmelding senest 1. december 2008 til administra-
tor Carsetn Holt, Medicinsk Museion, Fredericia-
gade 18, 1310 Kbh. K, tlf: 3532 3802 (kl. 10-14), 
e-mail: holt@sund.ku.dk Kurset tæller som 4 uger. 
Studerende pr. hold: min. 5, max. 15

En detaljeret undervisningsplan findes på 
Medicinsk Museions hjemmeside www.museion.
ku.dk under undervisningstilbud.

STUDIETILBUD
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GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god mulighed for at forberede sig til det klini-
ske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen 
på 12. semester, og til at genopfriske fær-
dighederne inden et lægevikariat eller turnus.

OSKE OG AKUT PT!
Så kører de sidste 4 kurser før OSKE og AKUT 
PT, der er kursus 18 pladser på kombi-kursus 
og 3x6 pladser på genoplivning. Ring og hør 
om der  stadig er ledige pladser.

NYT OM TILMELDING
For at undgå aflysninger i sidste øjeblik skal 
tilmelding nu ske 7 dage før kursusdag. 
Senest 3 dage før kursusdag vil du få at vide 
hvis dit kursus er aflyst. Du er selvfølgelig 
stadig velkommen til at ringe og høre om der er 
pladser tilbage på kurserne, selvom tilmeldings-
fristen er overskredet.
Du kan i øvrigt tilmelde dig kurser pr. mail på: 
ceku@rh.regionh.dk 
Husk at skrive: Navn, semester og klinikudvalg. 

TILMELDING
Tilmelding 7 dage før kursusdag er påkrævet til 
alle kurser og kan ske på telefon: 35 45 54 08 
eller på: ceku@rh.regionh.dk.
Sted: Center for Klinisk uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke 
kan komme. Hvis du udebliver uden at melde 
afbud, har du karantæne for deltagelse i de 
gratis aftenkurser på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer 
og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-

trationsanalgesi og materialevalg, suturering på 
fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende sutur 
og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersøgelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og 
henvender sig derfor primært til studerende som 
er i begyndelsen af deres første kliniske ophold, 
til 6. sem studerende med særlig interesse eller 
som brush up for andre. Kurset indeholder:  
Introduktion til journalens opbygning, gennem-
gang og træning i anamneseoptagelse samt den 
objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neurolo-
giske undersøgelse samt demonstration af teknik 
og diverse håndgreb, indøvelse af systematik i 
neurologisk undersøgelse, træning i nogle af de 
vigtige undersøgelser på hinanden, mulighed for 
at bruge den indlærte undersøgelses teknik på 
rigtige patienter samt se eventuelle patologiske 
fund.

OBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn 
til patienterne tilmelding af mindst 6 studerende.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af bas-
al og avanceret genoplivning inkl. rytmegenken-
delse, defibrillering og medicinering efter gæl-
dende europæiske standarder, intensiv træning 
i praktisk basal og avanceret genoplivning på 
realistiske fantomer, træning i teamlederfunk-
tionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

CeKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

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 vare-
tages af patientinstruktører. En Patientinstruktør 
er en patient, der er certificeret til at kunne under-
vise i ledundersøgelse og i daglig-dagen med gigt. 
Patientinstruktørerne bruger deres eget liv og led 
som eksempel. Du får derfor mulighed for i mindre 
grupper dels at undersøge led med gigtforandring-
er, dels høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre 
en professionel undersøgelse 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 reumatologisk overlæge Karen 
Lisbeth Faarvang.

Avanceret sutur-
kursus (6 pladser)
Nyt udvidet su-
turkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge 
Martin Glud fra plastikkirurgisk afdeling 
på Rigshospitalet. Der vil blive undervist 
i forskellige avancerede suturteknikker og 
lokalanalgesi. Kurset er tænkt til alle jer der 
interesserer jer for suturteknik ud over den 
basale teknik der undervises i på 7 semester.

Oktober  Teknisk Assistent: Demonstrator:
22. 15 - 19 Chris�na  -
27. 16 - 20 S�ne  -

November     
07. 16 - 20 Irfan  -
10. 13 - 17 Chris�na  -
14. 13 - 17 S�ne  -
18. 16 - 20 Irfan  -
21. 13 - 19 S�ne  Mar�n 12-14
25. 13 - 19 Irfan  Jon 16-19
27. 8 - 14 Chris�na  Mar�n 12-14

December  Teknisk Assistent: Demonstrator: 
01. 12 - 20 S�ne  Mar�n 12-14
04. 8 - 14 Chris�na  Mar�n 12-14
08. 12 - 18 Irfan  Mar�n 12-14
09. 15 - 21 S�ne  Jon 16-19
11. 11 - 17 Irfan  Mar�n 15-17
15. 14 - 20 S�ne  Jon 16-20
16. 10 - 18 S�ne  Mar�n 10-16 Jon 16-18

17.  2. Sem Spotprøve 

Januar      
05. 12 - 16 Chris�na  Mar�n 12-16
13. 14 - 18 Irfan  Jon 14-18

15.  2. Sem Spot reeksamen

STUDIETILBUD



8
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

A N N O N C E R

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 3,5 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 26. 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 3. november 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

1607
STIKKERHOLD PÅ HILLERØD 
SYGEHUS SØGER 2 NYE 
MEDLEMMER. 
Ansøgningsfrist: Fredag den 14/11-2008 kl. 10.00
Blodprøvetagningshold 1607 – Hillerød.
Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold 
på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode 
arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for trans-
porttiden?
Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød 
Sygehus søger 2 nye stikkere med ansættelse pr. 1. januar 
2008. Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Hillerød 
Sygehus’ afdelinger. Vi dækker følgende vagter: Man-Fre 
7.30-15 er vi 2 på arbejde. Man-Fre 16-23 samt Lør-Søn 
7.30-15 er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage 
tager vi blodprøver og måler blodsukker, men i vagterne 
tager vi også EKG.

Betingelser for ansættelse:
Min. 200 SPV-timer.
Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden.
Du skal have lyst til blive på holdet i en længere 
periode.   
Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder  
en hverdag i uge 47.
Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 50.
Du skal have et gyldigt akkrediteringskort

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Alle 
får oplæring i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen 
vil være 6 lønnede følgevagter i uge 50.
Ansøgningsfrist: den 14/11-2008 (med angivelse af 
semestertrin).
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - København 
– for medlemmer – ledige hold – tilmelding til hold. .
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller 
ringe til holdleder Jessica mail: jessicafr@stud.ku.dkeller 
tlf. 61668406.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER 
SPV- UNDERVISERE
Da fl ere af vores undervisere forlader os til fordel bla. 
for arbejde som læger søger vi somatik undervisere til 
efterår 2009.

Du skal være med til:
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i overensstem-
melse med de sundhedsfaglige krav der forventes af 
FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en sygeplejer-
ske og en erfaren sygeplejevikar(stud.med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide med case-
story, og bygger på sygeplejefaglig problemløsning med 
mange praktiske øvelser. 
Basalt teori stof gennemgås i case-arbejdet: Kursisterne 
har ved selvstudie bestået en adgangsgivende prøve, 
og er godt forberedte til den problemorienterede 
undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk sygehusafde-
ling. Her udarbejder de en opgave, hvor sygeplejens 
behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i en 
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber ved en 
praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere:
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt erfaring.
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikke /læges-
ekretær erfaring medregnes ikke).
Du skal have bestået 5. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke noget 
krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et dynamisk team 
med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-07 kr. 311,02 pr. undervisningstime 
og kr. 179,26 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbejdsbyrden er 
i høj grad fl eksibel, dog forventes undervisere at dække 
al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 21.30, 
dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4 timer 
det kommende forår.
Information/vejledning og oplæring om undervisning på 
SPV-kurset vil du modtage i løbet af november.

Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes til:
Gry Orkelbog på mail go@fadl.dk
Ønsker du yderligere information er du velkommen til at 
ringe på Tlf. 35 24 54 02 
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de indkaldte 
blive bedt om at forberede og udføre en ca. 20 min. 
undervisning, af et i forvejen uddelt emne.

Ansøgningsfrist: Fredag den 31.oktober kl. 10.00 – An-
sættelsessamtaler fi nder sted på VB tirsdag 4. + onsdag 
5. oktober

VAGTBUREAUET
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WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 4 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden er 
8-14 i weekender og på alle helligdage. Det er et stort 
plus, at vi altid er 5 på arbejde samtidigt. Der er et godt 
sammenhold/samarbejde indbyrdes og med de øvrige 
ansatte på afd. 3011. 

Krav:
Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. sommer 
og i eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på RH´s afd. 
3011 i november (typisk mellem kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet 28. oktober kl. 17.00 i kaffes-
tuen, afd. 3011 på RH
Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold kræver 
dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af november
Ansættelse pr. 1. november 2008

Stikkererfaring eller anden relevant erfaring er en fordel, 
men ikke noget krav.
Lavt semestertrin foretrækkes.

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn.

Ansøgningsfrist: Fredag den 24. oktober 2008 kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til 
hold – Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Peter Koch Langhoff 
22364663 eller peterkochlanghoff@stud.ku.dk 

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANTER
TIL SEMESTRET FORÅR 2008
FADL kursusafdeling søger 2 figuranter til vores somatisk 
eksamen og 2 figuranter til vores psykiatriske undervisn-
ing og eksamen.
Der afholdes eksamen hver torsdag og enkelte onsd-
age, og det forventes at du minimum deltager 6 gange 
pr. semester.

Krav til figuranter:
Du skal minimum have 500 SPV-timer (erfarne vagt-
tagere bliver prioriteret)
Du skal have bestået 4. semester 
Du skal have en bred praktisk erfaring både fra soma-
tiske vagter såvel som psykiatriske vagter 
Du skal være med til at sikre et højt faglig niveau i 
overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af en SPV-vagt.
Du skal have en ”skuespiller” gemt i maven 

Løn og vilkår:
Lønnen er 311,02kr. pr. time.
Planlægningen af eksamensdatoer foregår halvårligt. 
Arbejdsbyrden er fleksibel, dog forventes det at fig-
uranterne dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog på tlf. 35245402.

Ansøgningsfrist: fredag den 30 oktober kl. 09.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding hold 
– Mærket ”figurant”. 
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 45  på Vagtbu-
reauet, de udvalgte vil derefter deltage i eksamen hvor 
færdigheder vil blive testet

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

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, arbejd-
sopgaver varierer. Udover almindeligt SPV arbejde, 
arbejdes der også selvstændigt. Du skal derfor kunne 
bevare overblikket 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 pri-
oriteret)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 

Løn: SPV holdløn + 2 timers kørselgodtgørelse 

Ansøgningsfrist: Mandag den 26. oktober  kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer 
– tilmelding 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 
receptionsarbejde. 
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”

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til venti-
latørkurset. 
Interesserer du dig for respiration og kredsløb og har du 
lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset, som kan 
starte med at undervise i efteråret 2008 med oplæring 
dette forår.

Undervisningen er både teoretisk med cases og praktisk 
med relevante øvelser, hvortil der benyttes en inten-
sivstue på Rigshospitalet. Der er mulighed for selv at 
tilrettelægge indholdet af undervisningen og være med 
til at udvikle kurset. Udover undervisningen på modul-
erne, skal alle undervisere medvirke ved afholdelse af 
prøver; typisk tre gange pr. semester. Vi tilstræber at de 
enkelte undervisere kan vikariere på andre moduler i 
tilfælde af sygdom. 
Undervisningen starter ca. september 2008. 

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret ventilatør 
og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag på inten-
sivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt arbejdende 
ventilatør og din erfaring skal overvejende stamme fra 
intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er 
mindre vigtigt. 
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring 
– Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved ansæt-
telsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 311,02 kr. 
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire - fem VT-kurser pr. semester.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske Astrid 
Bruun, mail ab@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. april 2008. 
Du skal have mulighed for at deltage i ansættelsessa-
mtaler på Vagtbureauet i uge 17

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du velkom-
men til at kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid Bruun Tlf. 
3524 5408.

•
•
•

VAGTBUREAUET
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TORSDAG

Lille Store Køsser Mobil Bands
11�12 Åbningsceremoni
12�13 Skandale�dommer�Bar Giro�413�Bar LT�bar
13�14 Klubbens�fremtid
14�15 80er�Bar
15�16 Twister�Bar Flytbar
16�17 PlayBoyCasino�Bar SOS�Bar HåndværkerBar Revy
17�18 Tromuel
18�19 BattleBar Fjernsyn�For�Dig�Bar
19�20 GangstaBar TyrolerBar Grill�Bar
20�21 LatinLovers
21�22 Fransk�Stuepige�Bar De�Glade�Sømænd
22�23 SkibskBar Oscar�Bar Grimmeste�mand
23�24 KnallertskoleBar ChemiseBar
24�01 Full�Moon�Party�Bar
01�02 John�MogensenBar
02�03
03�04 Skum�Fest
04�05 Alm.�bar
05�06
06�07

FREDAG
Lille Store Køsser Mobil Bands

7�8
8�9
9�10
10�11 Alm.�bar
11�12 Senior�udvalgs�bar
12�13
13�14 SYMS�Bar Fasan�Bar
14�15 6�om�dagen�Bar Abegrotte�Bar
15�16 Polerings��og�lakeringsbar Mandril�Bar Tour�de�France
16�17 Top�Gun�Bar
17�18 Ole�Henriksen�Bar
18�19 Hippie�de�Bar�Bar Norsk�Bar Irish�Bar�(St.�Patty's�Day) Mediciner�Band
19�20 Sosu Grill�Bar
20�21 Scary�Clown Nik�&�Jay Øst�Bar
21�22 Bare�Katte�Bar Iains�Band
22�23 Slutty�Nurse�Bar
23�24 Boyband�Bar Nam�Bar Barbarossa/AssoRabRab�Bar
00�1 Uniform�Bar
1�2 Dario�Von�Slutty�Bar
2�3 Negerbolle�Bar Techno�Bar
3�4 Smølfe�Bar
4�5
5�6 Grønlænder�Bar Glanshold�Bar
6�7

PROGRAM TIL 69-TIMERS-BAR
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LØRDAG

Lille Store Køsser Mobil Bands
7�8
8�9 Alm.�Bar
9�10
10�11 BS�Bar Jyde�Bar O.J.�Bar
11�12
12�13 Dej�Bar Børnefødselsdag Upassende�Bar Festivalbar
13�14 Miscusi�Bar
14�15 Beach�Volley Scorebogen Falsetbar�
15�16 Lanciersbar Klub�100
16�17 aMOK�Bar Hobbit�Bar
17�18 Ta�Bar Barbie�&�Ken
18�19 Bandit�Bar OLK�Bar Anders�"Trendy"møller
19�20 Gangsterbar Grill�Bar
20�21 Dyrebar
21�22 Bi�Bar Sølvfisk TAFKA:�Strawberry�Jam
22�23 Svampebar Sigøjnerbar
23�24
00�1 Bar�Mitzvah
1�2 Bar�Baby Stødbar Guldbar DJ
2�3 Baywatch�Bar
2�3 Sidste�Chance�Bar
3�4
4�5 Alm.�Bar
5�6
6�7 Luk�reception

PROGRAM TIL 69-TIMERS-BAR
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 1   3. september   41. årgang   2008-2009
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* Kære nye russere
! Vi er           

også små og søde
 - ligesom jer!!

VELKOMMEN

MOK anno 1968

MOK anno 2008

���������
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Nr. 1   3. september   41. årgang   2008-2009
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Kære nye russere
! Vi er           

også små og søde
 - ligesom jer!!

VELKOMMENVELKOMMEN
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 

Nr. 3   17. september   41. årgang  2008-2009
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Nr. 3   17. september   41. årgang  2008-2009
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Er det en abe?
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13

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

Mocca

Opkrævning af Codan Forsikring 2009
Mandag den 15. december udsender FADL opkrævninger for betaling af Codans for-
sikring for det kommende år. Betalingsfristen er 5. januar 2009. Hvis din forsikring er 
tilmeldt betaling via PBS, bliver pengene ligeledes trukket fra din konto den 5. januar 
2009. Hvis du ønsker at afmelde din Codan Forsikring med virkning fra 1. januar 2009, 
skal du huske at give skriftlig besked til Sekretariatet SENEST 1/12 2008, ellers fortsæt-
ter forsikringen i hele 2009. 

Det gælder og så, hvis du bliver kandidat i januar 2009 og ikke ønsker at fortsætte med 
forsikringen. Husk også at give besked, hvis du har ændret din adresse.
Send en mail til kkf@fadl.dk.

FADLs Lægevikarkurser

FADLs kursus i Radiologi er fastlagt 
til den 24. 26. og 27. november og 
fi nder sted på Røngtenafd., Bispe-
bjerg Hospital.

Det er dog endnu ikke muligt at 
tilmelde sig kurset på www.fadl.dk, 
men hold øje med hjemmesiden og 
MOK for nærmere information.

Kommende aktiviteter

 »  29. okt.: Møde i lægevikargruppen

Nyt tilbud fra             
NY FORM

Som medlem af FADL kan du få rabat, når du køber sandwich hos Mocca.
Hver 10. sandwich er gratis, og du får desuden 15% rabat på alle varme drikke.

I FADLs Sekreatriat kan du hente et rabatkort.

Du fi nder Mocca i Fredensgade 19, 2200 København N.

Med Codans Familieforsikring får du en  
forsikring, der er skræddersyet til dig som 
lægestuderende som en samlet pakke med 
indbo, ansvar, ulykke, rejse- og livsforsik-
ring. Du får blandt andet:

Ulykkesforsikring med forhøjet 
erstatning ved skade på fi ngre, syn og 
hørelse

Dækning af lejlighedsvis udøvelse af 
selvstændig lægegerning samt ”ikke 
erhvervsmæssig lægehjælp”, der 
udøves i henhold til lægeløftet

Livsforsikring på 160.000 kr.

Tandskader dækkes uden 
sumbegrænsning

Codans Verdensrejsedækning, der auto-
matisk er inkluderet, når du tegner 
forsikringen, dækker dig, hvis du på grund 
af sygdom får brug for behandling og 
hjemtransport på rejser under 45 dage i 
hele verden.

•

•

•

•

Verdensrejsedækningen dækker hele hus-
standen uanset, om man rejser sammen 
eller hver for sig og omfatter blandt andet:

Sygeledsagelse
Rejseafbrydelse
Erstatningsrejse
Evakuering
Akut krisehjælp
Bagageforsinkelse

Får du brug for hjælp under rejsen, skal du 
kontakte SOS International på telefon:

+45 7010 5050

Du skal oplyse dit CPR-nummer samt, at 
du har en studieforsikring via FADL ved 
henvendelse til SOS.

•
•
•
•
•
•

Codan Forsikring

���� �� ��������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������������

      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

�����������������
���������������������������

 KUN 99 kr.
     COMBI Inkl. holdtræning

   1 måned uden binding

�����������������������������������

Tilbudet gælder til 1. november 2008.

KREDSFORENINGEN
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GIM
inviterer til foredrag 
om 
OSTEOPATI. 
Tirsdag den 21 okto-
ber kl. 1700-1900 i 
Store Mødesal, Pa-
num
K o m  o g  h ø r  e t 
spændene foredrag 
med en erfaren fysi-
oterapeut 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 diag-
nose?”
- 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)

GIM inviterer til
HYTTETUR
24.-26. oktober 2008
Hvem er vi? GIM, 
Gruppen for Inte-
greret Medicin er en 
basisgruppe på Pa-
num som
interesserer sig for 
alternative behan-
dlingsformer.
Årets tema er Stress 
og Stressbehandling:
Musikterapi Coaching Massage Kognitiv Terapi
Lys/Farve/Latter-terapi  Transcendental 
Meditation(TM)
Vi vil få besøg af seriøse behandlere og terapeuter, 
der vil fortælle om sit
behandlingsområde, give os praktiske smagsprøver 
og svare på alle de spørgsmål vi måtte
have.
Synes du dette lyder spændende, og kunne du 
tænke dig en sjov og interessant weekend i
idylliske omgivelser med åbensindede medstuder-
ende, så tilmeld dig med navn, semester,
telefonnummer og ca. hvilket tidspunkt du vil 
ankomme, inden den 15. oktober til vores
formand Christa:
pandita_dk@yahoo.com
Turinfo:
- Fælles afgang fra Panum til Ganløse fredag 
eftermiddag. Udover dette er der fleksibelt
opmøde. Retur til København søndag eftermiddag/
aften.
- Turen koster 200 kr. pr mand inkl. kost og logi, 
vi holder nogle fede fester og spiser god
mad om aftenen. Skriv på tilmeldingen om du er 
vegetar e.l.
- Der er mulighed for at købe øl og vin til en billig 
penge, så medbring derfor kontanter.
- Lagen, sovepose og sutsko skal medbringes af 
hver enkelt.
- Der bliver desuden morgenyoga for de friske
Vi glæder os til at se dig!
/Hilsen GIM

KOM TIL 
SEXEK-
SPRESSENS 
ACTIONDAG!
Lørdag den 1. novem-
ber kl. 13– ca  17:30 
med efterfølgende fæl-
lesspisning og FEST!

Sexekspressen er for alle 
medicinere fra 1. -12. semester!!!!
Så kom glad! -Der vil ske uddannelse af nye 
guider, -så hvis du har gået og tænkt at det lyder 
spændende, er det tid til at møde opJ

Programmet er indtil videre som følger:
- Intro for nye: Hvem er vi, hvad laver vi osv.
- Snacks samt teambuilding lege
- Undervisning af nye guider: To gamle guider 
fortæller/lærer nye medlemmer hvordan og hvad 
man skal undervise en klasse i.
- Film: Samtidigt ser allerede underviste guider 
en historisk film om HIV
- Pause
- Foredrag: En HIV smittet kommer og fortæller 
hvordan det er at være HIV smittet i dagens Dan-
mark, hvordan folk behandler en os.
- Spisning/hygge
- Fest!!!!

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkeskolens 7-10. 
klasser i seksualitet, krop og følelser. 

Hvad får jeg ud af det?    
· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe. 
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene.
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt.
· Du får træning i undervisning og formidling.
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu.
· Du møder en masse fantastiske unge mennesker 
i klasserne, der er ivrige efter at høre hvad netop 
DU fortæller.
· Du kommer med til hyggelige eftermiddage og 
vilde fester.

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Elisabeth: elisabethlyng@stud.ku.dk 
senest den 29. oktober.
Om aftenen fejrer vi os selv med et brag af en 
blenderfest!!! 
Kom og bliv en del af Panums hyggeligste basis-
gruppe! 

BASISGRUPPER

PIT’s logo skal pensioneres, og derfor udskrives nu 
en logo-konkurrence for alle medicinstuderende i 
Århus og København. Forslag til nye logoer skal 
afleveres i postkassen foran IMCC’s kontor eller 
mailes til pitlogo@stud.ku.dk med navn og telefon-
nummer senest d. 7/11. Vinderen af konkurrencen 
bliver afgjort på PIT’s årlige generalforsamling d. 
8/11. Gå ikke glip af chancen for at blive udødelig-
gjort i PIT’s historiebøger samt belønnet med en 
special prize.

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

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

- Indien
- Bolivia
- Kenya
- Uganda
- Tanzania
- Zambia
- Ghana (ny aftale)

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

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

RESTPLADSER FOR 
FORÅRET 2009
Der er ledige pladser på PIT-ophold i foråret 
2009.

· 2 i Indien, Arogyanvarm
· 2 i Bolivia, Rurrenabaque (spanskkundskaber 

påkrævet)
· 1 i Rwanda (franskkundskaber påkrævet)

Ønsker du at kombinere rejse med fagligt ud-
bytte?
Går du rundt med en lille tropemediciner i 
maven?
Trænger du til en pause fra bøgerne?

Så skriv til pit@imcc.dk

Pladserne fordeles efter først til mølle! 

Hilsen PIT

PIT SØGER NYE 
HOSPITALER
Har du forbindelse til et distrikshospital i et 3. 
verdensland, som du
kan anbefale til andre stud. med.’er? Så send en 
mail til pit@punkt.ku.dk,
så vi kan få sendt noget lægehjælp derned!

Hilsen PIT
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For alle med blå blink i øjnene, og MABCDE i 
tankerne kommer her et spændende arrangement 
fra SATS.

Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, 
behandlinger der kan udføres på gaden?

SATS afholder søndag den 9. november et ar-
rangement om basale færdigheder for fase I 
studerende.

Vi starter kl. 14.00 på kemigangen, Panum. 

Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse 
af venflon, hvordan man giver en person halskrave 
på, første behandling af bevidsthedspåvirkede 
personer og personer i shock samt HLR.

Efter arrangementet tager vi videre sammen og 
får noget at spise.
Arrangementet er åbent for ALLE studerende 
på Fase I.
Synes du at dette lyder sjovt og spændende?         
Læs mere og tilmeld dig fra torsdag d. 23.10 kl. 
17:00 på 
SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk

OBS: Begrænset antal pladser, så skynd dig at 
melde dig til.

BASISGRUPPER
PANUM-
MESTERSKABERNE
Fredag d. 3. oktober arrangerede SIMS endnu 
engang Panummesterskaberne i fodbold. Der var 
igen i år en flot deltagelse med hele 9 tilmeldte 
hold til denne prestigefyldte begivenhed.  Tradi-
tionen tro var scenen sat på Klosterhavens baner i 
Fælledparken, hvor ellers truende skyer holdt tæt, 
og sørgede for fint fodboldvejr.

Turneringen bestod af 3 grupper. Holdene i gruppe 
1 var: Gruppen + Peder + Venner, Biltong Pros og 
Ynses Dermatomer.  I denne gruppe skulle det 
hurtigt vise sig, at Biltong Pros ikke kaldte sig 
Pros for sjov. Med et solidt forsvar á la Arsenals 
4-back kæde i midt 90’erne og et mindst lige så godt 
angreb, kørte Biltong alt modstand over. Stillingen 
i gruppen blev således Biltong som nummer 1. Flot 
fightende Ynses Dermatomer som nummer 2, mens 
Gruppen og Peder nok godt kunne have brugt lidt 
flere venner da de måtte tage til takke med grup-
pens sidsteplads.

I gruppe 2 skulle Herlev United, Selvstændighed-
santagonisterne og To-Fir tørne sammen. Her viste 
Selvstændighedsantagonisterne flot kollektivt spil 
og endte som nummer 1 i puljen foran To-Fir og 
Herlev United.

I gruppe 3 havde BonusElg 107 allerede inden 
turneringens start udråbt sig selv som storfa-
voritter til titlen som Panums bedste fodboldhold. 
Desværre havde de unge 1. semestertalenter taget 
munden for fuld og måtte se i øjnene, at det blev 
til en sidsteplads i gruppen efter en gang fodbold 
med for meget elg og for lidt bonus. Til gengæld 
viste KKA Dreamteam og FC Nanoq lidt mere 
rutine og endte som henholdsvis som nummer 1 
og 2 i gruppe 3.
Hermed skulle den samlede vinder findes mellem 
Biltong Pros, Selvstændighedsantagonisterne og 
KKA Dreamteam. Det blev nogle tætte kampe med 
både herretacklinger og tøsetricks. I den første 
kamp måtte Selvstændighedsantagonisterne, 
der tydeligvis havde ladet sig inspirere af den 
Hollandske totalfodbold, se sig slået af Biltong 
Pros. Trods seværdig fodbold var der ingen vej 
gennem Biltongs jerntæppe af et forsvar og kam-
pen endte 1-0 til Pros. Næste kamp mellem KKA 
og Selvstændighedsantagonisterne endte med en 
kneben sejr til antagonisterne og dermed havde 
Biltong alle muligheder for at afgøre turneringen 
i sidste kamp mod KKA. Der var ingen gummiben 
at spore hos Biltong, og de kørte en sikker sejr 
hjem på 3-1.

DET ENDELIGE RESULTAT 
BLEV SÅLEDES:

1.Biltong Pros

2. Selvstændighedsantagonisterne

3.KKA Dreamteam

I SIMS takker vi for det store 
fremmøde og den gode stemning. Vi 
glæder os allerede til næste år. 

�

Jubelscene�med�Biltong�Pros

På billedet ses 
Sejrherrerne fra holdet 
Biltong pros

���
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 
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PMS arrangerer
FOREDRAG OM STRESS OG DEPRESSION

Mandag d. 27. oktober 2008 kl. 16.15-17.45
Henrik Dam auditoriet, Panum Instituttet 

PMS arrangerer i oktober foredraget “Neurobiol-
ogiske konsekvenser af stress - hvad stress kan 
gøre ved hjernen” ved Ida Hageman, overlæge i 
psykiatri på Rigshospitalet og formand for Dansk 
Selskab for Biologisk Psykiatri.
 
Kom og oplev nytænkende psykiatri med en skarp 
neurobiologisk vinkel. Her vil Ida Hageman disku-
tere årsag- og virkningsforhold under stress og de-
pression med udgangspunkt i dyreeksperimentelle 
studier og dugfriske forskningsresultater. 

Gratis entre, kaffe og kage. Deltagelse forudsætter 
ikke medlemskab af PMS.
 
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, 
www.pmsmedicin.dk. 

Kom til MOK-bar 
Lørdag kl 16:00 i lillebar hvor du 
bla. vil kunne teste din faglige vi-
den - og hvem ved - måske kigger 
dagbogsskriveren Stellate Stella 
forbi...

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING 
D. 22/10 2008 KL.16:15, 
KEMIGANGEN PÅ PANUM

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Præsentation af regnskab og godkendelse af 
dette

4. Forslag til vedtægtsændringer (sendes til besty-
relsen senest 1 uge inden generalforsamlingen ) 

5. Valg til bestyrelsen: Anna Henningsson, Chris-
tian Gufler, Dennis Hallager og Benedikte Halle 
genopstiller til bestyrelsen.
Morten Jon Andersen og Anders Skjolding genop-
stiller ikke til bestyrelsen.

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

6. Evt.

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

WWW.SATS-KBH.DK
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Kom og se alle dine yndlings 
side 9 fasaner her fra bladet 
til FASANBAR fredag 13-
15 i køsseren til årets 69 
- timers bar

SIMS var til Karrieredag2008 sammen med Reu-
matologerne og Gigtforeningen, hvor vi holdte en 
konkurrence - ”Gæt fedtprocenten”. 102 st. deltog 
i konkurrencen.
Anjas fedtprocent blev målt til 15,8% og de 3 
vindere er:
1.Christina Dalbøge gættede 15,7% og vandt et 
gavekort på 500 kr. til Bogladen og et gratis SIMS 
medlemskab.
2.Sofie Topp og Johan Tolstrup gættede 16,6% 
henh. 15% og deler dermed andenpladsen. De 
vandt ”noget godt til ganen” og et gratis SIMS 
medlemskab hver.
Til lykke ønsker SIMS!

Vil du være medlem i SIMS?
Skriv en mail til kassereren, Jessica (jessicani@m4.
stud.ku.dk), så tager vi den derfra. Et medlemskab 
koster 50 kr. og varer fra september-september. 
Herved kan man deltage i alle SIMS arrange-
menter.

BASISGRUPPER




















TOUR DE FRANCE BAR
2008

Så er der tour de France bar igen. Vi fyrer 
op for løjerne 24/10 kl. 15  foran scenen i 69 
timersbaren!

Det er Leth og Maders sidste tour, så kom 
og se gøglerierne. Der bliver så at sige noget 
for en hver smag.

Vi er klar med guldkorn som:
”Virenque kører. Aldag står stille. Han står 
stille som et grantræ i Harzen.” 
”Som en computeranimation panorerer 
kameraet frem til de forreste udmålende 
afstanden til forfølgerne.”
” Zabel, og jeg skal hilse og sige, at han har 
en rigtig blondine som kone.”
”Og netop dette faktum at Jean-Marie Le-
blanc kan rumme alt den mad, han jo er 
forpligtet til at indtage som vært for et sådan 
løb, vidner jo om, hvor stor en personlighed, 
han i virkeligheden er.”
”Er det ikke herligt at se så mange mænd i 
cykelshorts?”
”Se hvor strømlinet han er. Leth: ..ja, og med 
den hjelm, den fylder han godt ud..”

”Han ligner jo en mand, der ligger og banker 
i en brænding.”
”Han straffer cyklen, som var det en grim 
kælling, der havde fortjent det!”
”Floyd er ren, Floyd er ren, han har aldrig 
spist så meget som en Ipren”

Og så var der også dengang Leth sagde, at 
”i denne by producerer de dukkehoveder af 
fajance,” hvorefter Mader, der har glemt at 
slukke mikrofonen svarer: ”jeg smutter lige 
ned og skider.”

Spørgsmålet er blot om det toptrimmede 
felt er klar?

Mange hilsner Leth og Mader!

MOK fylder 40 år - men er langt fra “fed og færdig”

I gennem de sidste 40 år har MedicinerOrganisation-
ernes Kommunikationsorgan underholdt, opdateret og 
informeret de medicinstuderende på KU. MOK har gen-
nem generationer været bladet som trods indførelse af 
computere, mobiltelefoner, Dankort og internet har været 
den gratis livsnerve for studielivet.

I anledning af jubilæet, vil MOK-redaktionen gerne invitere 
alle basisgrupper, forretningsforbindelser, quizdeltagere, 
debattører og andre store bidrag-ydere til jubilæumsrecep-
tion på 40-års dagen for den første udgivelse. 
Arrangementet fi nder sted d. 28. Oktober 2008 kl. 17.00, 
i Studenterklubben på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 

2200 København N.

Vi glæder os til at se jer.
mvh. Jannie Pedersen 
  Ansvarshavende på MOK

nem generationer været bladet som trods indførelse af 
computere, mobiltelefoner, Dankort og internet har været 

MOK



17

”JEG ER IKKE ANSAT TIL 
AT UNDERVISE, KUN TIL 
AT GENNEMGÅ OPGAV-
ER!!”
Kunne ovenstående kommentar været kommet fra 
din SAU-underviser??

Der er stadigvæk for mange undervisere, der ikke 
er deres rolle i undervisningen bevidst, - og det er 
totalt spild af både penge og de studerendes tid! 
Derfor er det vigtigt, at vi er masser af studerende, 
der arbejder aktivt for at forbedre vores studie, 
herunder undervisningen. 
Det er derfor også vigtigt, at vi får din oplevelse 
at vide.

Har du nogen oplevelser fra din undervisning, du 
synes vi skal vide, så kom forbi vores kontor i det 
nye studenterhus og fortæl dem til os!  

Samtidig skal du vide, at hvis du har nogle ting på 
studiet eller Panum, du kunne tænke dig at arbejde 
for at gøre bedre – så giv lyd fra dig! 

Det behøver ikke at være kæmpestore emner, 
såsom studieplan, studienævn etc. 

Du kan i MR også arbejde for flere hyggekroge på 
Panum, flere Netter Atlasser på biblioteket, mere 
kunst på væggene, bedre kaffe i kantinen etc. 
– alt, hvad du har lyst til, som kan gøre det bedre 
at være studerende på Panum. Dette er muligt, 
fordi vi i MR bl.a. samarbejder med Sundrådet 
og fakultetet.

 Vi har brug for alle, der har lyst til at gøre selv 
en lille indsats! 

Faktisk kan din indsats blot være, at du fortæller 
os, hvad DU synes kunne være fedt.

Så hvis du tror, at MR kun er studieplaner, møder, 
politik etc. – så tror du forkert. Kom i stedet forbi 
vores kontor, - så skal vi fortælle mere og skelne 
fup fra fakta.
MR bor i studenterhuset (Nørre Allé 6) sammen 
med alle de andre basisgrupper.

Vi har kontortid kl. 15-16 før alle vores møder (som 
annonceres i MOK), men du er også velkommen til 
at komme forbi kontoret til en kop kaffe/te – der er 
næsten altid nogen, som du kan tale med. 
Se også www.mediciner.nu
Kontakt os på: medicinerraadet@punkt.ku.dk 
Facebook: Group: Medicinerrådets supporters 

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  
  bestyrelser, 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

Hilsner
          Medicinerrådet

Ugens faglige Quiz:
Endnu engang I været tæt på at nedlægge mailserveren på Mok og det har taget cirka 4 timer, at gennemgå 
de mange rigtige svar. Det rigtige svar i sidste uge var selvfølgelig taget fra B.S. Christiansen’s bog: ”Et liv 
på kanten” på side 262. Vinderen var:

 Anders Husby fra 2. semester
Denne uges quiz er lidt lettere og kommer her:

”Det kan på det kraftigste anbefales, at du anskaffer dig en velegnet 
saks og kuglepenne med de rigtige farver (rød, grøn og blå). Det er et 
irritationsmoment, hvis du hele tiden skal låne.”

Hvilken bog stammer dette citat fra? Hvis du ved det skal du sende en mail til: mok@mok.info. Denne skal 
have emnet quiz og vi skal have den inden mandag klokken 12. Husk at skrive dit tlf. nummer i mailen.

Bonusspørgsmål 
til en værdi af en rulle sølvpapir og en ketcher:
Hvad hedder dimsen på billedet til højre, 
og som alle sygeplejersker render rundt med?

Møz fra MOK redaktionen

Wilhelmsen/vikar
Silas/praktikant

STELLATE STELLAS 
FORNEMMELSER FOR 

SYND – DEL 22
Jeg har set et gespændst!

Kære dagbog.

Kender du det med, at man i sit liv oplever at få et 
flashback eller et såkaldt deja-vu? Det være sig privat 
eller professionelt, hvor man afslutter et kapitel, 
arkiverer og mentalt gør sig klar til næste? Man 
slutter en epoke for med glubende appetit at kaste 
sig over et nyt offerlam – ganske som man går til et 
nyt kapitel i Geneser eller et nyt semester. Alligevel 
gemmer man gamle noter, for sæt nu man fik brug 
for dem? De dukker så at sige op som en flaskepost 
ved Vesterhavets kyst, hvor man skyller dem ned 
med østers og champagne. Sådan er min situation 
i øjeblikket. 

Livets noter lader sig ikke gulne som den papyrus-
rulle de er skrevet på. Således vil jeg nu berette om 
et par frustrerende dage i mit liv, der i særdeleshed 
har givet mig noget at tænke på. Forleden var jeg 
invitereret på date af en fyr fra elitedaters.dk. Vi 
mødtes under uret og han tog mig i et fast favntag 
og dernæst ledte han mig imod Store Kongensgade 
for mine sanser skulle udfordres både sensuelt og 
gastronomisk på den dejlige bistro ved navn Madk-
lubben. Først ved ankomsten skulle vi vælge 2, 3 eller 
4 retter. Min appetit var som sagt glubende. Dette 
både mhp. nye gastronomiske eventyr oplevelser og 
på at lære denne elitære mand bedre at kende, thi 
han var ekspert i partikelfysik og etiske fordringer 
herved. Jeg var virkelig spændt på at se hvilken vin 
han ville vælge til forretten og om han kunne fortærre 
is i samme stil som min eks Karsten (1)…  Til forret 
dukkede en dejlig ret op med tilhørende brændevin 
lavet af Karsten fra Skaarup på Fyn – æble, blomme, 
pære og mørk drue  – Det var næsten ikke muligt! 
Og så lige Snaps! Alle husker vist hvad der skete, 
da Karsten var til møde med Snapslauget (2). Uden 
at kunne styre mig føg 2000 forskellige følelser af 
blandet karakter gennem mit nu tachykarde hjerte 
og mit autonome nervesystem krydrede yderligere 
med et anfald af rødmen/flushing, som en reaktion 
af dysfunktion i det autonome nervesystem. Alt 
dette skete til min kavalers store forbavselse. Vi kom 
videre med et kækt skål og jeg måtte hurtigt ud at 
pudre næsen på ”the ladies room”. Jeg må erkende 
at dette Karsten deja-vu satte min dømmekraft til 
side og jeg måtte forhale min date med min kavaler 

og gik alene hjem… Jeg følte mig som lidt af en 
november foxtrot. 

En klog mand, min far, har engang sagt: ”if it ain’t a 
problem don’t fix it”. Derfor gav jeg ham en chance til. 
Ungersvenden var den heldige ejer af en bil, hvorfor 
vi på vores næste date skulle i Ikea, så han kunne 
hjælpe med at bære mine tunge tasker gennem Ikea 
mens vi snakkede om livet og knep-kasser. Vi fik 
endnu en gang en gastronomisk oplevelse med 20 
kötbuller med lingonsylt. Vi kom godt ind på hina-
nden, da vi sad i cafeteriet. Snakken gik lystigt og 
jeg grinede lystigt og villigt af joken: ”Kvinder er som 
Ikeamøbler. Man ved ikke hvilke skruer der skal ind 
hvor og hvordan de skrues på…. Man er dog sikker på 
at benene går fra hinanden trods stor ivrighed med 
umbrakonøglen.” Jeg rødmede let og var på nippet 
til at kaste mig i hans arme og lade ham føre mig 
direkte til sengeafdelingen… En ting manglede dog 
endnu. Jeg skulle have en ny skrivebordsstol for min 
gamle var slidt ned af Geneser og jeg i fællesskab. 
Den blødeste og rareste at sidde i blev efter mangt 
og møge fundet. Jeg kiggede på prisskiltet og så til 
min forfærdelse, at navnet på stolen var ”Karsten”. 
Hvordan kunne dette ske tilfældigt? Var der en større 
mening med Karsten – galskaben og kærligheden… 
eller havde jeg set et gespændst? Jeg takkede hurtigt 
farvel og drønede alene ud af butikken. Derfor måtte 
jeg tage bussen alene hjem og i bussen på vej hjem 
hørte jeg radio, hvor Danmarks intellektuelle elite i 
form af Nik og Jays nye plade kom på og som teksten 
kørte kom følgende ord ud: ”Sig mig fik vi satset nok 
på kærligheden?” 
Det gik det op for mig, at Karsten måske ikke var så 
meget "so last season" som jeg troede. I næste uge 
må jeg få afklaret mine følelser, thi noter skal enten 
smides ud eller sættes systematisk ind i mit hullede 
ringbind, så de kan bruges til noget fornuftigt…

Håber I har nydt efterårsferien og glæder mig til at 
se jer alle i 69-timers bar. Jeg har sms’et Karsten og 
aftalt at mødes fredag efter Tour de France bar.

Glæder mig møz 

Stellate Stella 

Fodnoter:
1)  Den opmærksomme læser vil huske del af 
min dagbog, hvor Karsten og jeg var på Jensen’s 
Bøfhus
2) Der henvises til afsnittet: Papa’s pinlige påske 
fra foråret.

STELLA, QUIZ & STUDENTERPOLITIK
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IDIOTI? – VI KALDER DET 
STUDENTERDEMOKRATI!
- Demokratiske Medicineres svar på 
Hans Jakob Hartlings debatindlæg

Først og fremmest vil vi gerne slå en ting fast: Vi er 
fuldstændigt uenige! Vi opfatter det som selve stu-
denterdemokratiets kerne, at ALLE studerende har 
mulighed for indflydelse, også alle de der ikke selv 
er aktive i en studenterpolitisk organisation. Dette 
opnås kun gennem forskellige organisationer, der 
fremlægger deres mål, hvorefter alle studerende kan 
stemme på dem, de er mest enige med, når der er valg 
en gang om året. Disse valg er et vigtigt grundprincip 
i universitetets demokrati – og har været det i næsten 
40 år, siden Studenterrådets og fagrådenes monopol 
på at repræsentere de studerende blev afskaffet i 
forbindelse med ungdomsoprøret i 1968! Samme 
princip gør sig i øvrigt gældende ved udpegning af 
medlemmer til andre politiske organer, fx folketing, 
kommunalbestyrelser osv. – der er vel ikke nogen, der 
vil argumentere for at alle folketingets partier skal 
sammenlægges til et enkelt parti, så man kan slippe 
for at bruge tid på at afholde valg, valgkamp osv?

Hvorfor er vi så vilde med at afholde valg?
I MR og DM er der hver 10-20 aktive studerende 
– hvis vi slog organisationerne sammen, og derved 
fjernede muligheden for valg blandt alle studerende, 
ville det medføre at højest 30-40 medicinstuderende, 
ville have indflydelse. Et sådant tal er bare ikke godt 
nok – der er ca. 3000 medicinstuderende på KU, 
som naturligvis alle skal have adgang til at præge 
studenterpolitikken, også selvom de ikke i hverdagen 
er aktive i en studenterpolitisk organisation. Vi opfat-
ter alle medicinstuderende som voksne, ansvarlige 
mennesker, der naturligvis skal have mulighed for 
at tage stilling, når det handler om vigtige spørgsmål 
omkring vores studie. 

En anden stor fordel ved at have flere organisationer 
er konkurrenceelementet. Vi oplever helt klart, at 
studenterpolitisk aktive i dag er langt mere oppe på 
dupperne, fordi vi ikke ligger inde med et monopol, og 
derfor konstant må videreudvikle vores politik. Det 
som Hans Jacob kalder spild af tid på ekstra diskus-
sioner, plakater osv. ser vi netop som en styrke – vi 
bliver tvunget til at fokusere meget mere på også at 
formidle hvad vi bruger tiden i studienævnet på – og 
det har vi rigtigt godt af!

Plads til forskellighed
Hans Jacob påstår, at der ikke er nogen forskel 
på DM og MR. Udover den grundlæggende forskel 
i demokratiopfattelse, er der også forskelle i de 
sager vi i dagligdagen arbejder med. Fx har vi i 
DM arbejdet meget med indførsel af læseferie og 
syge/re-eksamen – sager som MR enten har været 
direkte modstandere af, eller i hvert fald prioriteret 
langt lavere. I MR har man arbejdet for separate 
eksamener i en række mindre fag – bl.a. en separat 
eksamen i miljømedicin på 6. semester, der skulle 
integreres med en eksamen i farmakologi. Her var 
vi i DM absolut uenige, og finder slet ikke at det er 
hensigtsmæssigt at vende tilbage til tidligere tiders 
tradition, hvor alle studerende skal hives gennem 
separate eksamener i fag, der rettelig bør integreres 
i eksaminationen i medicin og kirurgi. Dette er blot 

et par enkelte eksempler – der er mange, mange 
flere hvor de kommer fra, men formålet her er ikke, 
at debattere om det er DM eller MR der har fat i den 
rigtige holdning – formålet er at illustrere hvor vigtigt 
det er, at der er plads til forskellige organisationer, 
der arbejder for forskellige synspunkter.

Popularitetskonkurrence?
Hans Jacob beskriver studienævnsvalget som en 
popularitetskonkurrence, hvor han mener at stud-
erende primært stemmer på deres venner, og ikke 
ud fra politisk stillingtagen. Vi mener dette er at 
undervurdere alle vores medstuderende – vi føler os 
helt overbeviste om, at de fleste sagtens kan adskille 
venskab fra politisk. Du stemmer vel heller ikke det 
samme til et folketingsvalg, som dine venner gør? I 
øvrigt kræver det kun et hurtigt kig i resultatet af 
sidste års studienævnsvalg at punktere påstanden: 
I DM fik vi i alt 397 stemmer (svarende til over 62% 
af de afgivne stemmer), heraf var kun 155 personlige 
stemmer på vores kandidater, mens 242 var stemmer 
på vores fælles liste. Nok anser vi os selv for sociale 
mennesker, men så mange venner har vi altså (des-
værre) heller ikke!

Naturligvis kan vi være enige
Det er en selvfølge at DM og MR naturligvis er enige 
i nogle sager, og her synes vi det går rimeligt med 
at samarbejde. Vi kan ikke genkende Hans Jacobs 
billede af at ”De snakker næsten ikke sammen” 
– selvom vi ikke så ofte holder formelle møder med 
dagsordener osv., så kontakter vi da hinanden, når 
vi har en sag der er behov for at drøfte nærmere. 
Ind imellem mødes folk fra MR og DM også i mere 
festligt lag – bl.a. deltog et par af os fra DM i MRs 
påskefrokost i foråret, ligesom ca. 15 aktive fra DM og 
MR mødtes for at spise, hygge og drikke nogle øl, da 
vi i sommer alle var til en konference om medicinsk 
uddannelse i Prag. Naturligvis er der plads til at 
forbedre samarbejdet yderligere mellem DM og MR. 
Ind imellem må vi erkende at vi i en given sag med 
fordel skulle have samarbejdet bedre, og det er 
naturligvis noget vi i fællesskab må arbejde videre 
med – men at der stadig er rum for forbedring er altså 
på ingen måde et legitimt argument for at fusionere 
organisationerne, og derved fjerne et af de vigtigste 
elementer i studenterdemokratiet.

Med venlig hilsen

Jens Helby Petersen, Nils Hoyer, Frida Emanuels-
son og Karin Nielsen, medlemmer/suppleanter i 
studienævnet for medicin, på vegne af Demokratiske 
Medicinere

STUDENTER-
IDIOTI
Jeg vil med det samme slå fast at jeg er medlem 
af Medicinerrådet (MR), men har skrevet dette så 
neutralt og objektivt, som muligt. Det er et person-
ligt synspunkt og må ikke tillægges MR. Derudover 
er det et opspyt af rent brok og negativ kritik.
I øjeblikket er der to aktive studenterpolitiske 
fagråd på medicinstudiet: Medicinerrådet (MR) 
og Demokratiske Mediciner (DM). De er begge 
repræsenteret i Studienævnet og arbejder begge 
for at forbedre medicinstudiet på KU. De vil 
begge gerne forbedre undervisningen, forbedre 
eksamenerne, forbedre klinikken, få mere sam-
menhæng i studiet, ruste den studerende bedre 
til lægegerningen, etc.

Hvorfor er der to og ikke bare én 
gruppe?
Efter min mening er det fuldstændig tåbeligt at to 
grupper af medicinstuderende, som rent faktisk 
gider arbejde og bruge tid på studenterpolitik, gang 
på gang sidder samlet to forskellige steder og sidder 
og diskuterer de samme ting med det samme mål 
for øje – nemlig at forbedre medicinstudeit. Og de 
snakker dårligt nok sammen!
Hvorfor mødes de ikke, så flere ideer udveksles og 
argumenteres for og imod. Eller endnu nemmere 
– hvorfor er det ikke bare én gruppe. Med én gruppe 
ville de studerende få meget større fodslag og 
kunne gennemarbejde synspunkter og ideer meget 
bedre. Hvis man er uenig i gruppen stemmer man 
om det - såå simpelt
.
I mine øjne bliver det ikke mere demokratisk 
at have de nuværende to lister at stemme på til 
studienævnsvalget, da de grundlæggende arbejder 
for det samme og folk, der rent faktisk får fingeren 
ud og sat et kryds på stemmesedlen, sætter for 
manges vedkommende et kryds ved det navn man 
kender – en god ven eller studiekammerat. Man 
kunne lige så godt have én gruppe og én liste og 
så kunne folk stemme på personerne – i mine øjne 
ligeså demokratisk.

Hvis nogen overbeviser mig (jeg tvivler 
på det kan lade sig gøre) om at det 
er en snert mere demokratisk med to 
grupper, opvejer det på ingen måde 
de store ulemper, der er nu, hvor 
de samme ting diskuteres to gange, 
energi bruges på at kaste mudder efter 
hinanden, laves plakater og andet 
”reklame”, etc.

Energien ville blive brugt med langt større effekt 
i én gruppe og så er jeg ligeglad om man hedder 
Demokratiske Medicinere, Medicinerrådet, Idiot-
erne, Monopolisterne eller hvad som helst andet.
Hvis DM og MR så i det mindste samarbejdede, 
men det er ikke engang tilfældet. De snakker 
næsten ikke sammen. DM og MR arbejder for 
det samme til de medicinstuderendes fordel og 
har stort set identiske sager de kæmper for på 
deres hjemmesider, men det eneste DM og MR for 
alvor kan blive enige om er at være uenige. DET 
ER IDIOTI.

Mvh
Hans Jakob Hartling

Fakta: Studienævnet er et nævn, 
hvor studieordningen bliver vedtaget 
og består af fem studerende og 
fem undervisere. Pt. har DM tre 
medlemmer og MR to medlemmer. Der 
er valg her i efteråret.

G Å  I K K E  G L I P  A F  D E N  
L E G E N D A R I S K E  S I L D  O G  
S N A P S E B A R ! ! !

Igen i år er panumssnapselaug værter for en bar 
med den danske nationaldrik og et stykke med sild 
og tilbehør. 

Arrangementet løber af stablen torsdag fra 
15-17:30 i Køzzeren

Så kom og få inspiration inden julefrokosterne 
for alvor gør deres indtog, se mere på www.
panumssnapselaug.dk

DEBAT M.M.
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FORSØGSPERSONER SØGES

Personer med migræne søges til forsøg med ny 
form for anfalds behandling
Du skal:
· være mindst 18 år gammel
· have haft migræne i min. et år
· have mellem 1 og 8 anfald om måneden
· bruge sikker prævention
· i øvrigt være sund og rask
Forsøget forløber over en kort periode og vil inde-
holde undersøgelse, blodprøver og EKG. 
Alle undersøgelser foregår på Glostrup Hospital. 
Har det vakt din interesse og ønsker du flere 
informationer er du velkommen til at ringe eller 
maile os.
Læge Dorte Phillip: dorphi01@glo.regionh.dk og 
Læge Han Le: hanlex01@glo.regionh.dk
Telefon: 43 23 21 89 mellem 9 og 16.

IDRÆTSKLINIKKEN NORD

Søger en stud. med. til receptionsarbejde tirsdage 
15.30 – 18.00.
Idrætsklinikken er et kommunalt/regions betalt 
ambulatorium, der behandler idrætsskader på 
selvhenvendere.
Den er åben én gang ugentlig. Der er lukket i 
skoleferierne
Den har til huse på Gentofte Hospital.
Den bemandes af 2 læger, 3 fysioterapeuter, en 
receptionist og en lægesekretær.
Receptionisten skal modtage patienter, passe 
telefon og give tider til dem, der ringer.
Lønnen er 500 kr per gang.
Arbejdet deles med 2 lægesekretærer, så der 
vil blive tale om 1-2 tirsdage om måneden efter 
fælles aftale.
Hvis du er interesseret, bedes du kontakte Lars 
Konradsen på KON@HAMLET.DK 

STUD.MED. – SE HER – GRATIS 
LÆGEDAGE

Lægedage er de praktiserende lægers egen kongres, 
arrangeret af Dansk Selskab for Almen Medicin 
(DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation 
(PLO). Den afholdes i Bella Center i København d. 
10.-14. november 2008, hvor der vil være over 100 
kurser - praktiske såvel som teoretiske. Der er også 
en stor udstilling og færdighedsværksteder. 
SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, 
som giver SAMS’ medlemmer og stud.med.ere mu-
ligheden for at deltage gratis på Lægedage. 1 dags 
relevant arbejde giver 1 dags kurser på Lægedage. 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at holde mini-
interviews med deltagerne (evalueringer), være 
mikrofonholdere ved åbningen og foredragene i 
auditorierne og hjælpe kursisterne på rette vej. 
Der findes en hel del kundskaber at hente på 
Lægedage både under arbejdet og især under 
kurserne. Desuden er det en udmærket chance for 
at knytte kontakter til de praktiserende læger og 
få lidt indblik i deres (og måske jeres fremtidlige) 
arbejde.

Der er to muligheder:
A) Arbejde 1 hel dag, hvilket giver 1 dags fri 
adgang til lægedages kurser. Gratis frokost begge 
dage inkluderet
B) Arbejde ½ dag, hvilket giver ½ dags fri adgang 
til lægedages kurser. Gratis frokost denne dag.
Du får naturligvis rejsegodtgørelse, hvis du rejser 
til og fra Odense. 
Du kan læse mere på www.sams-danmark.dk
Tilmelding t i l  Lægedage sker t i l  sams.
odense@gmail.com hvor du skriver navn og 
hvilke(n) dag(e), du foretrækker at arbejde samt 
hvilke(n) dag(e), du ønsker at gå på kursus. Først 
til mølle princippet gælder.
Kursusudbuddet finder du på www.laegedage.dk
Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner
SAMS

UDLEJNING AF DEJLIG 2-
VÆRELSES LEJLIGHED PÅ 
FREDERIKSBERG

Min hyggelige lejlighed på 43 m2, beliggende på 
Frederiksberg på en rar sidegade til Falkoner Allé 
udlejes i 4 måneder fra 1. januar til 1. maj 2009, 
mens jeg selv er ude at rejse.
Pris: 4200 kr pr måned (og så får du alt betalt 
inkl. forbrug af: varme, vand, el, trådløst internet 
og fjernsyn.) 
Lejligheden indeholder: gang, bad og toilet, køkken, 
stue og soveværelse. Helt nye vinduer.
Udlejes møbleret.
Udlejes til ikke-ryger.

Mvh. 
Maja Nordbrandt
tlf 20158373
maja@nordbrandt.dk

VIKARIAT PÅ UROLOGISK 
AFDELING H,
Herlev Hospital

Vi søger 2 lægevikarer pr. 1.november til at indgå 
i forvagten på Urologisk afdeling H. Stillingerne 
er 37 timer/uge fordelt på dagvagter (til kl. 16) og 
Dag-arbejde (til kl. 14:45) samt weekend-vagter. 
Kvalifikationer: skal have bestået 9. semester.
Arbejdet består i modtagelse af elektive og akutte 
patienter, stuearbejde og assistance på operation-
sgang. Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgning til: 
Kári J. Mikines, kami@heh.regionh.dk

VKO I IDRÆTSMEDICIN
Skynd dig – der er stadig plads på dette populære 
tværfagligt kursus.
Kurset er et praktisk hands-on kursus, hvor hver 
deltager får en masse færdigheder i undersøgelse 
af idrætsrelaterede skader og samtidig optjener 
ECTS point. 
Kursusnavn: Kursus i idrætsmedicin 
Institutter: Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
Hospital
Semester (ECTS): Uge 50 den 8. – 12. december 
2006 kl. 9.00-15.30
Indhold: 
Teori, klinik, behandlingsprincipper, klinisk 
undersøgelse, case stories. Forelæsninger og 
gruppearbejde. Kurset lægger vægt på praktisk 
undersøgelse af ekstremiteterne og især ekstrem-
itetsleddene, samt diagnostik og behandling af 
idrætsskader. Det giver således en god forberedelse 
til arbejde på skadestue. Desuden: kost og væske, 
kredsløbs- og styrketræning, idrætsskadeepidemi-
ologi, vævsskade og vævsheling, doping.
Undervisere: 
Professor, dr.med. Michael Kjær, Bispebjerg 
Hospital, dr.med. Finn Bojsen-Møller, Panum 
Instituttet, ph.d., dr.med. Henning Langberg, 
Institut for Idrætsmedicin, overlæge Per Hölmich, 
Amager Hospital, fysioterapeut Peter Rhein-
lænder, Hvidovre Sygehus, overlæge ph.d. Michael 
Krogsgaard, Bispebjerg Hospital m. flere

Tilmelding: Sidste tilmelding den 17. november 
2008. ep02@bbh.regionh.dk
Bemærkninger: 9., 10. og 11. semester. Max. 
deltagerantal: 30
Kurset kan godkendes som VKO.
Skemaoplysninger: Kursusplan kan afhentes på 
VKO-kontoret.
Undervisningssprog: Kun dansk

DET SENIORE UDDANNELSES 
UDVALG 
afholder konference i lillebar fredag kl 11.30.

Her præsenteres bla. den nye logbog for forvagt-
slaget i studenterklubben. 

STUDIEVEJLEDER VED IT OG 
SUNDHED 
1. SEPTEMBER 2008

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

Jobbet som studievejleder indeholder bl.a.;
- vejledning om uddannelsens indhold, muligheder 
og studieordninger
- vejledning om orlov, barsel og merit
- vejledning ved personlige problemer
- vejledning i studieplanlægning
- vejledning om dispensationsansøgninger og 
klagesager
Derudover skal I deltage i afholdelse af arrange-
menter rettet mod potentielle ansøgere, fx besøg fra 
gymnasieklasser og andre oplysningsaktiviteter i 
rela-tion til rekruttering til studiet som åbent hus 
og udgående aktiviteter.

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

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

Ønskes yderligere oplysninger kan disse fås hos 
studiesekretær Mette K. Kristensen, mekr@sund.
ku.dk
Interesserede ansøgere bedes indsende en ansøgn-
ing til mekr@sund.ku.dk senest den 27.10.2008 
kl. 12.00. Der vil herefter blive indkaldt til 
samtaler.

ANNONCER
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