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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: Elise / MOK

Onsdag:  MOK nr 5, årgang 41 udkommer
  Foredrag om plastikkirurgi ved SAKS kl.16.15

Torsdag: Generalforsamling i MR kl. 16.15

  Præstens strikkecafe kl. 15.30
  

Fredag: IMCC månedsmøde kl. 17
  Reception i det nye medicinerhus kl. 15

Lørdag: Sexekspressens actiondag kl 13-1 ca. 18
  

Søndag: "Der er noget et eller andet amerikansk 

  fodbold - måske på 3+" citat Jannie
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SIMS månedsmøde kl. 17

Denne  redaktion

MOK

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

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

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

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

MOKs fædre
Under 69-timers bar holdte MOK som bekendt fest i lillebar mellem 
16-17 lørdag, og i den anledning indløb adskillige spørgsmål til MOKs 
fædre. Det første var et ganske simpelt spørgsmål om grammatik. Selve 
spørgsmålet bringer vi først i næste nummer af MOK, og det samme 
gælder naturligvis svaret på disse grammatiske grubler.
Et langt mere interessant spørgsmål er nemlig tikket ind lige før dead-
line og har sat adskillige associerede til redaktionen i sving...

Det skal dog med det samme siges, at ingen på redaktionen følte at 
de havde en far, som var kvalificeret til at svare; så vi fandt andre 
ressourcer at trække på.  

Kære Moks fædre 
Hvordan ved man om man har fundet en ordentlig mand? -en som er til at 
stole på som ikke dyrker intime anatomistudier på ens veninder? Kan man 
se det på dem eller hvordan? 
Jeg spørger for at undgå at komme ud i problemer a la dem Stellate Stella 
har været ude i med en journalist fra BT!... Kan ikke huske hvad han hed... 
Var det Anders??? 
Håber I kan hjælpe mig! 
Stellate Stellas veninde

(det rigtige navn eRR redaKtIonEn bekendt :-S)

Mia Joes mor:
“Se først og fremmest på bankbogen. Endvidere skift dem ud med jævne 
mellemrum. Når man når op i min alder (Mias mor er redaktionen bekendt), 
skal man finde en ung. Ellers slider man dem op. Vælg en med udseende 
lidt over middel, men ikke for pæn, så render de andre kvinder efter ham. 
Desuden skal han have lidt mellem ørene, men ikke så meget at han ikke 
kan undertrykkes.”

Endvidere fortæller en far, som er god ven af redaktionen, Benjamin, 
følgende tommelfingerregel:
”Se om han er mest interesseret i at tage en triple tragt eller hor. Hvis det 
første er tilfældet, undersøger han nok ikke veninderne så grundigt. Større 
randomiserede undersøgelser har vist at det var tilfældet med en p-værdi 
under 0,05.”   

Håber du kan bruge svaret.

De bedste hilsener og knuZ

Troels/red

Ugens 
faglige quiz:

Svaret på ugens faglige quiz var:

SPV-håndbogen side 22
(den gamle udgave)

Den heldige vinder var:

Lene Thorup (Falckredder)

Svaret på Bonusspørgsmålet var:

En lommebesky�er

I denne uge skal du gæ�e, hvilken 
sygdom der kan beskrives med 

følgende ord:

”Denne �lstand optræder især 
hos ældre enlige kvinder, der 

klager over kløe og kriblen i hu-
den. De beskrvier små, sorte dyrs 
�lstedeværelse i huden, og deres 

intensive bestræbelser på at �erne 
dyrene fra huden og udrydde dem 

i miljøet. Der medbringes o�e 
æsker eller poser, som angives at 

indeholde dyr, men mikroskopi af-
slører kun sårskorper, teks�ltråde 
etc. På huden ses o�est mere eller 
mindre udbredte småsår e�er jagt 

på dyrene. Behandlingen re�es 
imod de �lgrundliggende psykoso-
ciale konflikter, især med henblik 
på at bryde pa�entens ensomhed 

og isola�on.”

qNuTz

Wilhelmsen/vikar

Til drengene:

Supervisor:

MOK 40 ÅR - HURRAAAAA
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ER DU VILD MED FILM, 
ISÆR DEM DU SELV 
LAVER?
- så grib chancen og lav en grøn film 
om Københavns Universitet

I forbindelse med universitetet brede klimasat-
sning, har vi stillet flotte præmier på højkant i 
filmkonkurrencen kort&godt. Kortfilm konkur-
rencen, der er Nordens største, har i år den globale 
opvarmning som tema og alle med en kameramand 
eller producer i maven, kan indsende film.

Du kan læse universitetets filmoplæg, der opfordrer 
til at lave en film, hvor unge kan se pointen i at 
uddanne sig på Danmarks grønne universitet, på 
kort&godt’s hjemmeside (http://www.kortoggodt.
info/2006/index.php?id=1).

Her kan du også se oplæggene fra de to øvrige 
medvirkende, kampagnen’1tonmindre’ og brint-
samfundet på Lolland ’Baltic Sea Solutions’.

Universitetet opfordrer både studerende og ansatte 
til at indsende bidrag og vi glæder os til at se en 
masse kreative film.”

FOR ET GODT KLINISK OPHOLD PÅ 
7. & 9. semester

Lektor / tutor gennemgår formål og baggrund 
for studenternes kliniske ophold på afdelingen 
samt logbogen  for alle læger ved en fælles 
konference på afdelingen  1-2 uger før semes-
terstart.
Studenterne modtager afdelingens introduk-
tion gerne et par uger før deres ankomst til 
afdelingen.
På 1. fremmøde dag gives en grundig præsenta-
tion af tutor/lektor og rundvisning på afdelingen 
ligesom hver student udstyres med en dect-tel-
efon (eller brug studentens egen mobil.)
På ABSALON udlægges eksempelvis: Afdelin-
gens introduktion, afdelingens instruks bog, 
artikler, cases, instruktionsvideoer, opgaver 
mm. Afdelingens bidrag til ABSALON præsen-
teres på intro dagen.
Studenten skal være synlig på afdelingen fra 1. 
dag og hver dag tildeles en læge som er ansvar-
lig for studentens funktion. Studenten figurerer 
på  dagsprogrammet med navns nævnelse. Lav 
et uge skema for studenten.
Studenten følger dagligt en patient han/hun 
har skrevet journal på og forløbet drøftes med 
stud. før og efter stuegang. 
Giv studenten en notesbog og en kuglepen til no-
tater til eget brug og spørgsmål til sin tutor.
Giv 1-2 ugentlige  hjemmeopgaver med relation 
til det der drøftes ved afdelingens konferencer ( 
Hvad er / Hvordan udføres / Hvilke indikationer 
:for eksempelvis Mammografi, Renografi, PSA, 
TNM systemet / Levertal osv. ) til gennemgang 
med  tutor efterfølgende dag.
En god case kan ind i mellem erstatte en patient 
til klinikker ligesom en prøve tentamen kan 
udgøre en kliniktime.
Afdelingens patientinformationer kan med 
fordel læses af studenten.
Ugentlige møder med tutor med ros og ris 
til afdelingen samt kontrol af logbog giver 
mulighed for at justere studentens funktion 
på afdelingen.
Gør det klart for studenten at udvist egen inter-
esse og engagement giver positivt feed back
STIL KRAV – GIV ANSVAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

KORT RESUMÉ AF MØDE I UN-
DERVISNINGSUDVALG FOR 6. + 
8.  SEMESTER D. 27. MAJ  2008 
SKU-HVH 3632 25713632 3758 
susan.post@hvh.regionh.dk 

Tilstede: Peter Bytzer, Peter Skinhøj, Mikael 
Rørth, Niels Erik Bille-Brahe, Jør-gen Nordling, 
Vibeke Løgager, Frida Karin Emanuelsson, Niels 
Høiby, Jes Bruun Lauritzen, Torben Schroeder, Jan 
Pødenpant, Lars Laursen, Merete Waage-Nilsen, 
Steffen Loft, Ulrik Gether,  Susan Post (Ref.)Afbud 
fra: Sten Madsbad, Sabrina Larsson, Rita Dalham-
mer 

1. Godkendelse af dags-orden
Godkendt  

2. Godkendelse af resu-mé fra d. 01. april 2008 
Godkendt

3. Gennemgang af 6.-9. rapport
Rapporten gennemgås og tages til efterretning. 
Der udspandt sig en lang debat der overlappede de 
forskellige punkter på dagsordenen, hvorfor jeg har 
forsøgt at placere essensen af denne debat under 
de respektive punkter. Konkret er der i forhold til 
rapporten, ændring af timer for 6. semester. Denne 
ændring gennemføres fra E2008 med en nødløsn-
ing og imple-menteres fuldt fra F2009. (Panum 
kursus).    

4.Start gennemgang af evalueringer.
Evalueringer for 2007 for tema AB er vedlagt 
indkaldelse til møde. 
Der er kritik af både 6. og 8. semesters eksa-
men.§ De kliniske fag evalueres højere end de 
teoretiske fag.
Vægtning af de enkelte fag på 6. sem. eksamen 
er forudsigelig.
NH undersøger om det er tilladt at offentliggøre 
vægtningen af de enkelte spørgsmål. Sættes på 
TO-DO-liste
TS undersøger hos Jørgen Hedemark om det er 
muligt at få en over-ordnet samlet evaluering for 
de enkelte temaer. Sættes på TO-DO liste
NH og PB kigger på muligheder for ændringer 
af ekamensudform-ning. Møde er aftalt til d. 
3.9.2008 kl. 14.00 hos NH, afd. 9301. Sættes 
på TO-DO liste
Problematisk at det ikke er entydigt hvem 
evalueringer skal sendes til. NH +TS + JBL vil 
ud fra TS oplæg kigge på mulighederne. Sæt-tes 
på TO-DO liste
Der udtrykkes ønske om at få en oversigt over 
eksamensresultater, gerne separeret ud på 
de enkelte undervisningssteder (de gamle kli-
nikudvalg). SP undersøger hvilke format der kan 
skaffes og sender til udvalgets medlemmer mhp. 
næste møde. Sættes på TO-DO liste.
Når evalueringerne for F2008 foreligger, sendes 
disse til de temaan-svarlige der sender videre til 
underviserne. SP sørger for at sende til temaans-
varlige. Sættes på TO-DO liste. 

5. Start drøftelse af inte-grerede fags overlap-ning 
af emner (tema A+B) 

Skema omdelt på mødet. Debat om dels hvordan 
det gribes an samt opbygningen af temaerne på 
6. og 8. semester. Nedenfor er forsøgt at få samlet 
essens af debat:
Det slås fast at rammerne for undervisningen 
udstikkes af Studie-nævnet. Disse kan derfor 
ikke ændres uden godkendelse af Studie-
nævnet.
Temaerne for både 6. og 8. semester “ruller” med 
et års mellemrum, med skift i efterårssemestret. 
Det betyder at den centrale undervis-ning ikke 
nødvendigvis passer til det tema de studerende 
aktuelt un-dervises i. Hvis dette skal ændres, 
kræves en dublering af de centra-le forelæsnin-
ger og dermed en forøgelse af udgiften. En sådan 
æn-dring kræver Studienævntes godkendelse.
Der undervises forskelligt i temaer på de tre 
undervisningssteder. Denne forskellighed er 
meget underviserafhængig. Det kunne være øn-
skeligt om der for alle temaer blev defineret om 
de enkelte lekti-oner er SAU eller Forelæsning. 
Ikke alle temaer har denne definiti-on, specielt 
mangler dette for de parakliniske fag. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“13-Rigtige” er udarbejdet som inspiration til det  
kliniske ophold på 7. og 9. semester. Det kan bruges 
af de studerende såvel som undervisere og er
publiseret til begge parter.
På vegne af Undervisningsudvalget for 7. og 9. 
semester

Susan Post

Der udtrykkes ønske om at der kunne indgå 
større mulighed for de studerende, at kunne 
undervise. MWN vil til næste møde, udarbejde 
forslag til hvordan undervisning med studer-
ende som undervisere kan implementeres i 
målbeskrivelsen. Sættes på TO-DO listen
Vedr. arbejdet med ensretning er der enighed 
om at starte med tema AB. Der nedsættes en 
lille arbejdsgruppe bestående af NH + SL + NH 
+ LL. Mødet afholdes d. 1. 9. 2008 kl. 14.00 hos 
NH afdeling 9301 på RH. SP fremsender oversigt 
over skemaerne fra Syllabus fra F2008. Sættes 
på TO-DO liste.

  
6.Evt. oprettelse af en “TO-DO” liste
Eksempel på “TO-DO” liste er vedlagt indkal-
delse.§ Listen oprettes og vil herefter være 
nederst i resûmeerne.  

7. Evt
Vedr. kommissorium for undervisningsudvalget:§ 
Der eksisterer pt. ikke noget egentligt kommisso-
rium for udvalget. Fra første møde, er der opsamlet 
hvilke opgaver udvalget kunne va-retage. SP 
udarbejder essens af resume fra første møde som 
udkast til et kommissorium.  sættes på “TO-DO” 
listen 
Møder for E2008:
Tidspunkt for møderne: kl. 14.00-15.30 i lille 
mødesal på Panum§ Mandag d. 29. september 
2008 (30. september er alternativ)§ Mand-
ag d. 24. november 2008 

8.Foreløbig dagsorden til næste møde
Foreløbig dagsorden til næste møde: 
1.Godkendelse af dagsorden
2.Godkendelse af resumé fra d. 27.05 2008
3.Gennemgang af “TO-DO” liste
4.Offentliggørelse af vægtning af de enkelte 
spørgsmål til eksamen – se venligst “TO-DO”-
liste
5.Overordnet samlet evalueringsoversigt - se ven-
ligst “TO-DO”-liste
6.Udformning af eksamen for 6. og 8. semester - se 
venligst “TO-DO”-liste
7.Konkretisering af undervisningsansvarlige - se 
venligst “TO-DO”-liste
8.Oversigt over eksamensresultater - se venligst 
“TO-DO”-liste
9.Udkast til målbeskrivelse med studerende som 
undervisere imple-menteret - se venligst “TO-
DO”-liste
10.Gennemgang af tema AB - se venligst “TO-
DO”-liste
11.Gennemgang af udkast til Kommissorium – se 
venligst “TO-DO”-liste. 
12.Evt. Punkter til dagsorden, bedes være under-
tegnede i hænde senest et uge før mødet.

•

•

13-RIGTIGE !!!

OPLÆG TIL 5. SEMESTER
Er studiet et stort sort hul efter 5. semester? Er 
det virkelig rigtigt, at man kan komme til Rønne 
i praktikophold? Kom til informationsmøde med 
studievejledningen den 10. november.

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester 
(15.november-1. december), skal du også prioritere 
dine ønsker vedrørende valg af sekretariat. I den 
forbindelse afholder Studievejledningen for Medicin 
en lille forelæsning vedrørende dette. 
Dette oplæg vil blive holdt den 10. maj kl. 9-10 i 
Auditorium 1 på Rigshospitalet.
Auditoriet ligger under personalekantinen i byg-
ning 44. Du kan se kort over Rigshospitalet på 
http://www.b14.dk/rigshospitalet/.
Kom og få svar på spørgsmål om prioritering, 
dispensationer, hvilke hospitaler man kan komme 
på og meget andet.

STYRENDE ORGANER
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HVAD ER SKU-RH, SKU-
HVH OG SKU-HEH?
Hvad sker der efter 5. semester? Giver ord og forkortelser 
som klinikudvalg og SKU-RH ingen mening? Er det 
virkelig rigtigt, at man kan komme til Rønne i praktiko-
phold? Læs her!

Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, skal 
du prioritere dine ønsker vedrørende valg af Sekretariat 
for Klinisk Uddannelse (SKU, tidligere klinikudvalg). I 
den forbindelse afholder Studievejledningen for Medicin 
en forelæsning vedrørende dette den 10. november 2008. 
Se mere om dette oplæg andetsteds i dette MOK.
Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være op-
mærksom på transport, læsemakker, forskning, arbejde, 
børnepasning osv.
Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg resten 
af dit studie.

Sekretariaterne:
Sekretariat for Klinisk Uddannelse - Rigshospitalet 
(SKU-RH):
Kontoret finder du i Teilumbygningen.
Hospitaler administreret af SKU-RH:
Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde og 
Køge.
Sekretariat for klinisk uddannelse – Hvidovre Hospital 
(SKU-HVH):
Kontoret finder du på Hvidovre Hospital:
Hospitaler administreret af SKU-HVH:
Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, Nykøbing 
Falster og Slagelse.
Sekretariat for klinisk uddannelse – Herlev Hospital 
(SKU-HEH):
Kontoret finder du på Herlev Amtshospital.
Hospitaler administreret af SKU-HEH:
Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Holbæk 
og Helsingør.

Vedrørende holdsætning på de forskellige semestre:
På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om holdsætning i 
Sekretariaterne for Klinisk Uddannelse, mens der på 7., 
9. og 12. semester er tale om universitær holdsætning. 
Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et hospital, 
som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg.
Hospitaler på 7. semester:
Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, Glos-
trup, Næstved og Herlev. Variationer kan forekomme, 
men de endelige hospitaler og antallet af pladser fremgår 
af tilmeldingsblanketten.
Hospitaler på 9. semester:
Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Helsingør, Holbæk, 
Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, Halmstad, Nuuk. 
Hospitaler på 12. semester:
Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Holbæk, 
Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, Rigshos-
pitalet. 

Universitetet dækker transportudgifterne til følgende 
hospitaler:
Hillerød, Næstved, Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, 
Slagelse, Halmstad, Nykøbing Falster (weekend, samt 
kost og logi), Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og 
Nuuk (tur/retur, logi). 
Det tilstræbes at der gives besked til studerende, der 
holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster inden 
jul/sommerferie.

Dispensationer:
Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning i 
et ønsket sekretariat, hvis der er tale om usædvanlige 
forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende dit barns 
institutionsplads, der har specifikke åbningstider, som 
medfører at du ikke kan nå at møde rettidigt i klinikken. 
Du kan have specielle ønsker vedrørende en holdsætning 
pga. forskning, arbejde, sport, mm. 

Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejledningen til en 
samtale om en eventuel dispensation vedrørende ønske 
om klinikudvalg og hospital.

Nye træffetider med rettelser 
 

EFTERÅR 2008
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

UGE 44-45

Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder  
Tirsdag 28/10 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus C-Storch, Medicin
Tirsdag 28/10 1900 – 2000  1600 – 1900 Gro Askgaard, Medicin
Onsdag 29/10 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin V. Eklöf, Medicin
Torsdag 30/10 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene E. Liberoth,Medicin
           
Tirsdag 4/11 1200 – 1300 1300 – 1600  Rasmus C-Storch, Medicin
Onsdag 5/11 1600 – 1700  1700 – 2000 Josefin V. Eklöf, Medicin
Torsdag 6/11 1300 – 1400 1000 – 1300  Malene E. Liberoth,Medicin
Torsdag 6/11 1600 – 1700 1300 – 1600  Theis Skovsgaard, Medicin
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk
NB!               Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op 
i starten af vores træffetid,
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
 
Den Internationale Studievejledning
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder  
Hver tirsdag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl International
Hver torsdag    1000 – 1200  Eva Maryl International

Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet 
for det tema, som du er 
interesseret i – se skemaet nedenfor. 
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, 
hvad du vil spørge om. 
 
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem.
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem.
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede 
ophold.

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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
November 08 

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

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 27/10
Tirsdag 28/10 CB 
Onsdag 29/10 KK AM 
Torsdag 30/10
Fredag 31/10 AW 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 3/11 
Tirsdag 4/11 AM 
Onsdag 5/11 
Torsdag 6/11 
Fredag 7/11 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 10/11 AW 
Tirsdag 11/11 KK 
Onsdag 12/11 KK 
Torsdag 13/11 KK 
Fredag 14/11 AM 

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 17/11
Tirsdag 18/11 AW 
Onsdag 19/11 KK AW 
Torsdag 20/11 AW 
Fredag 21/11

 Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Mandag 24/11 AW CB 
Tirsdag 25/11 AM 
Onsdag 26/11 KK 
Torsdag 27/11
Fredag 28/11 KK 

Vi ses i kælderen. 
Mvh studiesalsvagterne 
Anne, Kirstine, Anders og Christian 

STUDIETILBUD
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AFMELD TKO I TIDE!
Hvis du har tilmeldt dig TKO på holdtilmeldingen, 
og nu ønsker at arrangere dit ophold selv, skal du 
huske at afmelde dig inden den 1. november. Din 
holdplads kan komme andre studerende til gavn.

På 3. semester er der et studieelement, der hedder 
Tidligt Klinisk Ophold (TKO). TKO er placeret 
i semesteruge 19 og 20, hvilket er i juni/januar. 
TKO skal være bestået inden holdsætning på 6. 
semester.

Kursets formål: To ugers ophold på en klinisk afde-
ling, hvor den studerende skal stifte bekendtskab 
med lægens arbejde i den sekundære sektor ved 
at følge en læge i dennes arbejde. Den studerende 
skal også følge andre personalegrupper, som lægen 
samarbejder med.
Ønsker du et selvarrangeret TKO og har du aller-
ede har tilmeldt dig TKO via holdtilmeldingen 
på 3. semester, skal du afmelde dig dette inden 
d. 1. november/1. april til studiesekretæren i 
lokale 18.1.12/16. Hvis du efter denne dato bliver 
forhindret i at møde op til dit TKO, som du er 
tilmeldt via studiet, skal du selv kontakte din 
tildelte afdeling.
Hvis du ikke framelder dig i tide, går din holdplads 
til spilde. Det betyder at afdelingerne bliver sure, 
medfører en masse administrativt besvær for de 
holdsættende sekretærer og gør, at din holdplads 
ikke kommer dine medstuderende til gavn. Den 
plads du siger nej tak til kan jo være drømmep-
ladsen for ham/hende, der sidder ved siden af dig 
til forelæsningen.

Se mere på www.sis.ku.dk om TKO, selvarrangeret 
ophold m.m.

 

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
Sæson 2008-09

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

30. oktober:
Katrine Zeuthen
Infantil seksualitet, forførelse og fantasi 
Børn er prisgivet de voksne, dét er på en gang ud-
viklingens fleksibilitet og dens akilleshæl. De må 
lade sig forføre af de voksnes verden for at prøve 
at regne ud, hvordan de kan indgå meningsfuldt i 
de relationer, der varetager deres overlevelse. Sek-
sualiteten kommer udefra, fordi barnets oplevelse 
af lyst og ulyst skal etableres, udvikles og gives 
betydning i relationerne til de voksne, der altid er 
foran i deres udvikling, altid ved og kan mere og 
altid repræsenterer den kultur, som barnet skal 
blive en del af uden at forstå, hvad den betyder. 
Med kliniske eksempler og psykoanalytisk litter-
atur illustreres og diskuteres forførelsens mange 
niveauer og nødvendigheden af at fastholde dem 
i forståelsen af infantil seksualitet og seksuelle 
traumer. Oplægsholderen er psykolog og tilknyttet 
Københavns Universitet. 

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
og Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo 
Møhl

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.

 

SIMS månedsmøde tirsdag den 
4/11 kl. 17 i det nye SIMS lokale.

SIMS ARRANGERER:
November
4/11 Tapeningskursus
Lær dig de almindeligste tapeningsteknikker og 
hvilke skader der fører til brug af tape ved læge 
Louise Torp Jensen.
Tilmelding til jessicani@m4.stud.ku.dk senest d. 
3/11 2008.

27/11 Skulderforedrag – Gildhøj 
Privathospital. Kl. 17-19.
Læge Lars Blønd holder et foredrag om 
skulderundersøgelser og fortæller om klinikken.
Gildhøj Privathospital er kendt som ”idrættens 
og ballettens hospital”, men foretager det meste 
indenfor ortopæd-, ryg- og karkirurgi.
Læs mere på www.gildhoj.dk!
Der serveres sandwiches og drikkevarer.
Tilmelding til jessicani@m4.stud.ku.dk senest d. 
24/11 2008.
Praktisk info fås ved tilmelding.

December
8/12 Besøg på Idrætsmedicinsk 
klinik på Bispebjerg Hospital. Kl. 
15.30-17.30.
Der er lagt et fint program for os. Vi starter med 
fælles introduktion til klinikken. Derefter skal vi 
kikke lidt på en patient sammen med lægerne i 
ambulatoriet. Så skal vi høre lidt om testcentret og 
dem som vil kan få sig en konditest (husk tøj) eller 
få testet styrke og hurtighed. Sidst kommer der et 
oplæg omkring klinikkens forskningsprojekter, 
bl.a. med tidligere SIMS medlem Søren Solborg.
Bagefter byder klinikken på en sandwich.
Tilmelding til Christian, skjoldvang@stud.ku.dk, 
senest d. 21/11 2008.

Arrangementerne er for medlemmer i SIMS. Bliv 
medlem for kun 50 kr. per år. Medlemskabet varer 
fra september-september. Giver adgang til alle 
vores arrangementer. Det er ok at være passiv 
medlem, men vi søger også aktive.
Pengene indbetales til netbank: 1551 - 607 85 67. 
Husk at skrive Dit navn på indbetalingen!
Du kan også betale pengene kontant ved et af vores 
månedsmøder, første tirsdag i måneden.
Send derefter en mail til kasserer Jessica 
(jessicani@m4.stud.ku.dk) med navn, fødselsdato, 
adresse, tlf.nr. og semestertrin.
Velkommen til SIMS!

GIM 
MÅNEDSMØDE 
ONSDAG D. 5. NO-
VEMBER KL. 16.00

Hvad ved 
du egentlig om alternativ 
behandling?

Kender du eventuelle gavnlige og skadelige 
virkninger?
Ved du nok til at kunne vejlede dine kommende 
patienter ordentligt?

GIM er en basisgruppe for medicinstuderende, som 
er interesserede i komplementær og alternativ be-
handling – ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel.

GIM går ind for at undersøge alt åbent og kritisk, 
inden man forholder sig til det. Derfor arrangerer 
vi i løbet af semesteret foredrag på Panum, tager 
ud og besøger alternative behandlere, deltager i 
høringer, kurser, o.l. Hvert efterår laver vi desuden 
en hyttetur med alternativt undervisningstema 
– tidligere temaer har været Akupunktur, An-
troposofisk Medicin, Healing og Clairvoyance, 
Manuel Medicin og Østens Medicin. I 2008 var 
emnet ”Stress-reduktion”.
Vi har også hvert år en sommerpicnic og en juleaf-
slutning med julehygge, gløgg og god mad. 

Vi er en hyggelig gruppe med masser af både 
faglige og sociale aktiviteter, og vi er altid åbne 
for nye faste eller løse medlemmer! J

•

•

Kom med til vores næste månedsmøde og bliv en 
del af gruppen, hvis du har lyst!

Vi mødes onsdag d. 5. november kl. 16.00-18.00 
i lokale 108 på 1. sal i sygeplejeboligerne i 
Nørre Allé 6. Man kommer ind ved at bruge sit 
studiekort+pinkode ved indgangen.
Her skal vi bl.a. snakke om kommende foredrag og 
arrangementer, vi skal velge ny logo, og der vil være 
et oplæg om efterårets Kvanteenergimedicinske 
Konference samt et par boganbefalinger. Vi vil også 
gerne høre, hvilke idéer du har til arrangementer 
i GIM. Og så er der selvfølgelig hyggesnak, te og 
kage som sædvanlig! :-)

Alle interesserede er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig! :)

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

STUDIETILBUD OG BASISGRUPPER
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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.

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!

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

2 i Indien, Arogyanvarm
2 i Bolivia, Rurrenabaque (spanskkundskaber 
påkrævet. Der har ingen PIT’ere været det 
seneste år, men det sidste hold havde et godt 
ophold)
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 Hospitalsgruppen_pit@hotmail.com

Pladserne fordeles efter først til mølle! 

PIT KØBENHAVN ARRANGER-
ER: TROPEMEDICINSK KURSUS

Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen 
hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere 
om hvad du kan møde i det store udland?
Her har du muligheden!

Weekenden d. 15. og 16. november i stor mødesal, 
Panum Instituttet

Emner:
Nonverbal kommunikation
Behandling af tropemedicinske sygdomme
Gynækologi og fødsler
Rejsesikkerhed
Cultural practices 
Tidligere PIT udsendte fortæller

50 kr. for PIT medlemmer og rejsende med PIT
150 kr. for andre (inkl. mad)

Pga. begrænset antal pladser sker tilmelding 
efter først til mølle princip, dog med PIT rejsende 
som første prioritet, derefter IMCC medlemmer 
og andre.

Foreløbig tilmelding senest d. 1. november til 
e-mail: 
cordes@stud.ku.dk (Peter) eller ealoe@stud.
ku.dk (Ea)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

DAGSORDEN TIL IMCC 
MÅNEDSMØDE D. 30/10 
KL. 17.00

1.Godkendelse af dagsorden
2.Intro til nye medlemmer
3.Info fra adm – samlet MOK strategi m.m.
4.TRÆNING (Fie og Laura). For gamle og nye

Vi regner med at slutte mødet senest kl. 19 og 
servere mad for 15 kr. til dem, der har lyst til 
at blive…
Tilmelding til  mad: Send mail ti l  adm-
copenhagen@imcc.dk

ADM MØDE KL. 16.00-17.00 
D. 30/10:
Dette bliver et lille koncentreret men stadig meget 
åbent adm møde..

Dagsorden:
1.PR-strategi
2.Reception
3.Afløser for Karina i foråret

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE; - KOM 
GLAD, NY SOM 
GAMMEL! 

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

Så kom: torsdag d. 6. november Kl 17-18 i lokale 
02.2.114

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

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

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

PS. Vi vil spise og hygge efter mødet, så skriv til 
martin_kr87@hotmail.com senest onsdag d. 6. nov. 
kl. 14 hvis du vil spise med så der også bliver købt 
ind til DIG, - vi glæder os til at se dig!

•

•

•

•

•
•

•

KOM TIL SEXEK-
SPRESSENS ACTIONDAG!
Lørdag den 1. november kl. 13– ca  17:30 med 
efterfølgende fællesspisning 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 
Danmark, 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 men-
nesker 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! 

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

RECEPTION OG INDVIELSE 
AF DET NYE 

“MEDICINERHUS” 
FREDAG D. 31/10 FRA KL. 15.00

Har du undret dig over hvor alle dine yndlings basisgrup-
per er forsvundet hen? 
Vi er flyttet fra vores kontorer på Panum til de gamle 
sygeplejerskeboliger på Nørre Allé 6-8. 
Kom forbi nu på fredag til reception med pindemadder og 
drinks. Tag din læsemakker under armen og kom og få 
en hyggelig eftermiddag sammen med SATS, IMCC, MR, 
Sundrådet, GIM, og alle dine andre yndlings basisgrup-
per. moderne musik og god stemning.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

BASISGRUPPER
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Tilbud fra Studenterpræsten – uge 44, 
2008

Nu er det ikke bare efterår, vi er også gået ind i vin-
tertiden. Her kommer et efterårsdigt, som nok kan 
sætte den dystre stemning:

Efterår 
Jeg har altid ønsket 
at digte om efteråret 
Som var det en melankolsk kvinde 
i dødens klæder 
Eller en ilter ung pige 
i nostalgiens flammedragt 

Efteråret er hvad det er 

Farverigt og koldt og vådt 
og blæsende 
en blæst som  
fjerner letheden fra kroppen 
og stiver viljen af 

Efteråret er rødhårede piger 
i sorte frakker 
Gamle mænd der blæses væk 
Kampåndens børn 
der fødes 

Efteråret er glatte mudrede stier 
Grå himmel 
Langsomme kolde åndedræt og stearinlys 
Behov for rasende lidenskab 
og kold opgivelse 

Efteråret er glatheden i dit sind 
og trægheden i mit 

Efteråret er verden døende, 
altings vendepunkt. 
Af Kassandra, www.digte.dk

Jeg lover at finde noget mere muntert i næste uge!

Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenter-
præsten

Føljeton – ES 2008: ”Jeg er vejen…” 
VI – Nu sneglen med hus på ryg vil 
vandre

Som nævnt i mit indlæg fra 22. september (find det 
på bloggen) er der knyttet syv særlige nøgleord til 
pilgrimsvandringer. Et af dem er langsomhed. 

Når man beslutter sig for at gå langsomt, så sker der 
noget andet end når man transporterer sig selv hurtigt 
og effektivt fra A til B. Vi er så vant til at skynde os 
(ifølge en undersøgelse er fodgængerne i Singapore de 
hurtigste i Verden, men lige efter er det København 
og Madrid, der ”går” hurtigst; hurtigere end Paris 
og London. Også hurtigere end New York, ”the city 
that never sleeps”. I København går vi ca. 3 gange 
hurtigere end man gør i Blantyre, Malawi!), at det for 
mange er næsten fysisk umuligt at sætte farten ned. 
Men det er altså et forsøg værd. Når man tvinger sig 
selv til at gå langsomt og til at fokusere på sine skridt, 
kan der opnås en nærmest meditativ oplevelse. 

Tankevirkesomheden går efterhånden også ned i gear, 
man kan trække vejret dybere – og lur mig, om ikke 
det er både sundt og godt for enhver semi-stresset 
dansker! Prøv også fx at spise et æble langsomt. 
Små bidder. Tyg grundigt. Smag på saften. Hold små 
pauser mellem hver bid. Det er også sværere end det 
lyder. I hvert fald for mange af os effektive typer.

Langsomheden som noget positivt – i forbindelse 
med pilgrimsvandringer – viser sig ved, at sneglen 
er det dyr, der forbindes med vandringer af mere 
åndelig karakter. Sneglen er skabt til at være lang-
som. Den har alt med, som den behøver, og den skal 

ikke nå noget. Hvis man kan se bort fra det slimede 
(og fristelsen til at kaste smør, hvidløg og persille 
på den!) kan man også se skønheden i en snegl, og 
måske kan du finde/købe et smukt sneglehus til at 
have i lommen for at minde dig om, at langsomhed 
har noget at byde på.. 

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

Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenter-
præsten

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

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

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

Studerendes Almene Kirurgiske Selskab

• •• •• • • •• ••••••• • • •• ••• •• •
Den 5. november kl. 16.15
 Auditorium 29.01.32

Alle er velkomne! 
Så tag jeres læsemakkere og venner med!

•• ••• ••••• • •• • • •••• • • •••• • •

• •• •• • • •• ••••••• • • •• ••• •• ••
• •• ••• ••••• ••• • • ••• •• ••• ••• •• ••
• ••••••• • ••• • •• •••• • • ••••• • •• •• ••• ••• •• ••

Foredraget indeholder følgende og meget mere...

�� ����������������������
�� �����������������������������������������������������������
•••••••••• • • •••• • •• • •• • •• ••••••••• • ••••
�� �����������������������������������������������
•••••••••• •• •• • • •• • • ••••••• •••••••• ••• ••••••••••••
�� �������������������������������������
�� ������������������������������������������������
••••••••• • • • • • • • • • • • •• •• •••• ••••

Kom hør et spændende foredrag med Thomas Boel 
(1. reservelæge, Kirurgisk Gastroenterologisk, Herlev Hospital)

Thomas har tidligere siddet 4 år i Yngre Danske Kirurgers 
bestyrelse og er nu associeret medlem til bestyrelsen og 
sidder i Dansk Kirurgisk Selskabs Uddannelsesudvalg.

BASISGRUPPER
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PRIVAT EKSTRAUNDERVISNING 
– HOT ELLER NOT? 

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

Med studielederen for medicinstudiet, lektor dr. 
med, Jørgen Olsen, samt Stephan van Rensburg, 
direktør for MANU-kurser A/S.

Her får I mulighed for at stille spørgsmål, komme 
med jeres holdninger og lytte til hvad andre siger 
til dette kontroversielle tema. Og så er der kaffe 
og kage...

GODT I GANG MED AT 
FORBEDRE KLINIK...

Vi må desværre gang på gang erkende, når vi læser 
semesterets evalueringer, at de kliniske ophold 
ikke altid er optimale. Der bruges rigtig mange 
afdelinger i vores kliniske undervisning, specielt 
på de store kliniksemestre, 7. og 9. Det er desværre 
ikke dem alle, der evalueres lige godt. Der er kirur-
giske afdelinger på 7. semester, hvor de studerende 
skriver i evalueringen; ” Det eneste jeg lærte, var at 
klippe med en saks!” eller ”Vi mødte vores tutor den 
første dag, og så ham så ikke siden”.  Dette kan vi 
ikke leve med som studerende. Det er rigtig vigtigt, 
at vi ALLE får gode ophold, der kan ruste os til den 
kliniske hverdag, vi skal ud i som fremtidige læger. 
Det er vigtigere nu end nogensinde før efter skiftet 
til den 6 måneder kortere kliniske basisuddannelse. 
Demokratiske Medicinere har derfor studenter-
repræsentanter i alle udvalg, der arbejder med at 
forbedre klinikopholdene.  

Et af de steder vi bruger vores indflydelse, er i KUU 
(kvalitetsudviklingsudvalget), der arbejder med at 
kvalitetssikre de kliniske ophold. Et af de nyeste 
tiltag er afdelingsbesøg, hvor vi tager ud og besøger 
de kliniske afdelinger som universitetet bruger, 
både de højt og lavt evaluerede. Det er to læger og 
en studerende der foretager besøget. Her taler vi 
både med de studerende og med tutor på afdelingen. 
Nogle af de ting der blandt andet evalueres, er den 
skriftlige og mundtlige introduktion til afdelingen, 
hvilke opgaver de studerende tildeles, hvordan den 
kliniske supervision fungerer og tutor som faglig 
vejleder og kontaktperson. Før sommerferien be-
søgte vi den første afdeling; medicinsk afdeling F på 
Gentofte hospital, der er en højt evalueret afdeling. 
Besøget gik rigtigt godt, både tutor og de studer-
ende var meget tilfredse. ”Den første dag fik vi alle 
udleveret diktafoner og ”hylere”. Vi bliver tit hylet 
af lægerne, hvis der sker noget spændende, og af 
sygeplejerskerne, hvis vi skal lægge venflons eller 
katetre”, fortæller en af de studerende os. Besøget 
hjalp os til at få konkretiseret, hvad der skal til for 
at en afdeling fungerer som uddannelsessted. 

Dette besøg skal nu danne grundlag for flere 
afdelingsbesøg. Vi regner helt konkret, med at 
gennemføre 3-4 besøg i løbet af efteråret.

Et andet udvalg, hvor vi også arbejder med at 
forbedre klinikopholdene, er undervisningsudval-
get for 7. og 9. semester. Et stort problem er, at 
hverken personalet eller de studerende ved nok 
om, hvad de studerendes funktion i afdelingen skal 
være. Ofte går man som studerende for længe, før 
man får gjort opmærksom på hvilke problemer 
man har. 

Ud fra evalueringer kan man se, at det ofte er 
relativt simple tiltag der skal til, før et ophold 
fungerer. Derfor har vi lavet en tjek-liste med gode 
forslag til tutorerne. Den vil også blive sendt til de 
studerende før de skal i klinik, så de selv tidligt 
kan gribe fat i eventuelle problemer og foreslå en 
alternativ måde at løse dem på. 

Et problem på 7. semester er den store spredning 
på, hvordan tentamenen foregår og hvordan man 
bedømmes. Vi arbejder på en ensretning af eksa-
men på tværs af afdelinger og hospitaler. En anden 
idé der arbejdes med, er en standardiseret prøveek-
samen, så man som studerende får mulighed for at 
opleve, hvad der venter en. 

Et overordnet mål for arbejdet i 7. og 9. semester 
undervisningsudvalget er, at sørge for, at vi som 
studerende er bedst muligt rustet til den kliniske 
hverdag vi kommer til at møde. Vi har set på mu-
ligheden for at forbedre 7.semester, der består af 
tre perioder; en medicinsk, en kirurgisk og en ret 
tom undervisnings periode.  Et af vores forslag til 
forbedring er, et ophold på en paraklinisk afdeling 
(for eksempel røntgen eller mikrobiologi). Dette vil 
give os en bredere forståelse af patientforløbene i 
hospitalsverdenen. Det vil også introducere os til 
specialer, vi ellers ikke kommer i direkte kontakt 
med i løbet af studiet.

Vi tror, at det arbejde Demokratiske Medicinere 
laver i disse udvalg med tiden vil gøre, at den 
kliniske uddannelse på vores studie bliver mere 
ensartet og bedre for alle.

HVEM ER DEMOKRA-
TISKE MEDICINERE?

Vi er en ret ny studenterpolitisk organisation, 
der arbejder med en ny måde at drive studenter-
politik på. Ved sidste valg til studienævnet for 
medicin fik Demokratiske Medicinere 3 af de 5 
studenterpladser. 

Vi tror på, at det skal være muligt for alle studer-
ende at få indflydelse på studenterpolitikken – også 
de studerende, der ikke selv direkte er aktive i en 
studenterpolitisk organisation. Samtidig lægger vi 
stor vægt på et godt samarbejde med underviser-
repræsentanterne i studienævnet – der opnås langt 
mere gennem dialog med underviserne end gennem 
konfrontationer. 

Vi har bl.a. arbejdet med spørgsmål som indførsel 
syge/re-eksamen, læseferie, reduktion af arbejdsby-
rden på 3. semester, forbedringer af studiets IT-sys-
temer, større konsekvens af fagenes evalueringer, 
ekstra hjælpemidler til eksamen på 4./5. semester 
og en generel styrkelse af studenterdemokratiet. 

Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de 
medicinstuderendes forhold i pressen og hos 
politikere i folketinget – bl.a. i sagen om syge/re-
eksamen, der udmundede i, at vi nu har fået 
syge/re-eksamen på samtlige semestre fremover. 
Der mangler altid studerende som har lyst til at 
være aktive i studenterpolitik, så har du lyst til at 
være med er du mere end velkommen – uanset om 
du går på 1. eller 12. semester. Du behøver ikke 
have stor politisk erfaring, eller oceaner af tid du 
kan afsætte – det vigtigste er, at du brænder for at 
forbedre vores alle sammens studie. 

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

STUDENTERPOLITIK
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Bliv AKTIV i SundRådet
– Samlestedet for de studerende på SUND!

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

SundRådet er en paraplyorganisation for alle basisgrup-
per og for størstedelen af fagråd på SUND. Man kan 
indenfor SundRådet således beskæftige sig med enten 
studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenterhus, Basis-
gruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) eller studenter-
politik på fakultetsniveau (Studenterforum, Akademisk 
Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis 
man lyster.

En ny måde at komme frem på!

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

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

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

Der sker mange ting på SUND og på KU for tiden, des-
værre langt fra alt godt for den almene studerende.
Men nu kan du, som en del af SundRådet, gøre noget 
godt for alle studerende på SUND, ved at være med til at 
forbedre vilkårene.

Derfor: Bliv aktiv i SundRådet! ...fordi SUNDs studer-
ende har brug for dig!

Hold øje med SundRådets MOK-side: der vil senere på 
semesteret komme opslag om tilmelding til forskellige ud-

valg.
Og hvis du allerede nu har en sag du brænder for (Det 
nye Studenterhus? Rene toiletter på dit studiested? En 
kantine, der er noget værd? Måske en social konkurrence 
mellem studieretninger eller en kæmpe SUND fest? Eller 
forbedrede læsepladsforhold og bedre forhold på bib-

lioteket?),
så send et forslag til info@sundraadet.dk, så vi straks 
kan oprette et projekt-udvalg som dine medstuderende 

kan deltage i,
med lige netop dig ved roret!

STUDENTERFORUM – 
Hvad er det dog?

Ja, hvad er studenterforum egentlig og betyder det 
noget for dig?
Ja, det betyder noget for dig! 

Studenterforum er et forum, i hvilket man kan få 
forskellige informationer fra dekanatet om fakultetet, 
driften og andet godt, der er værd at vide noget om 
på det Sundhedsvidenskabelige fakultet.
Vigtigst af alt, er det et forum, hvorigennem de stud-
erende kan henvende sig til de høje herrer der styrer 
fakultetet, så man derigennem kan få indfl ydelse på 
adskillige ting. Er du f.eks. træt af, at toiletterne altid 
er beskidte i weekenden, at lyset bliver slukket kl. 
17, at studiemiljøet gør ondt i øjnene og at der ikke 
er læsepladser nok, ja, så kom til et Studenterforums 
møde og sig hvad der er brug for… Alle har lov til at 
møde op og har taleret!
Desuden vejleder Studenterforum dekanatet når de 
skal uddele penge til studentersociale formål hvert 
semester.

Hvem er Studenterforum så?
Ja, formanden er prodekan Flemming Dela. De-
suden skulle der optimalt sidde to repræsentanter fra 
hvert studienævn og herudover sidder der en basis-
grupperepræsentant (som vælges på SundRådets 
generalforsamling i februar, i øjeblikket Christian 
Dobrzanski) og en ekstern næstformand (som i øjeb-
likket er SundRådets formand, Anette Studsgaard 
Petersen), men vi er langt fra så mange der dukker 
op, så ja, der er også plads til dig!  
Ja, men hvad så hvis du ikke kan komme eller bare 
ikke kan overskue at sidde ansigt til ansigt med 
dekanatet? 
Ja, så kan du møde op og fremlægge dine sager på 
et SundRådsmøde, hvorefter bestyrelsen så vil sørge 
for at tage det videre til Studenterforum.
Ja, men hvornår er det så?
Næste møde i Studenterforum er torsdag den 30. 
oktober.
Næste SundRådsmøde er den 25. Nov. kl. 16.00, 
Nørre alle 6, lok. 02.1.101.
Meld dig ind i grupperummet SUNDRÅDET INFO 
(info-sundraadet@punkt.ku.dk) for at blive løbende 
opdateret!

Ja, så opgiv aldrig håbet, du kan gøre en forskel!

SundRådet

MØDEPROGRAM
Forum: Medicinerrådet
Dato:   Torsdag d. 30. 
oktober 2008
Tid:   GF kl. 16.15, MR-
møde ca. kl.18.00
Sted:   Kontoret, 
Sygeplejeskolen, 1. sal, lok. 102 

1. Formalia
2. Info fra bestyrelsen
3. Nyt fra semestre og udvalg
4. Nyt fra studienævnet
5. Tilbagemelding om 

fagrådsdagen d. 18. oktober 
2008 (kort)

6. MR-møderne i frem� den 
(beslutning fra fagrådsdag)

7. Na� onalt MedicinerRåds 
møde d. 1. november

8. Kort info om 
basisgrupperecep� onen d. 31. 
oktober 

9. Evt.

Hvis du har noget, du ønsker at 
diskutere, er du meget velkommen � l 
at komme forbi og lu� e dine tanker. 

 Hilsner

 Medicinerrådet

INDKALDELSE TIL 
MEDICINERRÅDETS 
GENERALFORSAMLING 
(GF)

Forum: Medicinerrådet
Dato:  Torsdag d. 30. oktober 2008
Tid:  16.15
Sted:  Kontoret, Sygeplejeskolen, (bygning  
 2.1.102) 

På GF’en vælges MR’s kandidater til studienævnet 
og du har her mulighed for at stemme på dem, du 
mener, skal kæmpe for din sag i studienævnet.

 Dagsorden:
 1) Valg af dirigent og referent
 2)  Bestyrelsens beretning
 3) Beretning fra udvalg og � llidsposter
 4) Vedtagelse af budget
 5) Indkomne forslag
 6) Valg af bestyrelse bestående af 5 per 
 soner
 7) Valg af revisor
 8)  Ops� lling af kandidater � l studienævnet  
 for medicin
 9) Valg af repræsentanter � l eksterne  
  udvalg og bestyrelser, herunder 
Universitet-  sbogladen og MOKs besty-
relse.
 10) Nedsæ� else af og valg � l udvalg under  
 MR.
 11) Eventuelt

 Hilsner
           
 Medicinerrådet

STUDENTERPOLITIK
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg

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 også, 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.

Vidste du...

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

I FADLs Sekretariat kan du hente et 
rabatkort.

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

Kommende aktiviteter

 »  16. okt.: Repræsentantskabsmøde

Nyt tilbud fra NY FORM

FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder på at arrangere spændende fore-
drag og arrangementer, der har interesse for FADLs medlemmer. Det kan både være di-
rekte anvendelige foredrag om specifi kke emner eller oplæg af mere politisk karakter, 
hvor FADL inviterer interessante personer til Panum. 
Hvis du har gode forslag til emner eller specifi kke foredragsholdere, er du velkommen 
til at sende en mail til Sekretariatet på kkf@fadl.dk.

���� �� ��������
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������������������������������������������������������
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      Tlf. 35 39 38 04
NYFORM.DK/FADL

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

 KUN 99 kr.
     COMBI Inkl. holdtræning

   1 måned uden binding

�����������������������������������

Tilbudet gælder til 1. november 2008.FADLs kurser i Radiologi 2 og Ortopæd-
kirurgi 1+2 er fastlagt med følgende 
datoer:

Radiologi 2
Den 24. 26. og 27. november. 
Kurset fi nder sted kl. 17.00 - 21.00 på 
Røngtenafdelingen på Bispebjerg Hospi-
tal.

Ortopædkirurgi 1
Den 5. og 12. november kl.16.30 - 20.30.
Kurset afholdes på Panum lokale 1.2.50.

Ortopædkirurgi 2
Den 19. og 26. november kl.16.30-20.30.
Kurset afholdes på Panum lokale 1.2.50.

Tilmelding 
Der åbnes for tilmelding til alle tre kur-
ser onsdag den 29. oktober kl. 16.00, og 
tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-
princippet. 

Tilmelding til Radiologi 2 og Ortopædkirurgi 1+2

Husk at betale for kurset SENEST 7 dage 
efter tilmeldingen. 

Der er venteliste til kurserne, og man får 
besked ved tilmeldingen, hvis man står 
på denne. Hvis der efterfølgende bliver en 
ledig plads på kurset, får du automatisk 
besked via mail, hvorefter kursusudgiften 
skal betales inden 7 dage.

Tilmeldingen foregår som altid online på 
www.fadl.dk/For medlemmer/Kurser i 
København.

Hvis du tilmelder dig et kursus og al-
ligevel ikke kan deltage, skal du huske at 
melde afbud til FADLs Sekretatiat.
Send en mail til kkf@fadl.dk.

KREDSFORENINGEN

Bliv AKTIV i SundRådet
– Samlestedet for de studerende på SUND!

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

SundRådet er en paraplyorganisation for alle basisgrup-
per og for størstedelen af fagråd på SUND. Man kan 
indenfor SundRådet således beskæftige sig med enten 
studentersociale aktiviteter (f.eks. Studenterhus, Basis-
gruppebar, studiemiljø, kantinen, etc.) eller studenter-
politik på fakultetsniveau (Studenterforum, Akademisk 
Råd, StudenterRådet ved KU, etc.) eller begge, hvis 
man lyster.

En ny måde at komme frem på!

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

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

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

Der sker mange ting på SUND og på KU for tiden, des-
værre langt fra alt godt for den almene studerende.
Men nu kan du, som en del af SundRådet, gøre noget 
godt for alle studerende på SUND, ved at være med til at 
forbedre vilkårene.

Derfor: Bliv aktiv i SundRådet! ...fordi SUNDs studer-
ende har brug for dig!

Hold øje med SundRådets MOK-side: der vil senere på 
semesteret komme opslag om tilmelding til forskellige ud-

valg.
Og hvis du allerede nu har en sag du brænder for (Det 
nye Studenterhus? Rene toiletter på dit studiested? En 
kantine, der er noget værd? Måske en social konkurrence 
mellem studieretninger eller en kæmpe SUND fest? Eller 
forbedrede læsepladsforhold og bedre forhold på bib-

lioteket?),
så send et forslag til info@sundraadet.dk, så vi straks 
kan oprette et projekt-udvalg som dine medstuderende 

kan deltage i,
med lige netop dig ved roret!

STUDENTERFORUM – 
Hvad er det dog?

Ja, hvad er studenterforum egentlig og betyder det 
noget for dig?
Ja, det betyder noget for dig! 

Studenterforum er et forum, i hvilket man kan få 
forskellige informationer fra dekanatet om fakultetet, 
driften og andet godt, der er værd at vide noget om 
på det Sundhedsvidenskabelige fakultet.
Vigtigst af alt, er det et forum, hvorigennem de stud-
erende kan henvende sig til de høje herrer der styrer 
fakultetet, så man derigennem kan få indfl ydelse på 
adskillige ting. Er du f.eks. træt af, at toiletterne altid 
er beskidte i weekenden, at lyset bliver slukket kl. 
17, at studiemiljøet gør ondt i øjnene og at der ikke 
er læsepladser nok, ja, så kom til et Studenterforums 
møde og sig hvad der er brug for… Alle har lov til at 
møde op og har taleret!
Desuden vejleder Studenterforum dekanatet når de 
skal uddele penge til studentersociale formål hvert 
semester.

Hvem er Studenterforum så?
Ja, formanden er prodekan Flemming Dela. De-
suden skulle der optimalt sidde to repræsentanter fra 
hvert studienævn og herudover sidder der en basis-
grupperepræsentant (som vælges på SundRådets 
generalforsamling i februar, i øjeblikket Christian 
Dobrzanski) og en ekstern næstformand (som i øjeb-
likket er SundRådets formand, Anette Studsgaard 
Petersen), men vi er langt fra så mange der dukker 
op, så ja, der er også plads til dig!  
Ja, men hvad så hvis du ikke kan komme eller bare 
ikke kan overskue at sidde ansigt til ansigt med 
dekanatet? 
Ja, så kan du møde op og fremlægge dine sager på 
et SundRådsmøde, hvorefter bestyrelsen så vil sørge 
for at tage det videre til Studenterforum.
Ja, men hvornår er det så?
Næste møde i Studenterforum er torsdag den 30. 
oktober.
Næste SundRådsmøde er den 25. Nov. kl. 16.00, 
Nørre alle 6, lok. 02.1.101.
Meld dig ind i grupperummet SUNDRÅDET INFO 
(info-sundraadet@punkt.ku.dk) for at blive løbende 
opdateret!

Ja, så opgiv aldrig håbet, du kan gøre en forskel!

SundRådet
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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 10. 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. 

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 
foråret 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. 1/4-08 kr. 322,68 pr. undervisningstime 
og kr. 185,99 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. november. 

VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV 
INTENSIV AFDELING
Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af 
erfarne ventilatører
Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og dagvagter 
i weekenden. 
Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter 
bliver det primært nattevagter som skal dækkes.
Man arbejder sammen med specialuddannet sygeplejer-
sker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt.

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: den mandag den 10. november 2008 
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” Herlev”

Løn: VT-holdløn

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

•
•

•
•

•

•
•
•
•

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

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

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

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

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 

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER 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 
foråret 2009.

Du skal være med til:
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.

Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Alle 
får oplæring i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen 
vil være 6 lønnede følgevagter i uge 50.

SPV- UNDERVISERE
Da fl ere af vores undervisere forlader os til fordel bla. 
for arbejde som læger søger vi somatik undervisere til 

Du skal være med til:
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 

At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i overensstem-

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 

FADL`S KURSUSAFDELING SØGER 
SPV- UNDERVISERE
Da fl ere af vores undervisere forlader os til fordel bla. 

At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.

A N N O N C E R

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

VAGTBUREAUET
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ENHED FOR EKSPERIMENTEL 
KRÆFTBEHANDLING 
RIGSHOSPITALET 
Fase 1 forsøg i Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling 
søger 3 FADL vagter som vil arbejde under en dispensa-
tionsaftale. 
 
Opgaverne er overvejende blodprøvetagning, håndtering 
af bl.pr. i eget lab., forsendelse af bl.pr., og mærkning 
af bl.pr. glas. 
Men der kan også være EKG-tagning og sending af disse 
via nettet. Puls, BT og urinmåling.  
Sjældnere administrative opgaver i forbindelse med 
studierne, som f.eks at beskrive procedurerne omkring 
håndtering af blodprøverne til FADL kollegaer og in-
troduktion af nye kollegaer til opgaven eller fremfinding 
af journaler. 

Arbejdstiden vil varierer fra forsøg til forsøg, dog altid 
dag og aften vager. Det forventes at du vil arbejde ca. 3 
vagter pr. måned.

Krav: 
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ans-
varsbevist
Min. 300 SPV-timer (gerne flere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort 
Erfarne blodprøvetagere vil blive prioriteret 

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt . Ansøg  via www.fadlvagt.
dk – København – for medlemmer –tilmelding til hold 
– mærket ”Enhed for eksperimentel kræftbehandling ”

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog tlf. 35245402

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 foråret 2009 med oplæring 
dette efterår.

Undervisningen er både teoretisk med cases og praktisk 
med relevante øvelser, hvortil der benyttes en intensivs-
tue på Rigshospitalet. Der er mulighed for selv at tilret-
telægge indholdet af undervisningen og være med til at 
udvikle kurset. Udover undervisningen på modulerne, 
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 begynder februar 2009 . 

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 ansættelses-
samtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort

Arbejdstid og løn 
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 322,68 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 3. november 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.

•

•
•
•
•

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

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

Løn: SPV holdløn + 2 timers kørselgodtgørelse 

Ansøgningsfrist: Fredag den. 31 oktober  kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – København – for medlemmer – tilmeld-
ing til hold – mærket ”Hold 1302”
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry 
Orkelbog-Andresen på tlf.nr 35245402

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANTER TIL SEMESTRET FORÅR 
2009
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 322,68 kr. 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 31. oktober kl. 09.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmeld-
ing hold – Mærket ”figurant”. 

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 45 på Vagtbureauet, 
de udvalgte vil derefter deltage i eksamen hvor færdigh-
eder vil blive testet. 

•

•
•

•

•

HÆMATOLOGISK KLINIK I, 
RIGSHOSPITALET SØGER HJÆLP TIL 
JOURNALSKRIVNING
Hæmatologisk Klinik søger 1– 2 FADL-vagter til 
skrivning af journaler. 

Afdelingen er vant til at bruge FADL-vagter i lignende 
stillinger, er meget glad for samarbejdet. 
Arbejdstiden: Dagvagter, men anden kan også aftales.
 
Krav: 

Du skal have afsluttet 4. semester. 
Erfaring i journal skrivning er en fordel, men ikke 
et krav
Min. 200 SPV-timer
Have et gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt. Via www.fadlvagt.
dk – for medlemmer - ledige hold – mærke ” onkologi”

HOLD 1704  - AMAGER HOSPITALS 
LÆGESEKRETÆRHOLD 
Amager skadestue og medicinsk klinik søger nye 
FADL-vagter i funktionen som lægesekretær. 

Vi arbejder i alle vagttyper både hverdag og weekend.
Da arbejdsdagen kan være meget travl, er det vigtigt at 
du kan bevare overblikket i stressede situationer og er 
hurtig til at lære nye ting.
Jobbet er spændende da du har mulighed for at komme 
på forskellige afdelinger f.eks. på skadestuen, den 
akutte medicinske modtagelse, kardiologisk klinik eller 
endokrinologisk klinik

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

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

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

Løn: SPV-holdløn

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med sek-
retariatschef Kresten Dørup kort efter ansøgningsfrist.
Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som 
planlægges individuelt og afvikles hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. november 2008 
kl. 10.00.

Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk 
– København – Tilmelding til hold 

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

•
•

•
•

•
•

•

•
•
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SÆDDONORER SØGES

Kunne du tænke dig at hjælpe barnløse par i 
behandling hos speciallæge Peter Lundström, 
Fertilitetsklinikken IVF?

Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund og 
rask uden arvelige sygdomme. Vi mangler primært 
donorer med blondt, mellemblondt og rødblondt hår 
og blå, grå eller grønne øjne.

Vores forventning er, at du donorer sæd to gange 
om måneden og får udført blodprøvekontrol hver 3. 
måned. Donationen afhentes på din bopæl af en af 
klinikkens medarbejdere, og honoreringen er 500 
kr. skattefrit pr. sædprøve. Dette forudsætter dog 
tilfredsstillende sædkvalitet.

Har ovennævnte vakt din interesse, eller har du 
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte Joakim Lundström på jlundstroem@gmail.
com eller ringe på mobil: 2627 3714.

Læs mere om Fertilitetsklinikken IVF på www.
lundstrom.dk

Fertilitetsklinikken IVF
Centrumgaden 24
2750  Ballerup
Tlf. 4460 9020

KLINISK BASISUDDANNELSE 
UDENFOR KØBENHAVN? PEND-
LERBIL SÆLGES BILLIGT!
 
Daewoo Nexia årgang 1997 men med nyere motor, 
der har kørt 54.500 km sælges.
Dejlig stabil pendlerbil, der har kørt til Sydsjæl-
land, men sælges da turnus er overstået.
Fakta:
Pris: 18.000 kr
Motor: 75HK
Farve: Mørkeblå. 3 Dørs. Stort bagagerum. Ikke 
ryger bil.
Tilbehør: Airbags. ABS bremser. CD afspiller med 
radio. Abbonnement hos Dansk Autohjælp.
Navn: Susan Himmelblå
Næste syn: maj 2009
Kontakt :  S idse l  Lykke  Nie l sen ,  mai l : 
sidsellykke@hotmail.com. Tlf: 2740 2888

MEDICINSK AFDELING I HAD-
ERSLEV MANGLER FLERE 
STUDENTERVIKARER FRA D. 
01.02.2009.

Der vil være mulighed for længerevarende ansæt-
telse, f.eks. frem til august/september 2009.
Vi har ikke fået de basislæger, vi havde forventet, 
og samtidig har vi en langtidssyge-melding.

Hvis du er interesseret i et vika-
riat, vil der være mulighed  for 
dagstjenester, oplæring på under-
søgelsesstue, selvstændig udførelse 
af arbejdstest, dagvagter, journal-
vagter samt aften-/nattevagter. Du 
skal varetage en 8-skiftet forvagts-
funktion sammen med en mellem-
vagt (8-skift) og en bagvagt (8-skift).
Du vil få en grundig introduktion til afdelingen, 
inden du deltager i vagterne.

Vi har ca. 90 senge, fordelt på kardiologi, akut 
medicin, akut apopleksi, ambulant hæ-matologi 
samt geriatri. Der er en omfattende ambulant 
virksomhed i alle specialer. 

Vi kan anvise bolig til stud.med.priser.
Endvidere vil der være mulighed for ekstra indtjen-
ing ved at deltage i transportvagter efter gældende 
regler for lægevikarer/stud.med.’ere. 

Hvis der er interesse for en evt. vikaransættelse 
kontakt venligst undertegnede
Ledende overlæge Bente Lyck, mailadr. bente.
lyck@shs.regionsyddanmark.dk, 
tlf. 7427 3534 eller 2181 1052.

STUD. MED. SØGES TIL OVER-
TAGELSE AF STETOSKOPSALG

Undertegnede har gennem mange år solgt 
kvalitets-stetoskoper til læger og medicinstud-
erende via egen website. Idet jeg selv er blevet 
læge har jeg ikke længere samme kontaktflade i 
studiemiljøet og søger derfor en der vil overtage 
website og lille lager til kostpris. 
Ring for flere detaljer. Anders 30790077 eller 
adt@dadlnet.dk

RASKE FORSØGSPERSONER 
SØGES

- som har type 2 sukkersyge i 
familien

Vi er ved at udforske årsagerne til type 2 sukker-
syge, og til dette har vi brug for din hjælp. 
At have familiemedlemmer med sukkersyge øger 
risikoen for selv at få sukkersyge, og vi vil under-
søge en af årsagerne til dette. Forsøget består af 
5 dages behandling med en lille mængde dexam-
ethason, hvor du skal undersøges 4 gange før og 
4 gange efter behandlingen, i alt 8 undersøgelser. 
Hver undersøgelse varer ca. 4 timer.

For at deltage skal du:
Være mellem 20 og 70 år
Ikke selv have sukkersyge
Enten have både en mor og en far med type 
2 sukkersyge. Eller én forælder med type 2 
sukkersyge og en øvrig slægtning med type 2 
sukkersyge

Alle deltagere modtager en skattepligtig godt-
gørelse på 2000 kr. (B-indkomst). Herudover 
dækkes alle transportomkostninger.

Vil du gerne deltage eller blot høre nærmere, er 
du velkommen til at kontakte scholarstipendiat 
David H. Jensen på tlf. 28 68 92 23 alle hverdage 
mellem kl. 10 og 14, eller på e-mail: David_heb-
belstrup_jensen@hotmail.com 

Undersøgelserne foregår på Bispebjerg Hospital, 
Medicinsk afdeling I’s laboratorium, ved overlæge, 
dr. med. Thure Krarup. 

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskab-
setiske Komité i Region Hovedstaden.

•
•
•

PRÆGRADUAT 
FORSKNINGSÅR I PÆDI-
ATRI
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

FORSØGSPERSONER 
SØGES!
Til deltagelse i et videnskabeligt forsøg på Rig-
shospitalet.

Vi søger -
Raske mænd, alder 20-35, som ikke tager fast 
medicin
Dyrker motion regelmæssigt, og ikke ryger
Normal af kropsbygning (BMI 20-25)

Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en forundersøgelse 
forud for forsøgsdagen.
Forundersøgelsen varer ca. 3 timer. Den omfatter 
en lægelig helbredsundersøgelse, en konditionst-
est, blodprøver og en scanning af kropssammen-
sætningen med hensyn til knoglemasse, fedtmasse 
og muskelmasse.

Den anden dag er selve forsøgsdagen, som varer 
ca. 10 timer. Dagen omfatter bla.:

Anlæggelse af katedre (drop) i en armvene, i 
en vene i underhuden på maven og i de store 
blodkar, der hhv. forsyner og drænerer det 
ene ben.
Infusion af mærket fedt og sukker (ikke radio-
aktivt), samt leptin, mens du hviler i liggende 
position.
Udtagning af 3 små vævsprøver fra lårmusklen 
og 3 små vævsprøver fra fedtvævet på maven, 
i lokalbedøvelse.

Godtgørelse: For deltagelse i forsøget udbetales 
4000 kr. Beløbet er skattepligtigt.

Yderligere information fås ved at kontakte 
Helene Mygind, Rigshospitalet, Tagensvej 
20, afsnit M7641, 2200 København N, email: 
helenemyg@hotmail.com.

•

•
•

•

•

•
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Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til.

Gå ind på www.laeger.dk,
klik på kitlen og se, hvordan 
du kommer med.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

ANNONCER
STELLATE STELLAS FORNEM-
MELSER FOR SYND
 - del 23:

Ménage à trois*

Kære dagbog.

Så fløj endnu en uge afsted. Godt hjulpet på vej af 
Geneser og 69 timers baren. Derfor denne lidt korte 
dagbog, thi mine ekstrakurrikulære aktiviteter har 
desværre fyldt alt for mig. Det skal ikke gentage sig 
for så når jeg ikke det forventede 12-tal til eksamen i 
Cellebiologi. Jeg startede derfor  ugen på bibilioteket. 
Jeg var der allerede 0720, thi dette er den eneste 
måde, hvorpå man kan sikre sig en af de attråvær-
dige pladser for pladsen er efterhånden lidt trang 
på bibilioteket efterhånden som læsningen spidser 
til op til eksamen.
Det virkeligt dejligt at se så mange flittige unge 
mennesker, der hver dag øger arealet af gluteal 
muskulaturen for at dygtiggøre sig. Vi husker alle, 
at eksamen jo er den flittige elevs fest. Jeg tror det 
bliver en herlig fest i år over hele det Sundhedsvi-
denskabelige fakultet.
Efter, at have hygget på biblioteket de første par 
dage i ugen var det tid til en tur i den dejlige stu-
denterklub. I de 69 timers anledning var den smukt 
dekoreret med både guirlander, gust, højt humør og 
endnu højere promiller.
Jeg havde dog valgt at spare mig selv ved kun at 
skulle derned fredag og lørdag, for der vidste jeg, 
at Karsten ville være tilstede. I en af vores mest 
intime stunder har han nemlig stolt bekendtgjort 
overfor mig, at han ville være sprinterkonge til Tour 
de France bar. I mine øjne var han også en oplagt 
kandidat til titlen. Dette til trods for, at jeg troede, 
at han skulle op mod den hotte studiesalsvagt. Den 
hotte studiesalsvagt havde dog ikke mulighed for at 
være tilstede, da han lå i atriegården med hvad der 
i mine øjne lignede et akut anfald af vomitus. Det 
startede da også godt for Karsten og han tog hurtigt 
trøjen. Jeg rødmede helt og blev varm indeni. Tænk, 
at min private sprinter (måske) Karsten lå til at 
vinde sprintertrøjen.
Det gik dog ikke helt som præsten prædiker og 
pludseligt måtte Karsten give efter for reflekser fra 
area postrema lateralt formatio reticularis i medulla 
oblongata og udgyde vomitus på pladsen foran ham. 
Godt der var en pressening på gulvet. Man må dog 
sige, at det var held i uheld for dette gjorde, at han 
var friskere end de øvrige deltagere i Tour de France 
senere på aftenen. 
Da Tour de France baren sluttede besluttede jeg mig 
for at få lidt at spise inden jeg skulle videre og høre 
det band, der var fredag. De spillede virkelig godt 
med masser af dansable beats. Derfor var jeg blevet 
godt opstemt af musikken og de ganske få cidere jeg 
havde nået at indtage. Jeg drog derfor glad og fro 
ned for at se til Karsten under St.Patricks day bar. 
Her var det, at jeg fik mig en grim overraskelse, for 
midt i det hele stod Karsten med en meget grøn øl i 
hånden og holdt hof for en pige fra rusturen og han 
ænsede slet ikke mig. JEg blev simpelthen så vred, 
for han havde jo lovet mig alt muligt og så stod han 
bare og snakkede med en eller anden billig tøjte. Der 
var således lagt op til en Ménage à trois og som en 
klog mand, min far, engang har sagt: 
”Ménage à trois kan kun kureres med rigelige 
mængder af sauterne eller champagne og fois 
gras.”

Jeg kom således aldrig i 69-timersbaren om lørdagen, 
men det har med garanti været en ordentlig fest og 
jeg burde nok have gjort et forsøg til Sidste Chance 
bar, men jeg lå derhjemme med Geneser under dynen 
og hyggede så godt.

Lots of love

 - Stella.

*Kilde Wikipedia: Ménage à trois er et fransk udtryk 
som betegner et længerevarende romantisk eller 
seksuelt forhold der involvere tre personer, ofte et 
gift par og en ekstra elskerinde. Direkte oversat 
betyder Ménage à trois “Et hushold på tre”. Nogle 
gange bliver det engelske udtryk “threesome” brugt 
hvis der udelukkende hentydes til et enkelt seksuelt 
forhold på tre personer.
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 - af Anders Juul Gullach

Helt eksklusivt i MOK giver DJ Morten et af sine 
meget sjældne interviews. DJ Morten, som ynder at 
omtale sig selv skiftevis i 3. og 1. person, er kendt 
for sit kæmpe hit: ”Du har ikke drukket nok” (findes 
på http://www.myspace.com/djmortenmusic) og har 
derudover en fangruppe på Facebook.

I det øjeblik jeg ser DJ Morten, skynder jeg mig 
ærbødigt at kaste mig på knæ for ham og kysse 
hans fødder. 
”Hej…” siger DJ Morten som en rigtig 
stjerne. Interviewet kan begynde.

Hvordan har dit liv ændret sig siden dit 
hit: ”Du har ikke drukket nok”?
DJ Morten: (DJ Morten rømmer sig 
og kigger tænksomt ud i luften) ”DJ 
Mortens liv har markant ændret sig. 
Fra at være en lille brik i livets store 
puslespil er DJ Morten blevet flere og 
større brikker i selvsamme puslespil. 
Men jeg prøver at holde begge ben 
på jorden, bl.a. holder jeg stadig fast i 
gamle venner og sådan.”

Hvad inspirerede dig til at skrive ”Du har ikke drukket 
nok”?
DJ Morten: ”Sangen er skrevet til alle dem, der vågner 
op om morgenen og tænker: ”hm det kunne godt 
være jeg skulle stoppe med at drikke nu.” Den er et 
svar til alle disse mennesker, men også svar på andre 
af livets store spørgsmål.
Inspirationen kom til DJ Morten en dag i marts 2008, 
da jeg vågnede op (et sted på Fyn red.) og tænkte: 
”Hvad gik der galt i går?” Så snakkede DJ Morten med 
dem omkring sig, og de blev enige om, at jeg ikke 
havde drukket nok. Herefter gik der nogle måneder, 
hvor jeg kunne mærke kreativiteten gribe i mig, så 
i juli måned blev sangen så skrevet og indspillet. DJ 
Morten har selv skrevet og produceret musikken.”

Hvem er dit idol?
DJ Morten: ”Newton fordi han opfandt tyngdekraf-
ten. Tænk på at uden den, ville vi jo bare svæve rundt. 
Derudover er jeg fan af Natalie Portman (hvis du 
læser dette Natalie så ring lige). Hm… Basehunter er 
også mit store idol, fordi jeg føler han er lidt ligesom 
DJ Morten. Ham har jeg stor respekt for, bare den 
måde han fører sig frem på… Han er i hvert fald mit 
store musikalske idol. 
Så får jeg også inspiration fra ting i hverdagen; 
f.eks. madprogrammer i fjernsynet. Derudover vil 
jeg også gerne tilføje Moder Teresa som et af DJ 
Mortens idoler.
Det skulle gerne skinne igennem i min musik, hvem 
mine inspirationskilder er.”

Den globale finanskrise har ikke ramt ølprodu-
centerne, og flere eksperter er enige i, at det 
udelukkende skyldes dig, DJ Morten. Er det sandt 
at du i kraft af dette skal være ny frontfigur for 
Carlsberg?
DJ Morten: ”Det er ikke sandt, men de har selvfølgelig 
kontaktet DJ Morten. Men jeg vil ligesom ikke binde 

mig fast 
p å  1 
e n k e l t 
ølmærke. 
Det han-
d l e r  j o 
ikke om, 
hvad man 
dr ikker, 
m e n 
hvor for 
man gør 
det. Man 
skal være 
klar over, 
hvad det 
er,  man 
vil opnå 
med det. 
Derudo-
ver vil jeg 

også bare 
pointere, 
at jeg arbe-
jder på at 
bruge mit 

gode ry på at hjælpe resten af finansverden. 
Alt for få tænker på finanserne, men man skal 
tænke på alle, både store og små.”

Britney Spears har d. 22/9-2008 i OK-Maga-
zine udtalt: Ham DJ Morten er da ret lækker!” 
Kan vi forvente at du begynder at date Brit-
ney på et tidspunkt?
DJ Morten: ”Jeg vil starte med at sige, at DJ 
Morten er glad for, at han ikke begyndte at 

komme sammen med Britney for 5-6 år 
siden. Det ville slet ikke have fungeret. 
Prøv blot at se hvor mange problemer 
hun har været ude i siden. Åbenbart 
er Britney Spears mere interesseret i 
DJ Morten end DJ Morten er i Britney 
Spears. Dog holder vi jo stadig kontak-
ten, men kun som venner, for det kunne 
jo være, at DJ Morten kunne score no-
gle af hendes lækre veninder. ”

Du er blevet sammenlignet med en 
nutidens svar på Elvis, The Beatles 
og Frank Sinatra i én enkelt person. 
Hvordan vil du bruge det til at gøre 
verden et bedre sted?

 
DJ Morten: ”Det er et svært spørgsmål. DJ Morten 
er enig i sammenligningen. Jeg vil nok bruge min 
økonomiske sans til at få ryddet op i verdensøkon-
omien, så fordelingen bliver mere retfærdig, således 
at vi kan hjælpe alle de folk i Afrika. Derudover vil 
jeg bandlyse krig. Det skal være forbudt: ”Don’t do 
it!” Hvis man nogensinde overvejer at gå i krig, skal 
man bare sætte DJ Morten på, og svaret vil være: 
”Det tror jeg ikke.”
Derudover vil jeg fjerne hungersnød. Der skal være 
mad til alle. Derudover vil jeg udrydde al… nej… 
nogle af de mest alvorlige sygdomme, men mht. det 
må man lige overveje konsekvenserne. Man skal jo 
også tænke på lægerne.”

Har der været mange groupies?
DJ Morten: ”JA! Der har været over 1000, men jeg vil 
ikke komme det nærmere. Så må folk selv gætte sig 
til, om det er lige over 1000 eller meget over 1000. 
Men jeg vil sige, at DJ Morten har holdt et acceptabelt 
niveau. Jeg må jo naturligvis ikke gå ud og udnytte 
den status, DJ Morten jo har opnået.”

Hvordan har du det med, at der findes en fangruppe 
af dig på Facebook 
(DJ Morten Fan-
klub)?
DJ Morten: ”DJ 
Morten er beæret. 
Jeg er glad og 
håber, at jeg kan 
give lidt tilbage 
til alle dem, der 
giver så meget 
til DJ Morten. Så 
vil jeg gerne sig 
tak til alle med-
lemmerne af min 
fangruppe, og 
jeg håber, at I vil 
sprede rygtet, så 
fangruppen kan 
vokse, og at I altid 
vil forblive medlemmer.”

DJ Morten, hvis du var en plante, hvilken slags plante 
ville du så være og hvorfor?
DJ Morten: ”Hm… En canadisk kæmpefyr (også kal-
det redwood). Det er et kæmpe træ, der er så stort, 
så når man skal anlægge veje, så fælder man ikke 
træet, man laver en tunnel igennem i stedet. Træet 
minder egentlig meget om DJ Morten. Det tårner mod 
himlen, men har rødderne solidt plantet i jorden. Og 
det flytter sig ikke, lidt ligesom når der er en, som 
ikke vil høre DJ Mortens musik, så sætter han det da 
bare på alligevel.”

Hvor mange autografer har du skrevet i din glor-
værdige karriere?

DJ Morten: ”Det ved jeg ikke. Jeg 
holdt op med at tælle ved 1 mio. 
Da brugte jeg næsten ligeså lang 
tid på at tælle som på at skrive 
autografer.”

Hvad er det mærkeligste sted, du 
har skrevet en autograf?
DJ Morten: ”(DJ Morten tænker 
sig om i lang tid). Intet sted er 
mærkeligt for DJ Morten. Det 
må være svaret.”

Hvornår kan vi forvente, at dit 
næste hit udkommer?

DJ Morten: ”Som udgangspunkt har DJ Morten ingen 
planer om at lave et nyt hit. DJ Morten er ligesom en 
komet, der rammer jorden. Det siger brag, og så er 
der stilhed… Man skal ikke presse citronen. 
Men DJ Morten er taknemmelig for den succes, som 
DJ Morten har fået. På det punkt minder jeg nok lidt 
om Peter André.
Men når det så er sagt, så kender ingen jo fremtiden, 
så måske… men man skal have inspiration og føle 
musikken. Der findes jo ikke nogen formel for succes. 
Det er jo ikke matematik eller grammatik.”

DJ Morten der går rygter om, at du er ved at indspille 
en musikvideo. Vil du kommentere på det?
DJ Morten: ”Det vil jeg gerne. Den kommer til at 
handle om, hvad DJ Morten oplever på en typisk dag, 
når han er ude at spille et gig. Jeg kan røbe, at den 
komme til at indeholde animerede elementer. Den 
er naturligvis selv optaget, instrueret, forfattet og 
produceret af DJ Morten. Jeg mangler vel 2 minutters 
film endnu, dvs. jeg er ca. halvvejs, men når den er 
færdig vil den blive lagt ud på Youtube og også på 
min fangruppe på Facebook. Mere vil jeg ikke røbe. 
Der er problemer nok på aktiemarkedet.”

DJ Morten, hvad er dit motto?
DJ Morten: ”Du har ikke drukket nok!”

 

 

Reklame for DJ 
Morten 
Fanklub

Har du også lyst til at melde 
dig ind i DJ Morten Fanklub. 
Gå ind på www.facebook.
com og søg efter DJ Morten 

Fanklub under menuen grup-
per. Medlem nr. 290.586 får 

en plade chokolade!
På http://www.myspace.com/
djmortenmusic kan du lytte 

til ”Du har ikke drukket nok” 
ligeså tosset du vil.

Interview med DJ Morten

DJ søger brud
Sød, sjov og (k)ærlig pige søges 

til romantiske udskejelser og 
romantiske hyggestunder foran 

pejsen. Du skal have glimt i 
øjet, humoristisk sans og så gør 
det bestemt heller ikke noget, at 

du har udseendet med dig.

Interesseret i at date en suc-
cesfuld og romantisk DJ? Så 

kontakt DJ Morten på: djmorten.
dating@gmail.com

KULTURSEKTIONEN


